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Förord

Ett grundläggande problem vid nettobeskattning av inkomst är avgräns- 
ningen av de kostnader som skall dras av från bruttointäkterna. En skilje
linje går mellan omkostnader och levnadskostnader. Själva idén med net
tobeskattning utesluter i princip avdragsrätt för de senare. I denna bok 
undersöks närmare de gränsdragningsproblem som denna frågeställning 
ger upphov till.

Advokat Sven-Åke Bergqvist, som tidigare forskat på området, lät mig 
generöst ta del av det material han sammanställt. Professorerna Sture 
Bergström och Peter Melz har haft vänligheten att läsa igenom manu
skriptet i olika versioner, och därvid gjort värdefulla påpekanden.

Arbetet har finansierats av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forsk
ningsrådet. Tryckningsbidrag har erhållits från Emil Heijnes Stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning.

Jag tackar varmt alla som hjälpt mig.
Om inte annat anges speglar framställningen rättsläget vid ingången 

av 1997.

Göteborg i juni 1997

Robert Påhlsson
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Del I





1 Inledning

1.1 Ämnet
Vårt inkomstskattesystem är inriktat på nettobeskattning. Detta innebär 
principiellt att det som skall beskattas, är vad som återstår av intäkterna 
sedan kostnaderna för att förvärva dem dragits av. Naturligtvis vore det 
möjligt att införa en skatt på bruttointäkter, men någon sådan har inte 
diskuterats i vårt land i modern tid.1

1 Däremot har framförts idéer om en företagsskatt baserad på kostnadernas storlek, en s.k. 
proms, men dessa har aldrig förverkligats. Se SOU 1976:62. Enstaka bruttobeskattnings- 
inslag har dock förekommit. Under tiden 1982-1991 beräknades en del av den statliga 
inkomstskatten på summan av inkomsterna från olika förvärvskällor, utan reduktion för 
underskott. Detta skedde bl.a. för att minska avdragseffekten för vissa räntekostnader. 
Dessa bestämmelser avskaffades i och med skattereformen. Även i nu gällande skatterätt 
finns bruttobeskattningsinslag. Ett exempel är de regler som i normalfallet förhindrar 
kvittning av underskott i en förvärvskälla, mot överskott i en annan. Underskott får i stäl
let sparas.
2 För en utförligare diskussion om skatteförmågoprincipens betydelse för denna undersök
ning hänvisas till 4.5.

Det kanske främsta principiella skälet för nettobeskattning av inkomst 
är önskemålet om att skattebördorna skall fördelas efter de skattskyldigas 
faktiska förmåga att bära dem. Den företagare som redovisar stor försälj
ning men liten nettovinst, får förutsättas ha sämre skattekraft än den som 
visserligen inte har så hög omsättning, men som på grund av lägre kost
nader lyckas hålla nettovinsten högre. Skatteförmågoprincipen, som 
detta synsätt kallas, framstår som motiverad av såväl pragmatiska skäl, 
som av rättvisehänsyn. Principen måste härigenom anses ha hög legitimi
tet. Dess aktualitet understryks bl.a. av att den åberopas i förarbetena till 
skattereformen.

Den närmare innebörden av skatteförmågoprincipen är omtvistad.2 En 
grundläggande förutsättning för att skatteförmåga i form av faktisk 
inkomst skall kunna ligga till grund för skatteuttaget, är emellertid att 
principer och regler för omkostnadsavdrag är ändamålsenligt utformade. 
Däremot kan inte ett heltäckande avdragsförbud för levnadskostnader 
sägas vara en förutsättning för skatteförmågoprincipens tillämpning. Den
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skattskyldige som har höga levnadskostnader i form av t.ex. stor försörj
ningsbörda, kan ju på grund härav få tämligen låg skatteförmåga. Skatte- 
förmågoprincipen kan härigenom sägas kräva att man beaktar såväl rele
vanta omkostnader, liksom sådana privata kostnader som är nödvändiga 
för att den skattskyldige och hans familj skall kunna upprätthålla ett exis
tensminimum. Det anförda utgör starka skäl för att gränsdragningen mel
lan omkostnader och levnadskostnader ges vetenskaplig uppmärksamhet. 
Syftet med detta arbete är att närmare undersöka området.

Problemet med avgränsningen av de kostnader som skall få dras av 
från bruttointäkterna är lika gammalt som nettobeskattningen. Vid 
inkomstberäkningen skall alla omkostnader under beskattningsåret för 
”intäkternas förvärvande och bibehållande” avräknas från bruttointäk
ten.3 Skiljelinjen går här mellan omkostnader och levnadskostnader.4 
Själva idén med nettobeskattning utesluter i princip avdragsrätt för de 
senare. Det är nettot av en verksamhet, det som blir kvar att leva på, som 
skall beskattas. Den skattepliktiga inkomsten tänks vara ett mått på den 
skattskyldiges konsumtionsförmåga.

320§ 1 st. KL.
4 Frågan om huruvida ytterligare någon grupp av kostnader kan identifieras behandlas i 
kapitel 3.
5 20 § 2 st. KL.

Redan då KL infördes (1928) ansågs det så viktigt att markera detta, 
att ett uttryckligt avdragsförbud för levnadskostnader infördes.5 Stadgan
det är oförändrat i sak sedan dess. Den principiella behandlingen av 
omkostnader och levnadskostnader i skatterätten är en ”evig fråga” av 
stor praktisk betydelse. Enstaka lagändringar har inte löst alla de övergri
pande problem som nettobeskattningen aktualiserar.

Omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen definieras inte i lag. En 
förutsättning för att en kostnad skall utgöra en avdragsgill omkostnad är 
emellertid att den uppvisar någon form av samband med intäkter. Detta 
samband behöver inte vara direkt, t.ex. så att kostnaden rent faktiskt varit 
nödvändig för förvärvandet av intäkter. Det kan mycket väl vara tillräck
ligt att ett tänkt, förmodat samband föreligger. Exempel på avdragsgilla 
kostnader av detta slag är sådana som avser reklam.

Ett tecken på att en kostnad är en levnadskostnad och inte en omkost
nad, är att den inte är beroende av den inkomstbringande verksamhetens 
existens. De levnadskostnader som är lättast att identifiera är sådana som 
inte har något exklusivt samband med intäkter, t.ex. mat, bostad, och var
dagskläder. Visserligen är mat nödvändig för att man skall kunna arbeta, 
och därigenom förvärva intäkter. Det är dock uppenbart att även den som 
inte har några förvärvsinkomster måste få dessa grundläggande behov
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tillgodosedda. Traditionellt anses även vissa kostnader som utan tvekan 
har samband med förvärvsinkomster, vara av så personlig art att de inte i 
något fall bör utgöra omkostnader. Två viktiga exempel på detta är kost
nader för resor till och från arbetet, samt kostnader för barnomsorg.6

Gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader kan ifråga 
om vissa kostnadstyper bli mycket svår. Problemet gör sig särskilt gäl
lande ifråga om kostnader som har karaktär både av omkostnad och lev
nadskostnad. Det finns här anledning att tala om blandade kostnader. 
Som exempel kan nämnas att en författares kostnad för inköp av dator i 
normalfallet har sådant samband med förvärvsverksamheten att den 
utgör en omkostnad. Men författaren kanske skulle köpt en dator även 
om han inte behövt den, i syfte att spela dataspel. Han kanske rent fak
tiskt använder den för sådana privata ändamål. Ett annat exempel är en 
försäljare som, i syfte att göra ett gott intryck på presumtiva kunder, klär 
sig i en dyr kostym trots att han skulle föredragit jeans.

Datorn har ett direkt samband med författarens förvärvsverksamhet 
och det framstår som rimligt att han medges avdrag för en del av kostna
den för anskaffningen. Även om kostnader för kläder vanligen får anses 
som levnadskostnader, är det inte heller orimligt att betrakta en del av 
försäljarens utgifter för kläder som förvärvskostnad. En teoretiskt riktig 
lösning skulle därmed vara att kostnaderna delades upp i en avdragsgill 
och icke avdragsgill del.

Det anförda leder till slutsatsen, att man även vid en teoretiskt klar 
gränsdragning mellan avdragsgilla förvärvskostnader och levnadskostna
der, står inför motsättningar och praktiska problem. Vissa kostnader kan 
under vissa förutsättningar utgöra avdragsgilla omkostnader, medan de i 
andra sammanhang anses sakna erforderligt samband med intäkter, och 
därför är att se som levnadskostnader. Kostnader av detta slag kan också 
under mer speciella omständigheter vara av blandad natur, så att de i 
princip består av en omkostnads- och en levnadskostnadsdel. Svårig
heterna att upprätthålla en principiell åtskillnad understryks också av att 
vissa levnadskostnader från tid till annan görs avdragsgilla av olika skäl. 
Ett viktigt exempel på detta är avdragen för bilresor mellan bostad och 
arbete. En annan komplikation är de speciella inskränkningar i avdrags-

6 Kostnader för resor till och från arbetet är trots detta avdragsgilla, om vissa förutsätt
ningar är uppfyllda. Denna avdragsrätt beror dock på speciallagstiftning och inte på kost
nadens karaktär. Innebörden härav diskuteras i framställningen, se särskilt 2.5 och 2.6. 
Barnfamiljernas merkostnader har i stället behandlats inom ramen för bl.a. bambidrags- 
systemet. Betydelsen av det samband som ändå kan finnas mellan bamomsorgskostnader 
och förvärvsverksamhet behandlas vid diskussionen om tänkbar avvägning mellan olika 
omkostnadskriterier, se 4.5.3.
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rätten som införts för vissa omkostnadstyper. Ett exempel på detta är reg
lerna om representationsavdrag.

1.2 Rikhaltig men oklar rättspraxis
Gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader har kommit 
att behandlas i rättspraxis, liksom i RSV:s olika uttalanden. Det kan lätt 
konstateras att praxis från RR är tämligen rikhaltig. Förekomsten av ett 
stort antal avgöranden från prejudikatdomstolen innebär dock inte nöd
vändigtvis att grundläggande principer blir lätta att analysera.

Syftet med detta avsnitt är främst att peka på några principiellt viktiga 
inslag i RR:s praxis, och att uppmärksamma läsaren på svårigheterna 
med att utforska gällande rätt på området. Avsnittet innehåller därför 
endast en kortfattad och översiktlig redogörelse för vissa huvuddrag i 
rättspraxis.7 I framställningens särskilda del analyseras rättspraxis där
emot ingående, mot bakgrund av en teoretisk modell för gränsdragningen 
mellan omkostnader och levnadskostnader.8

7 Detta innebär att flertalet av de avgöranden som berörs kortfattat i det följande behandlas 
mer utförligt i kapitlen 6-11.
8 Undersökningens uppläggning presenteras i nästföljande avsnitt, 1.3, samt i kapitel 5.
9 Se även RÅ 1971 ref 18.

Av särskilt intresse för en principdiskussion om denna gränsdragning 
är sådana fall där RR haft att bedöma yrkade avdrag för vilka specialreg
lering saknats, och där man kunnat spåra element av såväl levnadskost
nad som omkostnad. Detta är fallet när en kostnad har nära samband med 
livsföringen som sådan, och skulle kunna ha uppkommit även utan sam
band med förvärvsverksamhet, men där man i det aktuella fallet kan kon
statera ett samband även med förvärvsverksamheten. Jag behandlar 
denna typ av avgöranden först, för att därefter kort beröra viss praxis 
med anknytning till viss specialreglering, främst facklitteratur och repre
sentationskostnader.

I rättsfallet RA 1961 ref 53 medgavs en valthornist avdrag för del av 
kostnaden för en tandoperation. Operationen var nödvändig för att han 
skulle kunna fortsätta sitt yrke. I RR 1977 ref 97 däremot, vägrades en 
operasångare avdrag för merkostnader av motsvarande karaktär. I båda 
fallen krävdes för de skattskyldigas yrkesutövning att de lät sätta in guld
bryggor, vilka var betydligt dyrare än de vanliga proteser (löständer) som 
var alternativet.9 I RA78 1:19 medgavs en musiklärare avdrag för halva 
de yrkade beloppen avseende bl.a. en grammofon som antogs bli föremål 
för såväl privat användning som nyttjande i tjänsten.
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Avdragen i RÅ 1961 ref 53 och RÅ78 1:19 medgavs alltså med en del 
av den totala kostnaden. RR tillämpade här vad som brukar kallas mer- 
kostnadsprincipen, dvs. man medgav avdrag för den del av kostnaden 
som gick utöver sådan levnadskostnad som den skattskyldige annars 
ändå kunde förväntats ha ådragit sig. På samma grunder medgavs i RÅ80 
1:9 avdrag för en musiklärares inköp av flygel. Avdraget begränsades 
dock med hänvisning till att instrumentet även kunde användas privat.

Det bör anmärkas att merkostnadsprincipen även kommit till uttryck i 
lagtext, bl.a. i reglerna om avdrag för kostnader i samband med tjänste
resor. Lagstiftaren använder här uttrycket ökade levnadskostnader.'" Enligt 
en annan bestämmelse som bygger på samma princip medges avdrag för 
skyddskläder som varit nödvändiga för tjänstens fullgörande.10 11

10 Se 33 § 1 mom. 2 st. samt 33 § anv.p. 3 och 3a KL.
11 Se 33 § anv.p. 5 KL.
12 Se 33 § 1 mom. KL. För näringsverksamhet har denna fråga numera blivit föremål för 
specialreglering, se 23 § anv.p. 27 KL.
13 Se härom t.ex. RÅ 1987 ref 23.
14 Se härom särskilt RÅ 1975 ref 114 I-V. Även exempelvis RÅ81 1:54 och RÅ82 1:77.

I några avgöranden som rört kostnader av tydligt personlig art har 
någon merkostnad inte kunnat identifieras. Avdraget har då inte med
givits. Exempel på detta är RÅ 1988 ref 81 där en musiklärare helt vägra
des avdrag för flyttning av piano i samband med byte av bostad.

Ett område som inte specialreglerats och där avdragsrätten därför får 
bedömas enligt allmänna bestämmelser, är frågan om avdrag för kostnad 
avseende arbetsrum i inkomstslaget tjänst.12 I rättspraxis har prövats 
såväl kostnader för särskilt förhyrda lokaler, som avdragsyrkanden avse
ende arbetsutrymme i anslutning till den egna bostaden. Kostnader för 
det egna boendet antas vara nödvändiga för alla, oavsett förekomsten av 
förvärvsinkomster. När avdrag yrkas för del av denna boendekostnad 
ställs gränsdragningsproblematiken på sin spets.

En grundläggande förutsättning för avdrag tycks vara att merkostnader 
uppkommer på grund av hemarbetet. RR har i sina bedömningar fäst sär
skild vikt vid frågan om förhållandet mellan arbetsutrymmet och bosta
den i övrigt. RR har för det första krävt att ett verkligt behov av arbets
utrymme skall föreligga, såsom då arbetsgivaren inte upplåtit någon 
lokal för arbetets utförande.13 Härutöver förefaller av RR:s praxis krävas, 
att arbetsutrymmet är avskilt från den egna bostaden, på ett sätt som i 
praktiken omöjliggör användning för bostadsändamål.14 Praxis framstår 
härigenom som särskilt restriktiv på detta område. Det är tydligen inte 
tillräckligt att faktiska merkostnader uppkommit, för att RR skall medge
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avdrag. Anledningen till detta kan vara de bevisproblem som skulle 
kunna uppkomma vid en generösare tillämpning av bestämmelserna.

En än mer restriktiv inställning har RR intagit ifråga om avdrag för 
förstörda kläder. I RÅ 1951 fi 1371 hade en anställd fått sina kläder för
störda av svavelsyra och därvid erhållit ersättning av arbetsgivaren för 
kostnaden. Trots att ersättningen var skattepliktig vägrade RR avdrag. I 
RÅ 1973 ref 91, där avdrag vägrades för ett påfallande stort antal blåställ 
som förstörts vid svetsningsarbete, uttalade RR att kostnader för arbets
kläder är att betrakta som levnadskostnader. Detta gäller tydligen även 
vid en förbrukning eller förslitning som helt och hållet kan hänföras till 
tjänsten. Undantag har däremot gjorts för sådana kläder som kan jämstäl
las med arbetsredskap eller annan nödvändig utrustning.

Numera finns en särskild bestämmelse enligt vilken avdrag medges 
för skyddsutrustning och vissa skyddskläder.15 Någon uttrycklig regel 
som generellt kvalificerar kostnader för arbetskläder som levnadskostna
der finns däremot inte.

15 Se 33 § anv.p. 5 KL.
16 Se RÅ 1971 ref 18, RÅ 1951 fi 903, RÅ 1958 fi 1270, RÅ 1935 fi 47, RÅ 1939 fi 605, 
RÅ 1942 fi 533, RÅ 1975 ref 50 samt RÅ81 1:11.
17 Jämför dock RÅ 1961 ref 53 (fallet med valthomistens tandoperation), vilket berörts 
ovan.

RR har i praxis visat på en liknande mycket restriktiv inställning ifråga 
om kostnader med anknytning till hälso- och sjukvård. Sålunda har 
avdrag vägrats för akut tandvård, för inköp av hörapparat respektive ben
protes, för insulinbehandling och för andra fördyrade levnadskostnader i 
samband med diabetes, samt för kontaktlinser.16 Den restriktiva inställ
ningen i praxis antyder att RR i praktiken ser dessa typer av kostnader 
som generellt diskvalificerade från möjligheten att utgöra omkostnader i 
förvärvskälla.17

Ett annat område som varit föremål för prövning flera gånger är kost
nader för utbildning. Grundutbildning kan normalt inte vara avdragsgill, 
med hänsyn till att den utgör ett led i förvärvet av en eller flera förvärvs
källor. Sådana kostnader saknar samband med förvärvskälla och kan där
för, enligt källteorin, inte med bibehållen logik anses avdragsgill. Vidare
utbildning i form av exempelvis olika sorters kurser kan däremot framstå 
som nödvändig för att en person skall kunna utföra sin tjänst eller 
bedriva sin rörelse. Det handlar då om bibehållande av intäkterna från en 
förvärvskälla.

RR har i flera fall medgivit avdrag för kostnader i samband med 
utbildning, oaktat studierna medfört högre kompetens för den skattskyl
dige. I de flesta fall synes de skattskyldiga då ha genomgått kurserna
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med bibehållen eller endast delvis reducerad lön, vilket talar för att även 
arbetsgivaren ansett kursen vara relevant för tjänsten.18

18 Se t.ex. RÅ 1967 ref 521 och III (omskolningskurs för utbildning av yrkeslärare respek
tive vidareutbildning av sjuksköterska), RÅ 1953 fi 1306 och RÅ 1953 fi 1312 (poliskurs 
respektive häradsskrivarkurs).
19 Se t.ex. RÅ 1967 ref 52II (folkskollärares vidareutbildningskurs).
20 Se Lex. RÅ 1973 A 3. Även RÅ79 1:10II.
21 Se t.ex. RÅ 1955 ref 4II och RÅ 1957 fi 1402.
22SeRÅ80 Aa 194.
23 Se t.ex. RÅ 1963 fi 898, RÅ 1964 fi 692, samt RÅ 1967 fi 330.

I de fall ingen lön utgått, eller då denna varit kraftigt reducerad, har 
avdrag flera gånger vägrats.19 20 Praxis ger på detta område intryck av att 
vara inriktad på att hänföra kostnaderna i sin helhet till antingen omkost
nads- eller levnadskostnadssfären. Någon restriktivitet av det omfattande 
slag som praxis ifråga om t.ex. arbetsrumskostnader ger uttryck för, kan 
inte spåras här. Anledningen till detta kan vara att motsvarande bevispro
blem inte uppkommer.

En mer restriktiv hållning hos RR kan dock spåras ifråga om avdrag 
för kostnader avseende psykoanalys. I ett flertal fall har avdrag vägrats. I 
RA 1974 ref 96 hade en skolpsykolog genomgått sådan analys i syfte att 
förbättra sina arbetsinsatser. Trots att den skattskyldige deltagit i kursen 
med bibehållen lön vägrades avdraget. Avgörandet framstår som svårt att 
förena med annan praxis, särskilt RÅ 1967 ref 52 III, där en sjuksköter
ska medgavs avdrag för kostnader för vidareutbildning, trots att denna 
medförde ökad kompetens.

Ett till utbildning näraliggande område, där det kan finnas större 
anledning till vaksamhet ifråga om risken för avdrag för typiska levnads
kostnader, är kurs- och studieresor. I sådana resor kan finnas rekreations- 
moment som saknar samband med förvärvskällan. Praxis uppvisar här 
följdriktigt tecken på större restriktivitet.

Avdrag har beviljats läkare för kongressresa på egen bekostnad men 
med bibehållen lön.211 Avdrag har även beviljats forskare i flera fall.21 Å 
andra sidan har avdrag vägrats distriktsläkare, som med bibehållen lön 
och resebidrag från arbetsgivaren skulle deltagit i en världskonferens i 
allmän medicin.22 Det har också förekommit att kostnaden uttryckligen 
befunnits vara av blandad art, och att den då delats upp, tydligen med 
stöd av merkostnadsprincipen.

När RR haft att bedöma avdragsyrkanden från anställda med ägar- 
intressen i arbetsgivarföretaget eller liknande, förefaller en företagseko
nomiskt inriktad bedömning ha gjorts. Avdrag har då vägrats ibland och 
beviljats ibland.23

Rättspraxis från RR är rikhaltig även ifråga om andra kostnadstyper.
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Till sådant som prövats hör skadestånd, rättegångskostnader, vissa med
lemsavgifter, tekniska hjälpmedel såsom persondatorer m.m. Även vissa 
andra kostnader som inte berörts i det föregående utgör möjligen gene
rellt levnadskostnader, oavsett graden av faktiskt samband med intäkter. 
Exempel på detta är barnomsorgskostnader och liknande.24 Denna 
genomgång syftar emellertid inte till fullständighet och jag skall fortsätt
ningsvis endast kortfattat beröra vissa kostnadstyper, vilka blivit föremål 
för särskild reglering.

24 Se RÅ 1945 fi 181, RÅ 1946 fi 761, RÅ 1969 fi 1165 och RÅ81 1:61.
25 En mer ingående redogörelse för systematiken finns i kapitel 2.
26 Se 20 § anv.p. 1 st. 3 KL samt 33 § 1 mom. 2 st. KL.
27 Se t.ex. 23 § anv.p. 21 KL (premie för pensionsförsäkring).
28 Se t.ex. RÅ 1947 fi 564, RÅ 1953 fi 660, RÅ 1963 fi 463 och 464, RÅ 1975 Aa 416 och 
RÅ 1989 ref 26. Om den anställde erhållit särskild representationsersättning från arbets
givaren kan avdrag med motsvarande belopp erhållas med stöd av presumtionsregeln i 
32 § anv.p. 4 KL.
29 Se t.ex. RÅ 1970 ref 21 (förvärv av havskryssare för representationsändamål) och RÅ81 
Aa 208 (plädar och laxar som present till kunder).
30 Se 33 § I mom. 2 st. KL.

De allmänna omkostnads- och levnadskostnadsbestämmelserna i KL 
kompletteras i flera fall av specialbestämmelser.25 Dessa uppställer 
ibland särskilda krav på samband med viss verksamhet för att avdrag 
skall kunna erhållas. Exempel på sådana bestämmelser är de som 
behandlar avdragsrätten för representationskostnader och facklitteratur.26 
Specialregleringen kan också innehålla beräkningsmodeller eller andra 
preciseringar. Exempel på detta är sådana bestämmelser som generellt 
kvalificerar något genom att ange att kostnadstypen alltid är avdrags
gill-27

Den särskilda avdragsregeln för representationskostnader uppställer 
kravet att kostnaden skall ha omedelbart samband med verksamheten. I 
rättspraxis har för inkomstslaget tjänst stor restriktivitet visats ifråga om 
avdrag för representationskostnader, särskilt ifråga om representation 
som utövats i hemmet.28 I flera fall har avdragsyrkanden jämkats, troli
gen i enlighet med den ovan beskrivna merkostnadsprincipen. Även för 
inkomstslaget rörelse finns exempel på fall där det skärpta sambandskra
vet aktualiserats.29 Det är möjligt att få avdrag även för representation 
inom den offentliga sektorn. I RÅ 1989 ref 26 medgavs en riksdagsman 
avdrag då ett departementsråd bjudits på lunch.

Avdragsrätten för facklitteratur är liksom sin motsvarighet ifråga om 
representationskostnader behandlad i en särskild bestämmelse.30 Kostna
den skall enligt lagtexten ha varit nödig för tjänstens fullgörande. Denna 
regel kan möjligen också sägas ge uttryck för en skärpning av kravet på
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samband med den skattskyldiges verksamhet, på liknande sätt som mot
svarande reglering för representationskostnader.31 Till skillnad från sist
nämnda bestämmelse omfattar det särskilda kravet på facklitteraturens 
samband med intäkterna endast inkomstslaget tjänst. RR:s har i flera fall 
sett anledning att bedöma nödvändigheten av viss facklitteratur. Kraven 
synes ha ställts tämligen högt.32

31 De särskilda reglerna för vissa kostnadstyper behandlas mer ingående under 2.3.
32 Se t.ex. RÅ 1976 ref 2, RÅ 1976 ref 53 och RÅ 1992 ref 7.
33 RÅ 1961 ref 53 och RR 1977 ref 97.
34 Se Påhlsson i SN 1995 s. 573.

Sammanfattningsvis kan sägas att rättspraxis uppvisar en något splitt
rad och kasuistisk bild, ifråga om gränsdragningen mellan omkostnader 
och levnadskostnader. Uttalanden av generell karaktär i RR:s domskäl är 
förhållandevis få, vilket försvårar analysen av gällande rätt på området. 
Vissa avgörandet framstår närmast som motstridiga, åtminstone vid en 
första anblick.

Det framstår dock som klart att man i praxis intagit en restriktiv attityd 
till blandade kostnader, dvs. sådana kostnader som har karaktär av såväl 
levnadskostnad som omkostnad. Mycket talar också för att olika slags 
blandade kostnader har behandlats på olika sätt i praxis. Faktiska mer
kostnader har i en del fall fått dras av, medan det ifråga om vissa kostna
der, t.ex. avseende arbetsrum i anslutning till bostaden, uppställts skärpta 
krav. Vissa kostnader, t.ex. för arbetskläder, anses i praxis tydligen alltid 
vara levnadskostnader i sin helhet, oavsett faktiskt samband med tjäns
ten. Möjligen är detta även fallet med hälso- och sjukvårdskostnader, 
samt med barnomsorgskostnader. I något fall tycks likartade kostnader 
ha behandlats på olikt sätt.33

Till sist skall sägas något om administrativ praxis på området. Gräns
dragningen mellan levnadskostnader och avdragsgilla kostnader har 
också behandlats i uttalanden från skatteförvaltningen, t.ex. i RSVs bro
schyrer och handböcker. RSVs rekommendationer och handledningar är 
inte bindande men anses ha mycket stor genomslagskraft, i synnerhet hos 
landets skattemyndigheter, men även hos domstolar. När RSVs uttalan
den förhåller sig till lag och praxis på visst sätt, kan de ägnas att i realite
ten utforma en administrativ praxis av mycket stor betydelse. Det före
kommer t.ex. att RSV med hjälp av schabloner formulerar rekommenda
tioner på ett sådant sätt, att de i normalfallet tillgodoser fiskala ändamål 
såväl som de skattskyldigas intressen. Härigenom uppkommer en faktisk 
delning av de frågor som regleras i rättspraxis, mellan RR och RSV.34

Rekommendationerna kan mot denna bakgrund antas ge uttryck för 
administrativ praxis vid landets skattemyndigheter. Rekommendationerna
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beaktas också ofta uttryckligen av lagstiftaren i förarbeten till nya regler. 
Som exempel på rekommendationer från RSV där gränsdragningen mel
lan omkostnader och levnadskostnader behandlas kan nämnas rekom
mendationerna om avdrag för representationskostnader, vilka till stor del 
behandlar frågan om när sådana kostnader egentligen bör anses som lev
nadskostnader.35 Andra exempel är de rekommendationer som avser att 
styra tillämpningen av viss specialreglering rörande levnadskostnader, 
t.ex. avdrag för bilresor.36

35 Se RSV s. 1996:11.
36 Se RSV s. 1996:32.
37 Här har betydelsefull forskning utförts med utgångspunkt i begreppet skatteutgifter (tax 
expenditures). Se Mattsson och Bergqvist i SST 1983 s. 383 ff., samt antologierna Skatte
utgifter, Rapport lämnad till Nordiska Ministerrådet av den Nordiska Skatteutgiftsgrup- 
pen, och Konflikten mellan beskattningens fiskala och icke-fiskala ändamål, NSFS 13.

1.3 Valet av forskningsansats och metod
Det är utan tvekan så att personbeskattningen som forskningsområde tra
ditionellt fått stå tillbaka för företagsbeskattningen. Detta har säkerligen 
flera orsaker. Regleringen av företagsbeskattningen är mer komplicerad 
och erbjuder förmodligen fler problem, åtminstone av praktisk natur. Sett 
ur de skattskyldigas perspektiv är dessutom de belopp som kan påverkas 
genom alternativa tolkningar av företagbeskattningsregler, betydligt 
större (åtminstone nominellt) än sina motsvarigheter på personbeskatt- 
ningssidan.

Den del av personbeskattningen som mest kommit att studeras inom 
rättsvetenskapen är förmodligen kapitalbeskattningen. Detta område 
utmärks följdriktigt av att olika tolkningar kan resultera i att den skatt
skyldige betalar, eller inte behöver betala, mycket stora belopp i skatt.

Om man ser inkomstbeskattningen ur det allmännas perspektiv förhål
ler sig saken tvärtom. När det gäller personbeskattningsregler kan även 
mindre variationer i tolkning och tillämpning resultera i stora skatte
intäkter eller skattebortfall.37 Dessutom behöver inte mindre detaljregle
ring leda till minskat forskningsbehov. Som nämndes inledningvis är frå
gan om gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader ett 
”evigt” problem, så länge systemet har karaktär av nettobeskattning.

Någon mer omfattande studie av gränsdragningen mellan omkostna
der och levnadskostnader har inte publicerats i Norden. Frågeställningen 
har dock självfallet berörts men då oftast översiktligt. Ett betydelsefullt 
danskt bidrag är en uppsats av Mogens Eggert Mpller som publicerades
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1958. Hans uppsats är en skickligt utförd analys som jag får anledning att 
hänvisa till i stor utsträckning längre fram.38 I tysk doktrin har flera 
intressanta analyser utförts, till vilka jag också återkommer.39

381 flera av de danska och norska läroböckerna i skatterätt finns också tämligen ingående 
diskussioner om frågeställningen, se Engholm Jacobsen m.fl. 1993 och Zimmer 1993.
39 Se särskilt Söhn (red.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Pri
vatsphäre im Einkommensteuerrecht, samt Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben-Wer
bungskosten. Även t.ex. Tipke i Skatterett 1984 s. 146 ff., samt Tipke och Lang 1994 
s. 265 ff.
40 Se 1.2.

Man kan studera den juridiska betydelsen av gränsdragningen mellan 
omkostnader och levnadskostnader från principiellt olika utgångspunk
ter. Ett sätt är att efter kartläggning och analys av RR:s praxis uttala sig 
om gällande rätt ifråga om olika kostnadstyper m.m. Denna uppläggning 
framstår som traditionell. I den mån rättslägen verkligen kan fastställas, 
samt om de allmänna principer som styr RR kan identifieras, blir en 
sådan framställning värdefull inte minst för praktiserande jurister. Om en 
undersökning av detta slag å andra sidan visar på oklara rättslägen är 
detta, sett ur vetenskaplig synvinkel, också viktig kunskap. Undersök
ningen kan då användas för en diskussion de lege ferenda och de senten- 
tia ferenda. Däremot framstår värdet för praktiserande jurister i så fall 
som litet.

Enligt min uppfattning kan man, redan mot bakgrund av begränsade 
studier av det aktuella området, konstatera att praxis är mycket in casu- 
betonad, och i vissa fall t.o.m. motstridig.40 De frågor som besvaras i 
praxis är dessutom förhållandevis få. En undersökning av det beskrivna 
slaget kommer därför med nödvändighet att behöva underkastas begräns
ningar som avsevärt kan antas reducera dess värde, sett ur såväl veten
skaplig som praktisk synvinkel.

Ett alternativt sätt att studera området är att utgå från en teoretisk ana
lys av omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen. Detta kan t.ex. inne
bära en kartläggning och diskussion kring sådana kriterier, som rimliga 
tolkningar av begreppen kan tänkas bygga på. Här aktualiseras t.ex. frå
gan om i vilken utsträckning en kostnad, för att vara avdragsgill, bör 
anses som nödvändig för förvärvandet av den skattskyldiges intäkter.

I en undersökning av det sistnämnda slaget skulle inte rättspraxis tillå
tas begränsa undersökningen. I stället skulle den teoretiska analysen bli 
den bakgrund mot vilken praxis kom att prövas. Studien skulle således 
kunna förhålla sig kritisk gentemot praxis, och utgöra en undersökning 
av själva rättskällan. En studie av detta slag skulle kunna ha ett bety
dande värde för andra rättsvetenskapsmän, samt för lagstiftare och dom
stolar, förutsatt naturligtvis att en god kvalitet kan uppnås. Den skulle
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också kunna vara värdefull för den praktiserande juristen. Denna under
sökning har utförts med den senast beskrivna metoden. I det följande 
beskriver jag närmare de centrala frågeställningar som behandlas i fram
ställningen.

1. Den allmänna delen (kapitlen 2-4). Ett grundläggande problem är 
bristen på teori om omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen. Det är 
möjligt att allmänna definitioner av begreppen inte är möjliga, eller ens 
önskvärda, oavsett om de är tänkta att vara stipulativa eller deskriptiva. 
En kartläggning av, och diskussion kring de värderingar m.m., som kan 
eller bör ligga till grund för rimliga uttolkningar av de legala begreppen 
bör dock utföras. Denna teoretiska studie är en nödvändig förutsättning 
för den typ av undersökning som jag nyss beskrivit. Mot denna bakgrund 
ägnas den allmänna delen åt skapandet av en sådan teoretisk modell av 
omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen, som kan ligga till grund för 
den fortsatta undersökningen.

Redan här bör emellertid påpekas en viktig avgränsning. I framställ
ningen behandlas gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskost
nader vid beskattningen av förvärvsinkomster. Det vore naturligtvis möj
ligt att diskutera en teori som kunde tillämpas även på kapitalinkomst
beskattningens område. Skillnaderna mellan inkomsterna av olika slags 
arbete respektive inkomst på grund av egendom är dock i flera avseenden 
stor. Som exempel kan nämnas att omkostnader i kapital mycket väl kan 
utgöra levnadskostnader i tjänst eller näringsverksamhet. Ämnets karak
tär, såväl som rena utrymmesskäl, talar således för en begränsning till 
gränsdragningsfrågorna vid förvärvsinkomstbeskattningen.41

41 En diskussion rörande omkostnadsbegreppets betydelse för inkomstberäkningen i 
inkomstslaget kapital är dock onekligen påkallad. Se Brockert i SN 1996 s. 192 ff., där en 
undersökning av sådant slag efterlyses.
42 Begreppen kapitalförlust och organisationskostnader har nyligen undersökts av Kapital
förlustutredningen, se SOU 1995:137.

Det skall även understrykas att undersökningen avgränsats så, att det 
endast är gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader 
som analyseras. Flera andra perspektiv är naturligtvis möjliga, såsom 
t.ex. begreppens förhållande till kapitalförlustbegreppet och principen 
om beskattningsårets slutenhet. Dessa frågor ägnas dock inte annat än 
undantagsvis uppmärksamhet i detta arbete.42

Inledningsvis behandlas i kapitel 2 de för framställningens samlade 
syfte nödvändiga studierna av inkomstbegreppets teori. De legala 
omkostnadsbegreppen presenteras därefter, tillsammans med en kart
läggning av specialregleringen på området. Specialregleringen riktar sig 
främst mot undantag från avdragsförbudet avseende levnadskostnader,
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men även motsvarande undantag från huvudreglerna på omkostnads
sidan behandlas, dvs. sådana särskilda bestämmelser som uttryckligen 
utesluter avdragsrätt för kostnader, vilka enligt huvudreglerna skulle 
utgöra omkostnader.

Framställningen syftar här till att möjliggöra förmedlingen av en mer 
komplett och nyanserad bild av området. Specialregleringen är nämligen 
så omfattande att det kan ifrågasättas om det inte, i vart fall för vissa 
skattskyldiga, i praktiken förhåller sig så att vad som lagtekniskt är 
undantag i själva verket utgör de egentliga huvudreglerna.

Därefter diskuteras i kapitel 3 frågan om huruvida omkostnads- och 
levnadskostnadsbegreppen är heltäckande, eller om mellanområden kan 
identifieras. Denna diskussion leder till att jag pekar på förekomsten av 
kostnader vilka varken bör sägas utgöra omkostnader eller levnadskost
nader.

På detta följer den allmänna delens egentliga tyngdpunkt, nämligen 
identifikationen av olika möjliga kriterier för avdragbarhet. Här diskute
ras ingående sådana möjliga förutsättningar för rätt till avdrag, som nöd
vändighet, normalitet m.m. Även om argument i stor utsträckning häm
tas från lagtext, förarbeten och rättspraxis, utgör detta modellbygge inte 
främst en beskrivning av gällande rätt. Framställningen är således, i 
enlighet med vad som sagts i det föregående, i denna del huvudsakligen 
normativ. Gränsen mellan varat och börat är dock inte helt skarp. Det 
måste nämligen framhållas att de teorier som redovisas, med få undantag 
vilar på den förutsättningen att de inte motsägs av de förhållandevis 
begränsade utsagor om gällande rätt, som kan göras på området. Tvärtom 
är det så, att flertalet argument för dessa teorier hämtats ur de traditio
nella rättskällorna.43

2. Den särskilda delen (kapitlen 5-11). Hur förhåller sig då resultatet av 
den teoretiska diskussionen till den betydelse som omkostnads- och lev
nadskostnadsbegreppen givits i rättspraxis? Denna frågeställning 
behandlas i kapitel 6-12, som innehåller en omfattande genomgång och 
utvärdering av rättspraxis om gränsdragningen mellan avdragsgilla 
omkostnader och icke avdragsgilla levnadskostnader.

Det närmare syftet med framställningens särskilda del är att kritiskt 
granska praxis, för att härigenom kunna bedöma rättstillämpningens kva
litet. Här diskuteras frågan om hur man i praxis dragit gränsen mellan 
omkostnader och levnadskostnader på olika områden, t.ex. ifråga om 
utgifter för arbetsrum och studieresor. Särskild uppmärksamhet riktas

43 Metoden för fomuleringen av omkostnadskriterier preciseras närmare under särskild 
rubrik, se 3.4.
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mot problemen vid blandade kostnadstyper. Detta har inneburit att jag 
valt ut rättspraxis på ett antal områden och analyserat denna, med avse
ende särskilt på hur RR har behandlat kostnader av blandad art.44 Jämfö
relsen mellan den teoretiska modell som jag presenterat i tidigare kapitel 
och RR:s behandling av frågorna, visar här i flera fall på en otillfredsstäl
lande brist på konsekvent redovisning av argument.

44 Frågor om urvalsmetod m.m. behandlas i kapitel 5.
45 Se RÅ 1945 fi 181, RÅ 1946 fi 761, RÅ 1969 fi 1165 samt RÅ81 1:61. Även Mattsson, 
Skattepolitik s. 76. Se om skillnaden mellan social- respektive skattepolitiskt hänsynsta
gande till bamkostnader Welinder 1976 s. 141 f.

Jämförelsen mellan avdragbarhetens teori och rättspraxis ger också 
anledning till historiska analyser av praktiskt värde. Det är av principiellt 
intresse att studera om RR:s avgöranden på olika områden visar på 
utvecklingstendenser ifråga om tolkningsmetoder och argumentations- 
modeller. Avvikelser från en teoretiskt riktig behandling av omkostnader 
och levnadskostnader kan t.ex. hänga samman med att en viss kostnads- 
typ kommit att ändra karaktär. Utvecklingen på helt andra områden än 
skatterätten kan vidare medföra att det som en gång var en levnadskost
nad alltmer kommit att stå i ett kausalförhållande till någon typ av skatte
pliktig intäkt.

I undersökningen identifieras exempel på äldre rättspraxis som till
kommit under helt andra förutsättningar än de som numera är för handen. 
Här kan som exempel nämnas barnomsorgskostnader. När avdrag för 
bamomsorgskostnader först befanns vara en icke avdragsgill levnads
kostnad, var det inte ovanligt med hemhjälp även i familjer där endast en 
av makarna förvärvsarbetade.45 Detta förekommer praktiskt taget inte 
längre. Kopplingen mellan barnomsorgskostnader och förvärvsarbete 
framstår numera som mer direkt.

Undersökningen av lag och rättspraxis ger också underlag för en neu- 
tralitetsprövning ifråga om gränsdragningen mellan omkostnader och 
levnadskostnader. Här ställs frågan om huruvida rättsläget ifråga om 
vissa kostnader är detsamma, oavsett vilket inkomstslag de skall hän
föras till? Frågan om huruvida olika grupper av skattskyldiga behandlas 
olika undersöks särskilt.

Diskussionen om skatterättslig neutralitet brukar främst fokuseras på 
förhållandet mellan olika företagsformer. Det finns anledning att vidga 
detta perspektiv till att omfatta frågan om objektivitets- och likhetsprin
cipernas betydelse för den skatterättsliga behandlingen av intäkter och 
utgifter hos olika grupper av skattskyldiga. Det framstår därför som 
angeläget att ställa frågan om behandlingen av levnadskostnader är neu
tral i förhållande till olika kategorier av skattskyldiga.
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Dessa frågor har även beröringspunkter utanför skatterätten. Det är 
tillåtet för riksdagen att i lag särbehandla olika grupper av skattskyldiga. 
Sådan särbehandling är ett viktigt politiskt instrument. För domstolar och 
för skattemyndigheter gäller emellertid ett absolut likhets- och objektivi- 
tetskrav. Detta innebär att man i rättstillämpningen skall beakta allas lik
het inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.46 Samma skattereg
ler får således inte utan sakligt godtagbara skäl tolkas på ett sätt för vissa 
skattskyldiga, och på ett annat sätt för andra skattskyldiga.

En annan viktig aspekt på utformningen av praxis är legalitetsprinci- 
pen. Skattebeslut skall för att vara förenliga med bestämmelserna i RF, 
ha stöd i föreskrift. I framställningen ägnas särskild uppmärksamhet åt 
betydelsen av detta krav.

I ett avslutande kapitel sammanfattas undersökningens resultat och en 
utvärdering görs med avseende på lag och tillgänglig rättspraxis. Jag 
framför också argument och förslag de lege ferenda.

46 Se 1 kap. 9 § RF.

31



2 Allmän bakgrund

2.1 Inledning
Ett självklart led i en diskussion om gränsdragningen mellan omkostna
der och levnadskostnader är studiet av själva lagtexten. Uttalanden i lag
stiftningen om begreppens relation måste kartläggas och analyseras när
mare.

I detta kapitel gör jag en inventering av sådana lagrum som innehåller 
explicita uttalanden om själva sambandet mellan intäkter, omkostnader 
och levnadskostnader. Här diskuteras även principiellt olika sätt att för
hålla sig till reglerna. I kapitel 3 följer mer ingående diskussioner om 
rimligheten i olika tolkningar, främst i syfte att identifiera sådana fakto
rer som bör tillmätas betydelse vid definitioner av omkostnadsbegrepp 
och levnadskostnadsbegrepp.

Regler som äger stor generalitet och inte riktar sig mot särskilda eller 
atypiska fall, kan sägas vara av allmän karaktär. På motsvarande sätt kan 
regler som inte äger sådan generalitet utan utgör särlösningar inom ett 
område, kallas speciella regler. I framställningen har jag genomgående 
använt mig av denna terminologi. Härigenom skapas en överskådlig 
struktur som tillåter jämförelser och närmare diskussion.

I KL finns övergripande bestämmelser avseende det aktuella området, 
vilka genom lagens systematik måste ses som grundläggande regler, eller 
huvudregler, för ett eller flera inkomstslag.1 2 Dessa bestämmelser är täm
ligen principiellt formulerade, och de kan sägas ge uttryck för ett eller 
flera allmänna omkostnadsbegrepp?

1 En annan fråga är om dessa bestämmelser har en så dominerande funktion i rättstillämp
ningen, att beteckningen huvudregler ger en rättvisande bild av dem. Jag återkommer till 
detta spörsmål under 2.4 och 2.5.
2 Se 2.3.1.

Förutom dessa övergripande bestämmelser finns formuleringar i lag
texten, vilka på något sätt beskriver det för avdragbarhet erforderliga 
sambandet mellan kostnader och intäkter, antingen för någon enskild 
kostnadstyp, eller för en viss grupp av kostnader. Dessa regler kan sägas
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ge uttryck för speciella omkostnadsbegrepp? Observera att det således 
inte är fråga om bestämmelser, enligt vilka t.ex. en viss typ av kostnad 
alltid kvalificeras som omkostnad eller levnadskostnad, oavsett samband 
med intäkter. Även rena beräkningsmodeller och liknande faller utanför 
gruppen speciella omkostnadsbegrepp.

Under årens lopp har KL i varierande grad kommit att förses med 
undantag från de generella bestämmelserna om vad som är omkostnad 
m.m. Härigenom har t.ex. sådant som annars skulle utgjort avdragsgill 
omkostnad, undantagits från avdragsrätt. I ett särskilt avsnitt diskuteras 
betydelsen av sådana undantag.3 4 På motsvarande sätt har i lagstiftningen 
från tid till annan funnits undantag från det allmänna avdragsförbudet 
avseende levnadskostnader.5 Även betydelsen av denna typ av reglering 
diskuteras i det följande.6

3 Se 2.3.2.
4 Se 2.4.
5 Se 20 § anv.p. 1 KL.
6 Se 2.6.
7 Se 2.7.
SI nyare skatterätterättslig doktrin har Gunnarsson definierat det nationalekonomiska 
inkomstbegreppet som ”den totala konsumtionen i landet med tillägg för nettovärdet av 
realkapitalbildningen”. Se Gunnarsson 1995 s. 152.

Vid tolkning och tillämpning av skattelag måste också beaktas vissa 
konstitutionella krav, t.ex. legalitetsprincipen. I ett särskilt avsnitt tar jag 
upp de krav som RF ställer på gränsdragningen mellan omkostnader och 
levnadskostnader.7

Innebörden av de begrepp som avses med termerna omkostnader och 
levnadskostnader kan emellertid inte diskuteras närmare, utan att själva 
inkomstbegreppet berörs. Detta kapitel inleds därför med en diskussion 
kring detta begrepp. Eftersom den principiella frågan om vad som är 
inkomst blivit rikhaltigt behandlad i litteraturen, kan min redogörelse 
hållas tämligen kortfattad.

2.2 Inkomstbegreppet
Det moderna inkomstbegreppet anses kunna härledas till Adam Smith, 
som på 1700-talet definierade ett nettoinkomstbegrepp, och hävdade 
inkomsten som ett mått på skatteförmågan. Man kan skilja mellan natio
nalekonomiska och finansrättsliga inkomstbegrepp. Det förra avser t.ex. 
den samlade inkomsten i en stat under viss tid, medan beräkningen av det 
senare avser t.ex. förhållandena hos en viss individ.8 Det är av naturliga
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skäl oftast ett individrelaterat inkomstbegrepp som är relevant i skatte- 
rättsliga sammanhang.

Inkomstbegreppet har behandlats utförligt i litteraturen.9 Här skall 
endast beröras några allmänna frågor, samt något diskuteras förhållandet 
mellan inkomst- och omkostnadsbegreppen.

9 Se i den skatterättsliga doktrinen bl.a. Davidsson 1889, Wicksell i SOU 1923:70, Prawitz 
1927, Lindahl 1933, Welinder i SST 1938, Hellner 1959, Mutén 1959, Melz 1986, Gun- 
narsson 1995 och Hultqvist 1995.
10Eggert Möller påpekade redan 1958 (s. 446) med viss syrlighet att denna koncentration 
till vissa problemställningar gått ut över den viktiga diskussionen om vad som faktiskt 
utgör kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande: ”Ved at læse de store navne
I den internationale literatur opdager man imidlertid hurtigt, at langt de fleste forfattere er 
så optaget af periodeproblemet, at de forudscetter privatforbruget som kvalitet så nogen- 
lunde bekendt.”
I1 Härom t.ex. Hellner 1959 s. 16 ff.

1. Vilka slags faktorer verkar då bestämmande på utformningen av ett 
individuellt inkomstbegrepp? Först måste beaktas vissa värden som 
kommer eller antas komma någon till del. En grundläggande fråga är att 
identifiera dessa värden. Diskussionen om det finansrättsliga inkomst
begreppet har i hög grad kommit att koncentreras till frågan om i vilken 
utsträckning kapitalvinster och sparande bör omfattas av begreppet, samt 
efter vilka principer inkomsten bör periodiseras.10 Mycket olika uppfatt
ningar har kommit till uttryck.

I en vid definition kan inkomsten uttryckas som de värden som till
kommer en person under en viss tid och som personen kan disponera 
över utan att minska sin förutvarande förmögenhet. Begreppet omfattar 
då såväl konsumtion, liksom sparande och kapitalvinster. I ett sådant 
extensivt inkomstbegrepp kan följaktligen ingå även värdet av tillgångar 
som förvärvats genom arv eller gåva.

Häremot kontrasterar andra och snävare avgränsningar, såsom exempel
vis den s.k. konsumtionsteorin, enligt vilken likhetstecken sätts mellan 
konsumtion och inkomst. I ett restriktivt inkomstbegrepp av detta slag 
betraktas som relevanta intäkter endast sådana, som motsvaras av något 
slags förbrukning. All slag förmögenhetstillväxt, dvs. räntor, kapitalvin
ster m.m., liksom vad som erhållits genom arv eller gåva, faller då utan
för.

Andra teorier har förespråkat mellanformer där konsumtion och spa
rande förutsätts ingå i det individuella inkomstbegreppet.111 dessa teorier 
har olika faktorer tillmätits betydelse. Enligt den s.k. periodicitetsteorin 
bortser man från konsumtionskriteriet, och fäster i stället särskild vikt 
vid inkomstens regelbundenhet. Avkastningsteorin däremot, tar utgångs-
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punkt i begreppet ekonomisk verksamhet, och betraktar alla värden som 
kan härledas härifrån som inkomst, även om regelbundenhet saknas.

Enligt källteorin skall inkomsten härröra från en varaktig inkomst
källa. Det är alltså själva källan som skall vara bestående i någon 
mening, medan det enligt teorin inte nödvändigtvis krävs att inkomsterna 
är regelbundna. Detta synsätt leder bl.a. till att professionella spekulan
ters reavinster utgör skattepliktig inkomst. Däremot faller enstaka kapi
talvinster utanför ett sådant inkomstbegrepp, eftersom de inte anses 
komma från någon varaktig källa.

Det svenska skatterättsliga inkomstbegreppet bygger på källteorin.12 
Genom att definiera och ta utgångspunkt i olika källor söker denna prin
cip avgränsa området för vad som bör anses som inkomst. I KL kom käl
lorna att betecknas som inkomstslag.13 Historiskt har emellertid omfatt
ningen av vad som ansetts omfattas av det svenska skatterättsliga 
inkomstbegreppet kommit att variera mycket. Utvecklingen har gått mot 
ett vidare begrepp och är såvitt gäller behandlingen av tillfälliga intäkter 
och kapitalvinster tämligen entydig.

12 Se om källteorin i modernare doktrin t.ex. Hultqvist 1995 s. 189 ff. Även Gunnarsson 
1995 s. 159 ff. Jämför prop. 1927:102 s. 340.
13 Gunnarsson 1995 s. 159.
14 Det finns alltjämt många skattefria kapitalvinster. Särskilt bör nämnas att endast hälften 
av realisationsvinst vid försäljning av privatbostad är skattepliktig, se 25 § 11 mom. och 
26 § 10 mom. SIL. För s.k. övrig lös egendom finns grundavdrag som i praktiken gör fler
talet realisationsvinster skattefria, se 31 § SIL.
15 Se om s.k. cedulära system Gunnarsson 1995 s. 161 ff.
16 Se Gunnarsson 1995 s. 161, Hultqvist 1995 s. 316 samt Westermark i SN 1989 s. 658 ff.

Från att inledningsvis inte ha omfattat dessa värden, har det skatte
rättsliga inkomstbegreppet successivt kommit att utvidgas så, att i prin
cip alla tillfälliga intäkter, såväl som ett stort antal kapitalvinster, gjorts 
skattepliktiga.14 Viktiga milstolpar är här utvidgningarna av realisations
vinstbeskattningen under 1960-talet, och skattereformen i början av 
1990-talet, då bl.a. de tidigare skattefria hobbyinkomsterna kom att bli 
skattepliktiga. Dessa utvidgningar kan sägas utgöra avsteg från källteo
rin. En annan viktig aspekt av skattereformen är återgången till separat 
behandling av inkomster från olika källor, principiellt innebärande ett 
system för förvärvsinkomster och ett system för kapitalinkomster.15 
Skattereformens stora betydelse för inkomstbegreppet, liksom dess brist 
på teoretisk förankring, har uppmärksammats av flera författare.16

Det skatterättsliga förvärvsinkomstbegreppet har samtidigt i praktiken 
kommit att inskränkas till faktiska vederlag för utfört arbete. Som exem
pel kan nämnas följande. I ett helt neutralt system skulle den som själv 
klippte sin gräsmatta eller sitt hår, beskattas för värdet av sina inbespa-
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rade levnadskostnader. Personens konsumtionsförmåga ökar ju i motsva
rande mån, eftersom professionell hjälp inte behöver anlitas. Värdet av 
att på detta sätt bibehålla sin konsumtionsförmåga är emellertid inte skat
tepliktig intäkt. Anledningen torde i första hand vara praktisk, men det 
kan också tänkas att hänsyn till personlig integritet m.m. påverkat 
utvecklingen.17 Den omständigheten att värdet av arbete för egen räkning 
inte är skattepliktig intäkt har orsakat problem i rättstillämpningen.18

17 Jämför Mattsson 1994 s. 62.
18 Se om det s.k. Holmafallet, där hyresgäster i ett allmännyttigt bostadsföretag erhållit 
hyresrabatt mot att de deltagit i skötseln av hyreshusen, Pâhlsson i SN 1997 s. 114 ff. Frå
gan är om värdet av rabatterna utgör skattepliktig intäkt. När detta skrivs har frågan ännu 
inte avgjorts men självförvaltning av det aktuella slaget har blivit föremål för specialregle
ring i 32 § KL.
19 Se 42 § anv.p. 2 KL.
2l,Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 449.
21 Se härom Påhlsson 1995 s. 302.

Även om inkomstbegreppet normalt anses sprunget ur ekonomiskt 
språkbruk och föreställningsvärld, behöver naturligtvis inte diskussionen 
kring dess innebörd begränsas till att omfatta endast pengar och andra 
mätbara myckenheter. I skatterätten finns t.ex. flera uttryck för att mate
riella företeelser kan utgöra inkomst, trots att någon gemensam och 
objektiv måttstock inte finns för dem. I skattesammanhang uppskattas i 
sådana fall ofta ett värde. Ett modernt skatterättsligt exempel på detta är 
schablonerna för värdering av bilförmån.19

Diskussionen om innebörden av inkomstbegreppet behöver inte heller 
inskränka sig till att omfatta endast värden som kan karaktäriseras som 
materiella. Som inkomst kan också betraktas behovstillfredsställelse i en 
vidare mening. Här har termen psykisk inkomst använts.20 Den tänkta 
mentala tillfredsställelsen eller bristen på tillfredsställelse hos ett normal
subjekt, kan naturligtvis vara ett led i uppskattningen av värdet av något 
materiellt. Det som annars skulle betraktats som inkomst kan för vissa 
grupper härigenom komma att falla utanför. Ett nutida exempel på detta 
är den skattefrihet som vissa lärare åtnjuter, avseende förmån av sådan fri 
måltid som har pedagogiska inslag.21 Tanken är här troligen den, att 
dessa måltider generellt förutsätts sakna den matro m.m. som annars får 
anses normal.

I denna kontext kan snävare inkomstbegrepp kritiseras som orättvisa 
och därigenom ägnade att bidra till bristande legitimitet i systemet. 
Antag att två personer har samma inkomster i en strikt ekonomisk 
mening, dvs. i kronor räknat. Den ene personen saknar emellertid helt 
förmögenhet, medan den andre är rik som ett troll. Här kan det göras gäl
lande att den mentala tillfredsställelse som rikedomen kan skänka den
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sistnämnde i form av trygghet m.m., utgör en psykisk intäkt. Detta syn
sätt leder till slutsatsen att inkomstbegreppet bör diskuteras i ljuset av de 
grundläggande rättviseprinciper som måste tillfredsställas vid beskatt
ningen, och inte begränsas till ett mekaniskt mätande av kronor och 

22 oren.
Den omständigheten att faktisk mätbar inkomst saknas skulle därmed 

inte tillmätas avgörande betydelse. Diskussionen anknyter i denna del till 
skatteförmågoprincipens betydelse för möjligheten att uppnå vertikal 
rättvisa.22 23 Med detta uttryck avses bl.a. det synsättet, att ökad inkomst 
bör leda till att den skattskyldige får betala procentuellt mer i skatt.

22 Jämför Kaldors exempel med tiggaren och maharadjan som båda saknar inkomst, se 
Kaldor 1956 s. 20. Trots att båda saknar inkomst kan den trygghet som följer av innehavet 
av förmögenheten, sägas medföra att maharadjan ändå har skatteförmåga. Även Gunnars- 
son 1995 s. 230 ff. med däri intagna hänvisningar.
23 Se härom Gunnarsson 1995, särskilt s. 277 ff.
24 Jämför Hultqvist 1995 s. 326 och Gunnarsson 1995 s. 157 med däri införda hänvis
ningar. Även Welinder 1976 s. 136.
25 Jämför not 10 ovan.
26 Det förekommer dock att kostnader tillmäts skatterättslig betydelse trots att de p.g.a. till
flödessidans avgränsning borde falla bort. Ett viktigt exempel på detta är avdragsrätten för 
sådana räntor, som inte avser finansiering av investeringar som kan resultera i skatteplik
tig realisationsvinst.

2. Fastställandet av ett enhetligt inkomstbegrepp anses allmänt som 
något icke ändamålsenligt, och det är dessutom sannolikt omöjligt. Skatte
området styrs i hög grad av politiska intressen och syften, av vilka många 
dessutom är tämligen kortsiktiga. Detta komplicerar sökandet efter 
logiska och enhetliga strukturer i gällande rätt.24

Diskussionen har som nämnts koncentrerats till vilka värdetillflöden 
som skall beaktas.25 Bestämningen i lag av dessa värdetillflöden har 
dessutom, som redovisats ovan, kommit att förändras över tiden. Före
komsten av flera skatterättsliga inkomstbegrepp eller om man så vill, ett 
heterogent inkomstbegrepp, framstår numera som allmänt accepterad. 
Det måste dock framhållas att detta synsätt främst bygger på uppfatt
ningen att det är intäktssidans omfattning som inte kan ges en enhetlig 
bestämning.

Gemensamt för olika inkomstbegrepp är emellertid deras karaktär av 
nettobegrepp. Såväl nationalekonomiska, som finansrättsliga och andra 
inkomstbegrepp anger som sin förutsättning att relevanta kostnader dra
gits av. Det blir därför korrekt att se principerna för sådana avdrag som 
en del av själva inkomstbegreppet, om än till sin utformning beroende av 
tillflödessidans omfattning och räckvidd.26 Detta är helt enkelt begrep
pets andra sida.
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Eftersom principerna för avräkning eller avdrag är bestämmande för 
inkomstens storlek kommer denna inkomst att förändras om principerna 
för avräkningen förändras. Detta leder till slutsatsen att även förekomsten 
av olika avdragsprinciper nödvändigtvis resulterar i existensen av olika 
inkomstbegrepp. Mot denna bakgrund kan det tyckas överraskande att 
förhållandevis lite skrivits om principerna för avdragbarhet i svensk skatte
rätt.

Gunnarsson uppmärksammar de svåra principiella och praktiska pro
blemen med att bestämma kravet på samband mellan avdragsgilla 
omkostnader och skattepliktiga intäkter. Hon pekar på flera assymme- 
trier i speciallagstiftningen på området, t.ex. ifråga om avdrag för resor 
till och från arbetet.27 Mattsson påpekar att en korrekt teoretisk inkomst
beskattning förutsätter att personliga kostnader inte är avdragsgilla. Han 
understryker dock de praktiska svårigheterna med att åstadkomma detta: 
”Det finns på gränsområdet mellan förvärvskostnader och konsumtions- 
kostnader inte annat att göra än att lära sig lagregler och rättspraxis och 
ta dem för givna.”28

27 Se Gunnarsson 1995 s. 170 ff.
28 Mattsson 1994 s. 76. Se även t.ex. Melz i SN 1983 s. 225. En debatt fördes 1959 mellan 
Mutén och Glas, se Mutén i SN 1959 s. 144 och s. 302, och Glas i SN 1959 s. 114 och 
s. 221. Se ur äldre doktrin exempelvis Welinder i SST 1975 s. 546 och SST 1965 s. 101, 
Olofsson i SST 1957 s. 354, samt Bratt i SST 1936 s. 98. Kriterier för avdragbarhet disku
teras ingående under 3.S-3.9 nedan.
29 Det finns naturligtvis andra faktorer som också är relevanta för i övrigt principiellt olika 
inkomstbegrepp, t.ex. frågan om inom vilken tidsrymd som inkomsten skall mätas. Dessa 
problem behandlas dock inte i denna framställning.

Mot bakgrund av omkostnads- och levnadskostnadsbegreppens bety
delse för själva inkomstbegreppet, framstår en teoretisk studie av de båda 
förra som särskilt angelägen. Metodproblemen är dock som Mattsson 
påpekar betydande. Jag ämnar dock i denna framställning visa att dessa 
problem inte omöjliggör en sådan studie.

Sammanfattningsvis kan framhållas att man inom ramen för olika 
principiella inkomstbegrepp beaktar olika faktorer för fastställande av 
inkomsten. De skatterättsliga inkomstbegreppen uppvisar dock den 
gemensamma egenskapen, att de avser nettoinkomst.29 Frågan om de 
avdragsgilla kostnadernas samband med de skattepliktiga intäkterna 
kvarstår således, oavsett vilket eller vilka inkomstbegrepp som väljs.
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2.3 Kommunalskattelagens omkostnadsregler

2.3.1 Allmänna omkostnadsregler
För tydlighetens skull inleder jag här med att kort beröra KL:s termino
logi och struktur.30 Efter ett antal paragrafer med allmän inriktning, 
behandlas inkomslagen näringsverksamhet och tjänst särskilt. Disposi
tionen av lagtexten är densamma för båda. Den innebär att man i en 
inledande paragraf definierar och exemplifierar inkomstslagen.31 I nästa 
paragraf ges en kort allmän regel om vad som utgör intäkt av respektive 
inkomstslag.32 Denna följs av omfattande anvisningar med konkreta 
exempel, beräkningsgrunder m.m., avseende dessa intäkter. Nästa para
graf anger på ett motsvarande allmänt sätt, kortfattat vad som gäller 
ifråga om kostnadsavdrag.33 Dessa allmänna bestämmelser följs också 
av omfattande preciseringar i form av anvisningar. Slutligen anges i en 
kort paragraf att vad som återstår sedan kostnaderna avdragits från intäk
terna, är inkomsten av det aktuella inkomstlaget.34

30 Ett förslag till ny inkomstskattelag har lämnats av Skattelagskommittén, se SOU 1997:2.
31 21 respektive 31 §§ KL.
32 22 respektive 32 §§ KL.
33 23 respektive 33 §§ KL.
34 24 respektive 34 §§ KL.

Dessa allmänna beskrivningar av inkomstskatterättens omkostnads- 
begrepp kompletteras av ett stadgande i 20 § KL. Här återges delar av de 
allmänna omkostnadsreglerna:

”Vid beräkningen av inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla 
omkostnader under beskattningsåret för intäkternas förvärvande och bibe
hållande avräknas från samtliga intäkter.” (20 § 1 st. KL).

”Från intäkt av näringsverksamhet får avdrag göras för kostnader i verksam
heten på sätt framgår av anvisningarna” (23 § KL).

”... får från intäkt av tjänst avdrag göras för samtliga utgifter, vilka är att 
anse som kostnader för fullgörande av tjänsten ...” (33 § 1 mom. KL).

Det måste särskilt framhållas att det här rör sig om allmänna bestämmel
ser vilka kompletteras av ett stort antal specialregler av olika slag. De 
senare är av mer eller mindre preciserad natur. Vissa av de komplette
rande reglerna innehåller särskilda, i förhållande till de allmänna bestäm
melserna skärpta krav på samband mellan kostnader och intäkter. Så är
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t.ex. fallet ifråga om avdrag för facklitteratur (tjänst) och representation 
(företrädesvis näringsverksamhet).35

35 Specialregler av detta slag behandlas i 2.3.2.
36 De två andra frågeställningarna behandlas i kapitlen 6-12.
37 Med hänsyn till utformningen av 20 § avstår jag helt från att i denna framställning 
använda termen förvärvskostnader. Det som enligt lagregeln skall minska intäkterna är ju 
kostnaderna för intäkternas förvärvande och bibehållande. Uttrycket förvärvskostnader 
ger härvid intryck av avse ett snävare begrepp än termen omkostnader.
38 Det har påpekats att sättet att formulera de allmänna omkostnadsbestämmelsema är 
mycket lika i många länders skattsystem. Troligen sneglade de nationella lagstiftarna på 
varandra när dessa bestämmelser först kom till omkring förra sekelskiftet. Se Tipke i 
Skatterett 1984 s. 146. Därvid har framhållits vikten av att så vaga lagregler kompletteras 
med en välutvecklad och användbar terminologi och teori, se dens. 1980 s. 2 ff. För en (nu 
något ålderstigen) internationell översikt av lagreglerna i ett antal viktiga industriländer 
hänvisas till Menne1 1980.
39 Före skattereformen användes termen driftkostnader. Formuleringen i 20 § löd i det 
ursprungliga lagförslaget ”omkostnader för intäkternas förvärvande och förvärvskällornas 
bevarande”, se SOU 1923:69 s. 10. Se även Hultqvist 1995 s. 203 f.

Mot bakgrund av de citerade bestämmelsernas olika lydelse kan flera 
viktiga frågor ställas, (i) Lämnar formuleringarna utrymme för en lagtolk
ning, som innebär att omkostnadsbegreppet ges olika innebörd i olika 
sammanhang, t.ex. i tjänst respektive i näringsverksamhet? (ii) Är sådana 
skillnader avsedda? (iii) Har en sådan lagtolkning kommit till uttryck i 
praxis? (iiii) Har gällande rätt härigenom utvecklats på ett tillfredsstäl
lande sätt? I detta kapitel diskuterar jag de två första av dessa frågor.36

Av de lagrum som återgivits ovan är det endast 20 § som innehåller 
termen ”omkostnader”. Denna regel är emellertid gemensam för de olika 
inkomstslagen. Det är med hänsyn härtill riktigt att tala om omkostnader 
vid behandlingen av samtliga inkomstslag. Användningen av denna ter
minologi leder inte nödvändigtvis till slutsatsen att det bara finns ett 
entydigt omkostnadsbegrepp. Termen omkostnader kan mycket väl avse 
ett tämligen heterogent begrepp, t.ex. om olika krav på samband ställs 
mellan avdragsgilla kostnader och förvärvsverksamheter inom olika 
inkomstslag.37 Jag återkommer till denna möjlighet i det följande.

Reglerna i 20 och 33 §§ är i sak oförändrade sedan tillkomsten av KL 
1928.38 Formuleringarna kommenteras inte närmare i förarbetena.39 
Motiven ger alltså inte särskild anledning att anta att lagstiftningens ter
minologi skulle syfta till en beskrivning av olika omkostnadsbegrepp. 
Inte heller i övrigt finns det i förarbetena till KL några preciseringar av 
de aktuella formuleringarna som ger vid handen att avsikten varit att 
skapa olika omkostnadsbegrepp. Icke desto mindre måste man konstatera 
att reglerna ända sedan de tillkom innehållit olika formuleringar av 
omkostnadsbegreppet för olika inkomstslag.

40



Även bestämmelsen avseende omkostnadsavdrag för rörelseidkare var 
länge oförändrad. Här fick emellertid lagtexten ett nytt utseende i och 
med skattereformens sammanslagning av inkomstslagen jordbruksfastig
het, med delar av inkomstslaget annan fastighet, samt rörelse. Från att 
tidigare ha behandlat driftkostnader kom nu regeln att syfta på kostnader 
i verksamheten.*0 Förarbetena till skattereformen ger dock ingen antydan 
om att man med ändringen avsåg att ge omkostnadsbegreppet någon änd
rad innebörd.40 411 specialmotiveringen anges helt kort att regeln i 23 § har 
karaktär av introduktion till bestämmelserna i anvisningarna till paragra
fen.42 43 Denna funktion tillkom även den äldre 29 § 1 mom. KL.

40 Motsvarande lagrum för inkomstslaget rörelse fanns tidigare i 29 § 1 mom. 1 st. KL och 
inleddes: ”Från bruttointäkten av rörelse får avdrag göras för allt, som är att anse som 
driftkostnad. Hit räknas, bland annat:” En exemplifierande uppräkning av liknande slag 
som den som tidigare fanns i 29 § 1 mom. 2 st. KL, finns nu i anvisningspunkt 1 till 23 § 
KL. Även reglerna för inkomstslaget jordbruksfastighet innehöll motsvarande bestäm
melse. I de äldre reglerna (25 § 1 mom. ÄKL) avseende konventionellt beskattade fastig
heter talades om ”omkostnader”.
411 Danmark avgavs 1990 ett betänkande som bl.a. innehöll en ingående analys av drift- 
kostnadsbegreppet, se Betænkning nr 1221 1991.
42 Prop. 1989/90:110 s. 648.
43 Till detta skall läggas att RR i praxis medgivit värdeminskningsavdrag även under tjänst.

Observera att uttrycken kostnader i verksamheten och driftkostnader 
för den skull inte behöver vara synonyma. 1 och med skattereformen blev 
fler av näringsidkarens avdrag hänförliga till inkomstslaget näringsverk
samhet, även kostnader som inte var betingade av rörelsen, utan som 
exempelvis utgjorde driftkostnader i inkomstslagen jordbruksfastighet, 
annan fastighet, och i vissa fall kapital. Sådana avdrag hänförs numera 
alltså till det mer omfattande näringsverksamhet. Uttrycket ”kostnader i 
verksamheten” får mot denna bakgrund anses omfatta såväl det som tidi
gare betecknades som driftkostnader i rörelse, men också övriga kostna
der i näringsverksamhet.

Den språkliga utformningen av lagrummen ger anledning till ytterli
gare kommentarer. I näringsverksamhet är det enligt 23 § kostnader som 
är avdragsgilla, medan lagstiftaren ifråga om tjänst (33 §) använder ter
men utgifter. Valet av beteckningar anknyter till företagsekonomiskt 
språkbruk. Inom denna diciplin anses den viktigaste skillnaden mellan 
kostnader och utgifter vara, att de förra är periodiserade medan de senare 
inte är det. Med hänsyn till att inkomst av näringsverksamhet beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder och att kontantprincipen tillämpas på 
inkomst av tjänst, är lagstiftarens språkbruk i denna del förenligt med det 
företagsekonomiska. Det måste dock anmärkas att det ifråga om tjänst 
talas om utgifter som är att anse som kostnader.*7,
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En annan skillnad mellan formuleringarna i 23 § respektive 33 § är att 
det ifråga om näringsverksamhet är kostnader i verksamheten som är 
avdragsgilla på sätt framgår av anvisningarna, medan motsvarande 
avgränsning för tjänst specificeras till samtliga utgifter vilka är att anse 
som kostnader för fullgörande av tjänsten. Formuleringen i den äldre 
29 § 1 mom. 1 st. KL, vilken som nämnts avsåg rörelse, liknade emeller
tid i högre grad den alltjämt gällande definitionen av omkostnader i 
tjänst.44 Med hänsyn härtill saknas anledning att anta att man med den 
ändrade lydelsen åsyftat någon förändring av omkostnadsbegreppets 
innebörd, i vidare mån än vad som följt av sammanslagningen av flera 
inkomstslag. För denna slutsats talar den omständigheten, att den nya 
lydelse som gavs 23 § vid skattereformen inte kommenterats närmare i 
dess förarbeten.

44 Se not 35.
45 Se härom närmare under 2.7.
46 Detta är egentligen inte så uppseendeväckande som det först kan förefalla. Jämför Hult
qvist 1995 s. 325 f., som konstaterar att inkomstbeskattningen idag är mer beroende av 
detaljregleringen än av ett konsekvent inkomstbegrepp. Se även Zimmer 1982 s. 107 och 
Andersson 1978 s. 36.
471 dansk doktrin har gjorts gällande att nödvändighet är en förutsättning för att en viss typ 
av omkostnad skall föreligga, se Eggert Möller i Revision & Regnskabsvæsen 1958 
s. 453. Se vidare under 3.5.

Frågan blir nu om skillnaderna i lydelse mellan de aktuella lagrummen 
medger att man tolkningsvis ger omkostnadsbegreppet olika innebörd, 
t.ex. därför att det numera befinnes vara ändamålsenligt. Enligt min upp
fattning måste de aktuella lagrummen principiellt anses ge tillämparen 
ett sådant manöverutrymme. En annan sak är att bestämmelserna i RF, 
såväl som allmänna principer, medför krav på att variationer i uttolk
ningen av omkostnadsbegreppet skall vara grundad på sakliga skäl, och 
förenliga med legalitetsprincipen.45

Som anförts utgör innebörden av omkostnadsbegreppet en av de fakto
rer som definierar själva inkomstbegreppet. Härav följer att förekomsten 
av flera omkostnadsbegrepp i gällande rätt också resulterar i flera 
inkomstbegrepp, eller om man så vill, ett heterogent inkomstbegrepp.46

Principiellt kan omkostnadsbegreppet ges olika innebörd i olika sam
manhang, genom att olika omkostnadskriterier tillmäts olika vikt, t.ex. 
vid bedömningen av en kostnads avdragbarhet i tjänst eller näringsverk
samhet. Antag t.ex. att man mot bakgrund av lagtext, praxis, nutida ända
målsenlighet m.m., kan fastställa kriteriet samband som principiell förut
sättning för avdragbarhet.47 Kravet på samband kan därefter komma att 
ges olika innebörd eller tyngd i olika sammanhang, t.ex. vid bedöm
ningen av avdrag under tjänst jämfört med näringsverksamhet. Det skulle
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med denna argumentationsmodell t.ex. kunna hävdas att sambandskravet 
såvitt gäller näringsidkare är uppfyllt, om näringsidkaren ådragit sig en 
kostnad i syfte att erhålla intäkter. Med hänvisning till löntagares typiskt 
sett relativa osjälvständighet i förhållande till arbetsgivare, skulle sam- 
bandskriteriet därefter såvitt gäller tjänst, kunna uppfattas som ett krav 
på direkt orsakssamband mellan utgifter och förvärvsverksamheten.48

48 Detta är en principiell och grundläggande frågeställning som behandlas utförligt i fram
ställningen. Se särskilt 3.5 samt utvärderingen i kapitel 12. Allmänna frågor rörande 
orsakssamband samt vissa terminologiska frågor rörande kausala respektive finala orsak
samband berörs i 3.2.
49 Se SOU 1997:2 del 1 s. 66 och s. 88.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de allmänna omkostnadsreg- 
lerna i KL är kortfattade och vaga. Varken deras ordalydelse eller motiv 
ger anledning till antagande att avsikten varit att skapa olika omkost- 
nadsbegrepp för olika inkomstslag, eller att innebörden annars avsetts 
vara olika i skilda sammanhang. Den vaga utformningen och varierade 
ordalydelsen för tjänst respektive näringsverksamhet, får samtidigt dock 
sägas ge utrymme för olika tolkningar om det skulle finnas skäl för 
sådana. Mot denna bakgrund framstår en kartläggning av de kriterier som 
ensamma eller tillsammans konstituerar omkostnadsbegreppet (eller 
omkostnadsbegreppen), som en viktig bakgrund till en analys av rätts
praxis på olika områden.

Slutligen skall påpekas att Skattelagskommittén nyligen lämnat för
slag till ny inkomstskattelag, avsedd att ersätta bl.a. KL. I förslaget har 
den gemensamma bestämmelsen i 20 § slopats, och särskilda allmänna 
omkostnadsregler införts för vart och ett av inkomstslagen. Såväl för 
tjänst som för näringsverksamhet anger de föreslagna bestämmelserna 
kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande skall dras av.49 

2.3.2 Speciella omkostnadsregler
I det följande redovisar jag sådan specialreglering som uttryckligen 
behandlar själva förhållandet mellan intäkter och omkostnader, och inte 
endast formellt kvalificerar eller diskvalificerar något som omkostnad.

Det finns i KL ett ganska stort antal formuleringar, vilka i någon mån 
beskriver det samband som krävs för att en kostnad skall anses som en 
avdragsgill omkostnad. Flertalet av dessa preciseringar återfinns i anvis
ningarna till 23 respektive 33 §§. Variationerna i uttryckssätt framgår av 
nedanstående uppställning:

43



lagrum kostnad som avses erforderligt samband 
med intäkter

a) 20 § anv.p. 1 representation omedelbart samband 
med verksamheten

b) 23 § anv.p. 1 räntor på lån för vissa 
andelsförvärv m.m.

om innehavet betingas av 
verksamheten

c) 23 § anv.p. 2250 vissa aktieförluster och 
förluster på fordringar

väsentlig betydelse från 
samhällsekonomisk syn
punkt

d) 23 § anv.p. 24 FoU-kostnader som har eller kan antas 
få betydelse för den 
skattskyldiges närings
verksamhet

e) 23 § anv.p. 27 övriga kostnader för 
arbetsrum i bostad

omedelbart betingade av
näringsverksamheten

f) 23 § anv.p. 2851 kulturarbetares resor ett naturligt led i verk
samheten

g) 33 § 1 mom. 2 st. arbetsbiträde för tjänsts utförande

h) 33 § 1 mom. 2 st. facklitteratur, instru
ment o.dyl.

nödigt för tjänstens full
görande

i) 33 § anv.p. 5 skyddskläder m.m. nödvändiga för arbetets 
fullgörande

50 Tillämpning förutsätter medgivande av regeringen.
511 bestämmelsen erinras särskilt om att personliga levnadskostnader inte får dras av.
52 Denna möjlighet gäller åtminstone reglerna avseende facklitteratur och dylikt.
53 Se härom även Vogel 1980 s. 390 ff.

De preciseringar av omkostnadsbegreppet som görs i uppställningen 
ovan, kan i förhållande till huvudreglerna i 20, 23 och 33 §§ uppfattas 
som lex specialis. Vissa av bestämmelserna skulle emellertid även kunna 
anses vara exemplifieringar av de principer för bestämmande av omkost
nadsbegreppet som kommer till uttryck i främst 20 §.52 Dessa båda alter
nativa synsätt skulle i sin tur kunna leda till olika resultat.53

Om reglerna uppfattas som exempel kan de inte ses som uttömmande, 
varför det synsätt som kommer till uttryck i dem även skulle kunna ligga 
till grund för bedömningen av fall, vilka inte uttryckligen träffas av orda-
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lydelsen. Om reglerna å andra sidan ses som lex specialis kan de uppfat
tas som uttömmande.

Enligt rättskälleläran har speciella regler företräde framför allmänna 
regler. Detta är dock endast en av de många principer som tänks ligga till 
grund för korrekt juridisk argumentation. Rättskälleläran är inte enhetlig 
på så vis, att en princip som den nyss nämnda alltid får genomslag. Om 
andra intressen anses väga tyngre, kan en speciell regel komma att tolkas 
restriktivt eller kanske t.o.m. bortses ifrån, till förmån för de allmänna 
principer som reglerar ett område. Enligt min uppfattning bör det princi
piella sättet att förhålla sig till de aktuella bestämmelserna inte avgöras 
på grundval endast av en formell derogationsprincip. Diskussionen bör i 
stället ta utgångspunkt i de aktuella bestämmelsernas sakliga innehåll.

I 32 § anv.p. 4 KL finns en presumtionsregel som är svår att passa in i 
uppställningen av specialregler ovan. Bestämmelsen innebär att särskilda 
krav ställs för att avdrag skall erhållas utöver mottagen kostnadsersätt
ning, när sådan ersättning är ”anvisad för vissa med tjänsten förenade 
omkostnader.” Vid sådant förhållande gäller att avdrag medges endast 
om det visas att ersättningen på grund av ”särskilda förhållanden inte 
räckt till för sådana skäliga omkostnader”.

En särskild fråga är om de speciella reglerna objektivt sett kan sägas 
utgöra förstärkningar eller lättnader i de bakomliggande allmänna 
bestämmelserna. Även om samtliga formuleringar i lagtext av omkost- 
nadsbegrepp är vaga och tämligen lika varandra i många avseenden, bör 
det vara möjligt att närmare beskriva deras inbördes förhållande.

Förekomsten av orden ”omedelbart samband” samt "omedelbart 
betingade” i lagtexten, medför att de speciella omkostnadsreglerna för 
representation och arbetsrum framstår som formulerade på ett sätt som 
är strängare än de allmänna bestämmelserna i 20, 23 och 33 §§. På 
samma sätt förhåller det sig med regeln om facklitteratur, instrument 
m.m., där lagtexten för avdragsrätt kräver att utgiften varit ”nödig”. Av 
de andra formuleringar som jag återgivit ovan kan den omkostnadsdefi- 
nition som gäller för FoU-kostnader ses som mindre krävande än huvud
regeln i 33 §, särskilt med hänsyn till hur bestämmelserna om driftkost
nader i rörelse såg ut före skattereformen.54 Här är det enligt lagtexten 
tillräckligt för avdrag, om kostnader kan antas få betydelse för närings
verksamheten. Mindre krävande än huvudregeln kan möjligen även 
bestämmelsen om kulturarbetares resor vara.55

54 Se föregående avsnitt.
55 Detta framgår även av förarbetena, se prop. 1984/85:93 s. 19.

Regeln om avdrag för vissa aktieförluster m.m. är ett slags dispens
bestämmelse och är därför unik i sammanhanget. Det handlar här om att
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kvalificera något som omkostnad på helt andra grunder än i andra fall. 
Mycket speciell är även presumtionsregeln i 32 § anv.p. 4 (se ovan). Det 
bör understrykas att den inte är en ren bevisregel. Den ställer även mate
riella krav, och framstår därvid som bärare av skärpta krav för avdrags- 
rätt i vissa situationer.

Sammanfattningsvis framstår de speciella omkostnadsreglerna som 
preciseringar av de grundläggande bestämmelserna, avsedda att tilläm
pas för särskilda fall. Inget tydligt mönster kan utläsas, utan specialregler 
förefaller ha använts både som förstärkningar och lättnader av huvudreg
lerna. Formuleringarna är emellertid även i dessa speciella regler så pass 
vaga, att de måste anses lämna ett betydande utrymme för olika tolk
ningar inom ramen för ordalydelsen. Det måste dock genast framhållas 
att flera av de speciella bestämmelserna gränsar till annat än vad som 
uppfattas som typiska levnadskostnader.56

56 Detta gäller i vart fall 23 § anv.p. 1, 22, och 24.
57 SOU 1997:2 del 2 s. 105.
58 Det kan redan här förutskickas att RR i praxis rörande vissa kostnadstyper tydligt givit 
uttryck för uppfattningen att ett sådant fördjupat sambandskrav följer av lydelsen, se 
härom särskilt kapitel 8.
59 Se SOU 1997:2 del 2 s. 162 f.

I Skattelagskommitténs förslag till ny inkomstskattelag föreslås vissa 
justeringar i den speciella omkostnadsreglerna. Som exempel kan näm
nas att reglerna avseende facklitteratur, arbetsrum m.m. i 33 § 1 mom. 
KL tagits bort med motiveringen att de endast utgör exempel.57 Kommit
tén anser således inte att uttrycket ”nödigt” manifesterar ett särskilt starkt 
sambandskrav.58 Vidare föreslås avskaffande av den särskilda avdrags- 
bestämmelsen i 23 § anv.p. 28 KL, avseende resor i konstnärlig m.m. 
näringsverksamhet. Kommittén ifrågasätter av flera skäl behovet av 
bestämmelsen.59

2.4 Undantag från avdragsrätten för omkostnader
De preciseringar av kravet på samband m.m. mellan intäkter och omkost
nader som diskuterats i föregående avsnitt, måste betraktas i en vidare 
kontext. Lagstiftningens struktur bygger nämligen inte endast på all
männa omkostnadsregler, vilkas innebörd modifieras av speciella 
bestämmelser av i huvudsak samma principiella och vaga karaktär. Det 
är också så, att begränsningar i avdragsrätten för omkostnader kommer 
till uttryck i olika undantag, ofta av mycket konkret kasuistisk natur. I det 
följande skall pekas på några av de mest framträdande av dessa undan-
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tag. Det handlar således inte om någon komplett kartläggning av undan
tagsregler. En sådan skulle tynga denna framställning.

Reglerna i 20 § KL utgör en uppräkning, eller en sorts katalog, över 
olika konkret beskrivna kostnader. Hela paragrafen kan sägas svara på 
frågan; vad är aldrig avdragsgillt? Även om lagrummet i princip är till- 
lämpligt på inkomstberäkningen för samtliga inkomstslag, riktar sig 
många av detaljbestämmelserna i praktiken endast mot ett eller två av 
dem.

Två exempel på konkreta undantag från avdragsrätten för omkostna
der vilka tydligen främst har betydelse för inkomstslaget näringsverk
samhet, är avdragsförbuden avseende värdet av familjemedlemmars 
arbete, samt för ränta på eget kapital som nedlagts i verksamheten. Dessa 
poster utgör omkostnader i såväl allmänspråklig som i företagsekono
misk mening. De är emellertid aldrig avdragsgilla.

Andra utgiftstyper som visserligen räknas upp i denna för samtliga 
inkomstslag gemensamma paragraf, men som i praktiken endast har 
betydelse för näringsidkare, är vissa avgifter enligt bl.a. aktiebolags
lagen, arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen. I anvisningspunkt 1 
finns även bl.a. de bestämmelser om representationskostnader vilka 
berörts i det föregående.60 Här skall endast framhållas att representa
tionskostnader avseende måltid, som överstiger 90 kronor per person, 
normalt inte är avdragsgilla, oavsett om erforderligt samband föreligger 
med intäkter.

60 Se 2.3.2.
61 Se om avdragsgilla levnadskostnader nästföljande avsnitt.

Den allmänna omkostnadsbestämmelsen avseende inkomstslaget 
tjänst, 33 § 1 mom. KL innehåller även en speciell regel. Denna stadgar 
att kostnadsavdrag inte får göras, när vissa skattefria anslag anvisats för 
bestridande av kostnaderna, se 32 § 3 mom. KL. En liknande bestäm
melse finns i 32 § anv.p. 4 KL, enligt vilken särskilda beviskrav kan stäl
las på omkostnadsavdrag som överstiger särskilt anvisade ersättningar.

Ett undantag som också endast avser inkomstslaget tjänst, och som har 
särskilt stor räckvidd inom detta inkomstslag, är bestämmelsen i 33 § 
2 mom. KL. Regeln innebär i princip att de första ettusen kronorna som 
en skattskyldig har i utgifter av omkostnadskaraktär, inte får dras av. 
Vissa omkostnader undantas dock i sin tur från detta undantags räckvidd. 
Sålunda är omkostnader hänförliga till hobbyverksamhet avdragsgilla 
från första kronan, liksom kostnader för användande av egen bil i tjäns
ten. Detsamma gäller egenavgifter. Tusenkronorsschablonen gäller inte 
heller fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa, vilka gjorts avdrags
gilla genom särskilda stadganden i 33 § anv.p. 3-3c KL.61
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Tusenkronorsschablonen som infördes vid 1994 års taxering, kom att 
ersätta det schablonavdrag som under en följd av år hade tillkommit de 
flesta skattskyldiga med inkomst av tjänst. Skälen till att ett för de flesta 
skattskyldiga viktigt avdrag inte bara slopades, utan dessutom kom att 
ersättas med ett avdragsförbud, var två. För det första ansåg den vid 
denna tidpunkt nytillträdda koalitionsregeringen att en skattehöjning var 
nödvändig. För det andra uppnåddes med den nya schablonen det förhål
landet, att det stora flertalet skattskyldiga inte fick rätt till kostnadsavdrag 
av det aktuella slaget under tjänst, varför de kunde lämna förenklad själv
deklaration. Eftersom sådan deklaration inte var aktuell för näringsidkare 
avstod man uttryckligen från att låta avdragsbegränsningen gälla även 
för inkomstslaget näringsverksamhet. Det hänvisades i propositionen 
även till behovet av skattesänkningar som ett led i Sveriges EG-anpass- 
ning, samt till behovet av tillväxt i samhällsekonomin.62

62 Prop. 1991/92:150 Bilaga 1:5 s. 20 f. Jämför Lodin m.fl. 1995 s. 109.
631 ett utredningsbetänkande från RSV har föreslogs att den nu gällande gränsbeloppet 
höjs från 1000 kronor till 6000 kronor. Se RSV Rapport 1995:10. Förslaget får om det 
genomförs stor praktisk betydelse. Enligt RSV-rapporten var det vid 1994 års taxering 
sammanlagt ca 381000 personer som medgavs avdrag med totalt ca 2,7 miljarder kronor 
för kostnader av det slag som omfattas av begränsningen. Ca 240000 av dessa personer 
hade kostnader understigande 6000 kronor. Inom finansdepartementet förbereds enligt 
uppgift ett förslag om höjning av beloppet till 2000 kronor.
64 Jämför 1.2 ovan samt utvärderingen av viss praxis i kapitel 12.

Tillsammans med vissa förändringar i rätten till avdrag för resor mel
lan bostad och arbete förväntades ändringen öka statens intäkter med 7 
miljarder kronor per år. Med hänsyn härtill och då det för varje individ 
rör sig om begränsade belopp, står det klart att den nu gällande schablo
nen har en utomordentligt stor räckvidd på så vis att den berör ett mycket 
stort antal skattskyldiga. Flertalet av dessa kan överhuvudtaget inte få 
avdrag för omkostnader under tjänst (och kan således lämna förenklad 
självdeklaration).

I ljuset av detta förhållande framstår den aktuella regeln endast som ett 
undantag i formellt hänseende, från huvudregeln om att omkostnader för 
intäkternas förvärvande skall dras av vid inkomstberäkningen. För fler
talet skattskyldiga i inkomstslaget tjänst är sannolikt det verkliga förhål
landet i stället det, att huvudregeln är bruttobeskattning av tjänsteinkom- 
stema.63 Den avdragsrätt som enligt 20 § KL systematiskt tar plats som 
huvudregel, bör med detta synsätt i stället uppfattas som ett undantag de 
facto från den nämnda bruttobeskattningen. I den utsträckning rättspraxis 
ter sig mer restriktiv ifråga om omkostnadsavdrag under tjänst förstärks 
detta intryck.64 Slutsatsen modifieras dock något av den omständigheten 
att ett grundavdrag tillkommer de skattskyldiga enligt 48 § 2 mom. KL.
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Detta gäller dock även för de som redovisar inkomst av näringsverksam
het, utan att någon schabloniserad avdragsbegränsning förekommer.

Intrycket kvarstår därför av en missvisande för att inte säga felaktig 
verklighetsbeskrivning, om inkomstbeskattningen karaktäriseras som en 
nettobeskattning, utan att tydliga reservationer görs. Den föregivna netto
beskattningen framstår, som systematik betraktad, som ett led i en felak
tig verklighetsbeskrivning och därmed möjligen som ideologiskapande.65 
Denna synpunkt skall dock ses mot bakgrund av den praktiskt mycket 
betydelsefulla avdragsrätten för resor mellan arbete och bostad.66 Graden 
av faktiskt nettobeskattning ter sig dock mot bakgrund av det anförda 
som tämligen olika för inkomstslaget tjänst respektive näringsverksam
het.

65 För en diskussion om rätten som ideologi, se t.ex. Töllborg 1986 s. 53 ff.
66 Se härom nästföljande avsnitt.
67 Tanken att värdet av den privata konsumtionen skall utgöra ett huvudinslag i skattebasen 
är gemensam för olika teoretiska riktningar. Däremot har frågan om sparande och kapital
vinster skall ingå debatterats mycket. För närvarande omfattar den breda svenska inkomst
skattebasen även de mesta av sådana inkomster. Jämför 2.2 ovan.
68 Se 20 § anv.p. 1st. 3 KL.

2.5 Kommunalskattelagens levnadskostnadsregler
Inkomstbeskattningens grundläggande princip förutsätter att kostnader 
för privat konsumtion inte är avdragsgill. I stället är det just själva värdet 
av denna konsumtion som skall beskattas.67 Med privat konsumtion avses 
då sådan konsumtion som saknar erforderligt samband med intäkter.

Principen har även kommit till uttryck i lagtexten. I 20 § 2 st. KL stad
gas således att avdrag inte får göras för ”den skattskyldiges levnadskost
nader och därtill hänförliga utgifter, såsom vad skattskyldig utgett som 
gåva eller som periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk 
utbetalning till person i sitt hushåll;”. Som exempel på levnadskostnader 
anges i anvisningspunkt 1 till paragrafen, premier för personliga försäk
ringar, avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar, i 
vilka den skattskyldige är medlem.

Avdragsförbudet avseende levnadskostnader har ansetts så viktigt, att 
det föranlett inskränkningar i avdragsrätten för vissa omkostnader. Ett 
exempel på detta är bestämmelserna om avdrag för representationskost
nader, i vilka krav ställs på att kostnaderna haft ett omedelbart samband 
med verksamheten.68 Restriktiviteten på detta område syftar enligt för
arbetena bl.a. till att motverka att avdrag medges för sådan gästfrihet som 
är att anse som levnadskostnad. Detta intresse har alltså kommit att med-
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föra att sådana kostnader som i avsaknad av specialreglering skulle varit 
avdragsgilla, inte får dras av.69

69 Se 2.4.
70 Se t.ex. RÅ 1975 ref 114 I-V, samt RÅ81 1:54 och RÅ82 1:77. För näringsidkare finns 
särskilda regler i 23 § anv.p. 27 KL. Praxis på området behandlas utförligt i kapitel 7. Se 
även under 1.2.
71 Se t.ex. 20 § anv.p. 1 st. 1 KL samt ovan. Konkreta avgränsningar och detaljregleringar 
finns också i andra lagrum än de redan nämnda. Som exempel kan nämnas 32 § anv.p. 14 
KL, som reglerar förhållandet mellan s.k. fåmansföretag och företagsledare, delägare m.fl. 
i sädana företag. Se också 33 § samma lag om avdrag för resor och 46 § om avdrag för 
periodiskt understöd.
72 Se 2.6.
73 Se t.ex. prop. 1989/90:110 s. 364.

Den generella restriktivitet som präglar rättspraxis på vissa områden är 
ett tecken på att man även i rättstillämpningen ser förhindrandet av 
avdrag för levnadskostnader som en viktig uppgift. Som exempel på 
detta kan nämnas RR:s praxis ifråga om avdrag för arbetsrum under 
tjänst.70 Praxis ger här intrycket av att vara särskilt restriktiv, troligen av 
hänsyn till risken för att avdrag skall medges för levnadskostnader.

Lagregleringen ifråga om levnadskostnader har principiellt inte för
ändrats sedan KL:s tillkomst. Som framgått ovan är reglerna om levnads
kostnader betydligt knapphändigare än de som behandlar sambandet 
mellan omkostnader och skattepliktiga intäkter. Inget försök har gjorts 
att definiera levnadskostnadsbegreppet, och lagtexten innehåller endast 
fåtaliga exempel på sådant som är att anse som levnadskostnader.71

Även om definition och uttömmande exemplifiering saknas, kan ytter
ligare slutsatser om levnadskostnadsbegreppets innehåll dras av lagtex
ten, närmare bestämt av de specialbestämmelser som stadgar avdrag 
under vissa särskilt angivna förutsättningar.72 Den kanske mest betydel
sefulla exemplet är som tidigare nämnts kostnader för resor mellan 
arbete och bostad. Att denna kostnadstyp verkligen anses utgöra levnads
kostnader framgår visserligen inte av lagtexten, men av KL:s systematik, 
samt av motivuttalanden.73

Mot detta slags kostnad kan ställas kostnadstypen tjänsteresor, dvs. 
resor som utförs som ett led i arbetet. Dessa sistnämnda resor uppvisar 
ett direkt samband med specifika arbetsuppgifter, som resorna mellan 
bostad och arbetet saknar. Man skulle kunna säga, att tjänsteresor är 
kostnader för att kunna utföra visst arbete, medan resor mellan bostad 
och arbete är kostnader som den skattskyldige ådrar sig för att överhu
vudtaget kunna arbeta. Båda kostnadstyperna har emellertid det gemen
samt, att de inte skulle uppkommit om inte den skattskyldige haft sin för
värvsverksamhet.
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Mot denna bakgrund bör analyser av såväl omkostnads- som levnads- 
kostnadsbegrepp utföras försiktigt och förutsättningslöst. En grundläg
gande princip vid juridisk analys är att särskilt juridiskt språkbruk 
används, där sådant finns. För uttrycket levnadskostnader saknas möjlig
het att entydigt fastställa existensen av ett sådant språkbruk. Det är inte 
tillräckligt att vissa rättsfall eller uttalanden i doktrinen pekar ut enstaka 
företeelser som levnadskostnader. I avsaknad av juridiskt språkbruk av 
generellt slag får analysen i stället ta sin utgångspunkt i den allmänspråk
liga innebörden av ordet levnadskostnader. Uttalanden med innebörden 
att resor mellan arbete och bostad utgör levnadskostnader, bör inte utan 
tillfredsställande teoretisk analys läggas till grund för slutsatser om vad 
övrigt som är levnadskostnader.74

74 Det teoretiska förhållandet mellan omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen analyse
ras i 3.3 nedan.
75 En förhållandevis aktuell kartläggning av skatteutgifter i det svenska inkomstskattesys
temet finns i Mattsson 1992.
76 Se Gunnarsson 1995 s. 182 ff. och 279.
77 Se Mattsson 1994 s. 85 f.

2.6 Undantag från avdragsförbudet avseende 
levnadskostnader

Det förbud mot avdrag för levnadskostnader som sedan KL:s tillkomst 
återfunnits i anvisningarna till 20 § 2 st. KL, har alltid kompletterats med 
undantag av olika slag. Genom dessa undantag har vissa levnadskostna
der gjorts avdragsgilla. Sådana speciella regler har normalt det gemen
samt, att de på grund av sin fördelskaraktär ges tämligen konkreta och 
exakta avgränsningar.

Förekomsten av undantag från avdragsförbudet avseende levnadskost
nader har varierat över tiden.75 Ibland har avdragsmöjligheterna varit 
större, ibland mindre. Den trend som är förhärskande för närvarande är 
att utrymmet för levnadskostnadsavdrag är litet. Detta manifesterades 
genom skattereformen 1991 där man avskaffade rätten till avdrag för 
icke hemmavarande barn, m.fl. olika avdragstyper grundade på försörj
ningsbörda. Denna åtgärd har kritiserats i doktrinen eftersom den innebär 
ett åsidosättande av skatteförmågoprincipen.76

På senare tid har kunnat märkas tecken på en återgång till använd
ningen av skatteregler som socialpolitiskt styrmedel.77 Ett exempel på 
detta är den särskilda bestämmelse som nyligen införts i 32 § 3 h mom., 
enligt vilken vissa förmåner av fri utbildning är skattefria, när de bekos-
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tas av arbetsgivare i samband med arbetslöshet eller risk för arbetslös
het.78 Ett arbetsmarknadspolitiskt ingrepp är den skattereduktion för 
vissa arbetskostnader, vilken tillkommer egnahemsägare som engagerar 
hantverkare för reparationer m.m. Ett annat möjligt tecken på omsväng
ning är de önskemål som framförts i den politiska debatten, om särskilda 
skatteregler som möjliggör billiga hushållstjänster.79

78 Se prop. 1995/96:152, SkU 25. Regleringen framstår som ovanligt vag med hänsyn till 
sin fördelskaraktär.
79 Se härom Tjänstebeskattningsutredningens slutbetänkande SOU 1997:17. Den politiska 
debatt som förts om lämpligheten i detta slags skattesubventioner förefaller ha koncentre
rats till avdragsrätten för utgifter avseende hemhjälp, medan skattereduktionen för repara
tionsarbeten m.m. synes ha blivit accepterad i stort sett utan diskussion. En intressant 
fråga som faller utanför denna framställning, är naturligtvis om denna skillnad har sin 
grund i den manliga respektive kvinnliga dominansen inom respektive yrkesområde, eller 
om orsakerna skall sökas någon annanstans.
80 Se t.ex. prop. 1989/90:110 s. 364, Gunnarsson 1995 s. 174, NSFS 34 s. 231 ff.. och 
Mattsson 1992 s. 103.
81 Se Prop. 1989/90:110 s. 364.
82 Se härom under 1.2 och 2.5 ovan.

Det undantag från avdragsförbudet som framstår som kanske mest eta
blerat, inte minst av politiska skäl, är avdragsrätten för resor mellan 
bostaden och arbetet. Traditionellt anses sådana resor utgöra personliga 
levnadskostnader för den skattskyldige. Detta synsätt är i och för sig inte 
självklart, men förefaller mycket etablerat hos såväl lagstiftaren som i 
doktrinen.80 Avdragsrätten ifrågasattes i samband med skattereformen, 
men behölls, bl.a. med hänvisning till den kraftigt ökade ekonomiska 
börda det skulle innebära för många skattskyldiga i glesbygd och i stor
stadsområden om avdraget avskaffades.81

En annan typ av levnadskostnader som på grund av särskilda regler är 
avdragsgilla, är sådana som hänger samman med tjänsteresor, dubbel 
bosättning m.m. Lagstiftaren använder här termen ökade levnadskostna
der. Regleringen är tillämplig på ett stort antal skattskyldigas förhållan
den, och framstår härigenom som praktiskt mycket betydelsefull. Även 
på detta område är bestämmelserna mycket detaljerade, i syfte främst att 
motverka missbruk. En viktigt skillnad måste framhållas. Medan de 
egentliga rese- och logikostnaderna vid tjänsteresor i princip är avdrags
gilla i sin helhet, ehuru i vissa fall beräknade enligt en schablon, är det 
ifråga om de övriga kostnader som därvid uppkommer för uppehälle 
m.m., endast fördyringen av levnadskostnaderna som får dras av. Detta 
ger uttryck för merkostnadsprincipen.82 Även på detta område används 
av förenklingsskäl schabloner. Effektviteten den användna metoden kan 
knappast bestridas. Schablonernas brist på förankring i verkliga förhål
landen kan däremot diskuteras ur ett rättviseperspektiv.
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2.1 Betydelsen av utomskatterättslig reglering
1. Vid en analys av omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen måste 
hänsyn tas till kravet i RF på föreskriftbunden rättstillämpning (legali- 
tetsprincipen). Detta innebär att bestämmelserna här liksom på andra 
skatteområden, måste ges en tolkning som håller sig inom deras betydel
seområde.83 Skatt får inte tas ut utan stöd i lag, eller i vidare mån än vad 
som följer av föreskrift. I rättspraxis har det s.k. föreskriftkravet bl.a. 
kommit till uttryck i RÅ 1993 ref 31, där RR inte följde motivuttalanden 
som saknade stöd i lagtexten.

83 Detta kan också uttryckas så, att reglerna inte får tolkas utanför mängden rimliga tolk
ningar. Se om legalitetsprincipens betydelse vid inkomstbeskattningen Hultqvist 1995.
84 Se Bergström 1987 s. 19 och 86 Hultqvist 1995 s. 368 samtPåhlsson 1995 s. 135 f. Iför- 
valtningsrättslig litteratur t.ex. Marcusson 1989 s. 399 och Strömberg 1992 s. 69 f.

På motsvarande sätt gäller att skatt skall tas ut där lagstiftningen krä
ver detta.84 Legalitetsprincipen verkar härigenom som ett skydd för den 
enskildes rättssäkerhet, men även som ett rättvisekrav för skattebetalarna 
som kollektiv. Skattemyndigheter och domstolar får med andra ord inte 
avstå från att tillämpa tvingande regler. Detta kan sägas vara ett uttryck 
för kravet på den offentliga maktutövningens lagbundenhet.

De regler som diskuterats i det föregående är alla tämligen vagt formu
lerade. Redan härav följer att de kan tolkas på olika sätt inom de ramar 
som legalitetsprincipen ställer upp. Det skall också särskilt framhållas, 
att olika preciseringar av omkostnadsbegreppet finns i såväl bestämmel
serna för tjänst som för näringsverksamhet. Mot denna bakgrund fram
står det som möjligt att ge omkostnadsbegreppen i tjänst respektive 
näringsverksamhet olika innehåll, och ändå uppfylla kravet på föreskrift
bunden rättstillämpning.

Ett restriktivt synsätt, respektive en mer generös hållning, kan dess
utom båda vara fullt acceptabla uttolkningar av exempelvis avdragsreg- 
lerna för tjänst i 33 § 1 mom. KL. En annan sak är att tolkningarna själv
fallet måste vara sakligt motiverade (se nedan). Ett exempel på ett led i 
en sådan motivering kan vara att kravet på kostnadens nödvändighet i 
förhållande till den skattskyldiges verksamhet, bedöms som starkare för 
en skattskyldig som åtnjuter anställningstrygghet, än för en skattskyldig 
som är näringsidkare.

Levnadskostnadsbegreppet definieras som nämnts inte alls i lagtext. 
Alternativa tolkningar av begreppets innehåll framstår därför som möj
liga, utan att föreskriftkravet kränks. De allmänna bestämmelserna (se 
ovan) om levnadskostnader i 20 § KL är gemensamma för inkomst
slagen. Några särskilda preciseringar görs inte i de paragrafer som 
behandlar inkomstslagen särskilt. Av detta bör i princip anses följa att
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levnadskostnadsbegreppet skall ges samma innebörd för alla inkomstslag 
och skattskyldiga. Avvikelse kan då ske endast med särskilt lagstöd.

Svårigheterna att i rättspraxis ge levnadskostnadsbegreppet ett enty
digt innehåll, har visat sig vara betydande. Möjligen har man i RR inte 
heller ansett en principiellt tydlig uttolkning nödvändig.

2. Det är emellertid inte tillräckligt att reglerna om omkostnader och lev
nadskostnader ges ett innehåll som håller sig inom nämnda reglers bety
delseområde. Tolkning och tillämpning av de gemensamma bestämmel
serna måste också harmoniera med den likhets- och objektivitetsprincip 
som kommer till uttryck i 1:9 RF.85 Detta innebär i princip två saker. 
Reglerna måste för det första ges ett sakligt motiverat innehåll. Om flera 
alternativa tolkningar alla kan ges en en sådan motivering, ställer RF 
dessutom krav på konsekvens.

85 Se Påhlsson 1995 s. 136 ff. Regeln i RF 1:9 har följande lydelse: ”Domstolar och för
valtningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen 
skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartisk
het.”
86 Det bör framhållas att EG-rättens krav på icke-diskriminering kan få indirekt effekt på 
det aktuella området. Domen i målet Schumacker innebär bl.a. att utomlands bosatta, som 
uppbär sin inkomst uteslutande eller nästan uteslutande från Sverige, och som inte har 
några inkomster av betydelse i hemvistlandet, har rätt till i princip samma behandling i 
inkomstskattehänseende som personer bosatta i Sverige (se EG-domstolens dom i målet 
C-279/93). Det är oklart om detta medför att avdragsrätten för omkostnader och fördyrade 
levnadskostnader skall vara densamma för nu nämnda personer. I litteraturen har bl.a. ifrå
gasatts om inte den svenska lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, kan 
medföra otillåten diskriminering (Se SFS 1991:586. Frågan har behandlats av Persson i 
SN 1995 s. 12 och SN 1995 s. 264 ff., samt av Boman i SN 1995 s. 727. Båda författarna 
framhåller att det är ovisst vilken räckvidd målet har ifråga om behandlingen av omkost
nader. I artiklarna redovisas ytterligare praxis från EG-domstolen). Frågan faller dock 
utanför ramen för denna framställning.

Ovan har konstaterats att de allmänna omkostnadsdefinitionerna för 
tjänst och näringsverksamhet kan tolkas så, att omkostnadsbegreppet ges 
olika innebörd för de olika inkomstslagen. Detta är dock inte tillräckligt 
för att sådana variationer i tolkning skall vara förenliga med RF. 
Användningen av olika kriterier för att kvalificera en kostnad som 
omkostnad måste också kunna motiveras på ett godtagbart sätt.

De skattskyldiga får inte heller behandlas olika utan att sakligt godtag
bara skäl finns för detta. Problemet i praktiken är naturligtvis att avgöra 
vilka fall som är lika och vilka som inte är det.86
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2.8 Sammanfattning
Man skiljer mellan nationalekonomiska och finansrättsliga inkomst
begrepp. Det förra avser principiellt den samlade inkomsten hos en större 
enhet, t.ex. en stat, medan man med det senare brukar avse förhållandena 
hos en individ, eller någon annan mer avgränsad enhet, som t.ex. en juri
disk person.

Det skatterättsliga inkomstbegreppet har aldrig givits någon entydig 
definition, och en sådan framstår inte heller som möjlig eller ens önsk
värd. Utvecklingen har dock på senare år gått mot en vidare innebörd. 
Allt fler värdetillflöden har kommit att omfattas av skatteplikten och 
skattebasen har härigenom blivit bredare.

En faktor som vid sidan av tillflöde av intäkter verkar bestämmande på 
inkomstbegreppets omfattning, är de kostnader som p.g.a. sitt samband 
med intäkterna dras ifrån vid inkomstberäkningen. Om avdragsprinci- 
perna ändras, får själva inkomstbegreppet en annan innebörd.

I svensk skatterätt finns ett antal regler som behandlar det för avdrags- 
rätt nödvändiga sambandet mellan omkostnader och intäkter. Det ges i 
lagtexten flera allmänna bestämmelser som avser omkostnader generellt. 
Dessa kompletteras av vissa preciseringar avseende vissa speciella kost- 
nadstyper. Gemensamt för dessa bestämmelser är att de givits en mycket 
vag språklig utformning.

I några fall görs undantag, genom att sådana kostnader som annars 
skulle ansetts som omkostnader inte får dras av. Ett mycket viktigt exem
pel på detta är den bestämmelse, enligt vilken endast omkostnader över
stigande 1000 kronor får dras av vid beräkning av inkomst av tjänst. 
Denna bestämmelse har systematiskt givits formen av ett undantag från 
huvudregeln om att kostnaderna för intäkternas förvärvande skall dras 
av. I praktiken torde dess funktion vara mycket mer betydelsefull än vad 
denna beteckning antyder.

På motsvarande sätt som ifråga om omkostnader, kompletteras det all
männa förbudet mot avdrag för levnadskostnader av undantag, varige
nom avdrag ändå medges för vissa kostnader. Ett viktigt exempel på 
detta rör utgifter avseende resor mellan bostad och arbetsplats. Medan 
det allmänna avdragsförbudet avseende levnadskostnader i likhet med 
huvudreglerna för omkostnadsavdrag är mycket vagt formulerat, utmärks 
undantagen av sin språkliga precision.

Slutligen har i kapitlet pekats på vissa konstitutionella regler som 
måste beaktas vid tolkning och tillämpning av skattelag, och vilka häri
genom kan få betydelse även vid gränsdragningen mellan omkostnader 
och levnadskostnader. Kravet på föreskriftbunden rättstillämpning inne
bär att uttag av skatt skall ha stöd i lag, och att denna inte får tolkas utan-
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för sitt betydelseområde. Kraven på likhet och objektivitet innebär att 
skattebesluten skall vara sakligt grundade, samt att lika fall skall behand
las lika. Reglerna på det aktuella området är mycket vaga och utrymme 
för olika tolkningar finns.
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3 Omkostnadskriterier

3.1 Inledning
Ovan har diskuterats möjliga och lämpliga ansatser vid forskning om 
gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader.1 Detta kapi
tel är ett led i en teoretisk analys av begreppen, mot vilken jag i fram
ställningens senare del prövar viss rättspraxis.

1 Se 1.3.
2 3.3.

Inledningsvis behandlas kortfattat några begreppsmässiga och termi
nologiska frågor rörande olika möjligheter att identifiera och formulera 
orsakssamband.

Därefter diskuteras det principiella förhållandet mellan omkostnader 
och levnadskostnader.2 Här behandlas bl.a. frågan om huruvida begrep
pen är heltäckande och principiellt ändamålsenliga, samt om de kan 
användas för att avgränsa varandra.

Efter detta följer en kartläggning och analys av sådana kriterier, som 
kan ligga till grund för rimliga uttolkningar av omkostnads- och levnads- 
kostnadsbegreppen. Därvid diskuteras bl.a. frågan om i vilken utsträck
ning en kostnad, för att vara avdragsgill, bör anses som nödvändig för 
förvärvandet av den skattskyldiges intäkter. En sammanfattning avslutar 
kapitlet.

Observera att den centrala frågan om inkomstslagets betydelse för hur 
olika kriterier bör viktas mot varandra inte behandlas här, utan i nästföl- 
jande kapitel om avvägning mellan omkostnadskriterier. Även de speci
ella problem som är förknippade med kostnader av blandad karaktär, 
dvs. som delvis utgör omkostnader, ägnas då särskilt utrymme.

3.2 Allmänt om orsakssamband
Den övergripande frågeställningen för detta arbete är principerna för 
avskiljandet av sådana kostnader som uppvisar viss relevans i förhållande

57



till förvärvsverksamhet, från kostnader vilka i stället framstår som sär
skilt betydelsefulla för den skattskyldiges livsföring, eller som eljest sak
nar den angivna relevansen. Objektet för undersökningen aktualiserar i 
sin tur andra principiella problem. Ett sådant problem som inte helt kan 
förbigås i en så omfattande studie som den föreliggande, är det principi
ella förhållandet mellan orsak och verkan.

De frågeställningar som föranleds av användandet av dessa begrepp 
har sysselsatt människor i årtusenden, och utgör ett av filosofins grund
läggande problemområden. Det kan inte bli frågan om att inom ramen 
för denna framställning utföra några allmänna filosofiska analyser. Detta 
korta avsnitt syftar endast till klargöra vissa terminologiska frågor, samt 
att något påminna läsaren om djupet och vidden av vissa allmänfiloso
fiska problem, vilka aktualiseras även i en framställning av så praktiskt 
juridiskt slag som denna. Eller mer konkret: På vilka grunder bör man i 
den skatterättsliga begreppsapparaten och i det juridiska språkbruket för
utsätta, att vissa kostnader och intäkter står i ett orsaksförhållande till 
varandra? Tolkningen av själva nettobeskattningens princip, såväl som 
av relevanta lagrum (20 § KL m.fL, se 2.3 ovan), kan ju sägas vila på tan
ken att intäkter i någon mening skall ha orsakats av kostnader eller 
tvärtom.3

31 avsnitt 3.8 nedan ägnas uppmärksamhet den intressanta frågan om huruvida kostnaden i 
så fall skall anses som orsak eller verkan.
4 Exemplet återges i Russell 1984 s. 156.
5 För en översiktlig sammanställning, se Liibcke 1993 s. 89. En sammanfattning av kausal- 
frågomas betydelse i filosofin finns i Peczenik 1979 s. 328 ff.
6 Aristoteles 1988 s. 159 f. (1139 a 33).

När Aristoteles utvecklade sin världsåskådning gjorde han principell 
åtskillnad mellan åtminstone fyra olika typer av orsaker; den materiella, 
den formella, den kausala och den finala. För att förklara deras inbördes 
förhållande används ofta mänskligt skapande av fysiska föremål, t.ex. bild
huggaren som gör en marmorstaty. Materialet dvs. marmorn, är den mate
riella orsaken till statyn, medan själva idén om en staty är den formella. 
Den verkande eller kausala orsaken är bildhuggarens arbete med materi
alet, medan ändamålsorsaken, den finala, är hans ändamål med statyn.4

Denna klassiska syn på orsaksamband utvecklades senare inom sko
lastiken. Här identifierades bl.a. olika former av orsakskedjor, såsom pri
mära och sekundära orsaker, samt närliggande och avlägsna orsaker.5 Att 
olika orsaker och även orsakstyper kunde förhålla sig till varandra som 
en slags kedja var också tydligt för Aristoteles själv. Således ansåg han 
t.ex. orsaken till en handling vara det beslut som föregick den, medan 
detta beslut i sin tur kunde orsakas av ett ändamålsövervägande.6
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Det är självklart att de frågeställningar som här berörs är av grund
läggande vetenskapsteoretisk betydelse. Synen på orsaks- och verkans- 
begreppen har följdriktigt också ägnats stort utrymme i vetenskaplig litte
ratur. Det är emellertid inte nödvändigt att inom ramen för denna framställ
ning redogöra för utvecklingen i detta hänseende. Här skall i stället kort 
diskuteras vissa terminologiska frågor av betydelse för undersökningen.

Flera av de orsakstyper som utvecklades redan inom skolastiken har 
haft särskilt stor betydelse i såväl praktisk som teoretisk rättsvetenskap.7 
Som ett exempel kan nämnas orsakers adekvans i förhållande till verkan. 
På bl.a. detta synsätt har ju byggts den skadeståndsrättsliga adekvans- 
läran. Orsaksamband har också varit av påtaglig betydelse för diskussio
ner om skuldfrågor, och därmed för straffrätten.

7 Härom i nyare doktrin t.ex. Andersson, H 1993, s. 87 ff. Även densamme i Festskrift till 
Agell s. 19 ff. I båda framställningarna finns rikhaltiga litteraturhänvisningar avseende 
orsaksambandens betydelse m.m. i juridiken.
8 Se t.ex. Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 451 f., Mutén i SN 1959, 
och Tipke i Skatteretten 1984 s. 149 f., Tipke och Lang 1994 s. 257 ff. Jämför Welinder 
1981 del 1 s. 67.
9 Härom i äldre doktrin exempelvis Mutén i SN 1959 s. 145 samt i nyare Lodin m.fl. 1995 
s. 70. Distinktionen mellan olika orsakstyper på skatteområdet behandlas utförligt nedan 
under 3.4.

Av de fyra olika principiella orsakstyper som nämndes ovan är det för
modligen föreställningen om den verkande orsaken som man i allmänt 
modernt språkbruk oftast avser med termen orsak. I den skatterättsliga 
doktrin där nettobeskattningens orsaksamband blivit föremål för diskus
sion, har man dock inte nöjt sig med detta begränsade orsaksbegrepp. I 
stället har t.ex. skillnaden mellan kausala, eller verkande kostnader, och 
finala kostnader betonats.8 Därvid har i den positivrättsliga diskussionen 
vissa kostnader ansetts avdragsgilla på grund av sin kausala karaktär, 
medan andra kostnaders omkostnadsstatus ansetts uppkomma genom att 
de haft som syfte eller ändamål att generera intäkter.9

Detta synsätt som kommit att få stor betydelse i skatterätten, har den 
principiella innebörden att analysen inte nödvändigtvis begränsas av 
snäva och traditionella kausalitetsteorier. I stället tillåter man sig härige
nom att beakta både uppfattningar om kausalitet och de bakomliggande 
värderingar och teorier som inkomstbeskattningen ytterst vilar på. Jag är 
positiv till en sådan utveckling. I denna kontext är syftet med detta arbete 
att diskutera sambandet mellan kostnader och förvärvsverksamhet, uti
från en position som uppmärksammar och tillåter användningen av vär
deringar, och som avvisar ett synsätt som domineras av en mekanisk och 
utpräglat objektivistisk syn på förhållandet mellan inkomstbegreppets 
intäkts- respektive kostnadssida.
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Den angivna ambitionen får i detta och nästföljande kapitel flera kon
kreta uttryck. Framträdande exempel härpå är mängden omkostnadskri- 
terier som formuleras, samt deras språkliga öppenhet och inbördes relati- 
vitet. När det behövs för argumentationen eller för tydligheten i den fort
satta framställningen, kommer jag också att mot bakgrund av det anförda 
att göra terminologisk åtskillnad mellan sådana kostnader som antas 
verka kausalt respektive finalt i förhållande till intäkter.

3.3 Närmare om förhållandet mellan omkostnader 
och levnadskostnader

Omkostnads- respektive levnadskostnadsbegreppens ändamålsenlighet 
kan undersökas med utgångspunkt i begreppens förhållande till varandra. 
Utgångspunkten för följande analys är därför frågan om huruvida 
begreppen är uttömmande, och härigenom avgränsar eller definierar var
andra. Min hypotes är härvid (i) att de båda begreppen bör förutsättas 
kunna avgränsas positivt, och (ii) att de inte är heltäckande, utan existe
rar tillsammans med kostnader som inte bör anses omfattas av dem.

Principiellt är flera metoder tänkbara för att studera detta. I äldre dansk 
doktrin har Mogens Eggert Moller strukturerat flera alternativa synsätt.10 
Följande uppställning tar hans uppsats som utgångspunkt, men har 
anpassats av mig för att bättre passa syftet med min framställning. Den 
viktigaste skillnaden mellan Eggert Mpllers analys och den följande är 
objekten för själva frågeställningen.

10 Se Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 459.
11 Jämför Welinder i SST 1938 s. 206 ff. och Kuylenstiema i SST 1960 s. 117 ff.

Eggert Mpller undersöker förhållandet mellan ”driftsomkostninger” 
och ”privatforbrug”. Det danska ”privatforbrug” kan översättas till 
svenska som ”privatförbrukning” eller ”privatkonsumtion”. Mitt primära 
syfte med denna undersökning är emellertid att jämföra omkostnads- 
begreppet med det legala begreppet levnadskostnader, och inte med 
begreppet privat konsumtion. Dessa begrepp kan i och för sig samman
falla men behöver inte göra det.11 En allmänspråklig jämförelse mellan 
svenskan och danskan leder således till att viss försiktighet är påkallad. 
Man kan därför säga att jag i det följande åtminstone delvis använder 
mig av Eggert Möllers frågor, men att jag riktar dem mot de begrepp som 
är relevanta i svensk rätt. Denna uppläggning medger bl.a. att jag under
söker om en fysisk skattskyldig person kan ha andra löpande privata 
utgifter än levnadskostnader.

Följande alternativ kan tänkas:
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1. Såväl omkostnader som levnadskostnader kan avgränsas positivt. Det 
är härvid tänkbart att

a) de skiljs åt av en gräns, och att varje tänkbar kostnad alltid kan hän
föras till endera kategorin,

b) det finns kostnader "mellan” de båda kategorierna, dvs. sådana som 
inte utan vidare kan sägas omfattas av någotdera begrepp,

c) begreppen överlappar varann, dvs. att det kan förekomma kostnader 
som uppfyller såväl omkostnads- som levnadskostnadskriterier, eller

d) både b och c är riktiga.

2. Det ena begreppet avgränsar det andra. Det är i så fall möjligt att

a) en positiv avgränsning av omkostnaderna utgör en negativ avgräns- 
ning av levnadskostnaderna,

b) en positiv avgränsning av levnadskostnaderna utgör en negativ 
avgränsning av omkostnaderna, eller

c) a och b gäller samtidigt.

Frågeställningarna kan principiellt uppfattas såväl normativt som 
deskriptivt. Ett deskriptivt svar på dem är därvid en beskrivning av den 
relevanta delen av rättssystemet, dvs. i detta fall ett konstaterande av att 
gällande rätt helt enkelt ser ut på ett visst sätt. Detta synsätt förutsätter 
naturligtvis att man använder rättskälleläran på ett sätt som står i över
ensstämmelse med juridisk tradition.

Frågorna kan också tolkas och besvaras normativt. Ett sådant synsätt 
medför att svaret blir ett uttryck, för hur jag anser att man inom rättssys
temets ram bör betrakta förhållandet mellan omkostnader och levnads
kostnader. Det intressanta i ett sådant svar är naturligtvis främst tyngden 
av de argument som jag anför. I den följande analysen skall båda dessa 
perspektiv ges utrymme.

Det bör dock framhållas att denna principiella åtskillnad mellan varat 
och börat är en förenkling. Gränsen mellan det deskriptiva och det nor
mativa kan vara väl så svår att identifiera, och en föregivet objektiv ana
lys kan vid närmare betraktelse visa sig vara inget annat än ett retoriskt 
grepp. En distinktion av det aktuella slaget är emellertid ändamålsenlig 
med hänsyn till syftet med framställningen, och det har ett särskilt kun
skapsvärde om man härigenom kan visa på större normativa inslag i 
rättstillämparens analyser, än vad resultatet av dessa antyder.12

Först skall diskuteras de båda huvudalternativen (punkterna 1 och 2

12 För övrigt kan påpekas att värderingarnas existens gör dem till en del av den verklighet 
som kan beskrivas.
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ovan). Lagtexten i 20, 23 samt 33 §§ är disponerad så, att beskrivande 
formuleringar och exempel ges, såväl för omkostnader som för levnads
kostnader. Systematiken och lydelsen tycks alltså förutsätta att båda 
begreppen skall kunna ges positiva avgränsningar.

Detta synsätt vinner stöd genom att man i praxis finner avgöranden där 
avdrag vägrats, utan att det ens antytts att skälet härför skulle varit de 
aktuella kostnadernas karaktär av levnadskostnader. Det har i stället kun
nat röra sig om kostnader, vilkas natur i och för sig inte utesluter 
avdragsrätt, men där det nödvändiga sambandet mellan intäkter och kost
nader ändå saknats i det prövade fallet. Observera att det därvid inte varit 
fråga om kostnader som direkt kan hänföras till någon för denna under
sökning utomstående kategori, såsom kapitalförluster, eller kostnader för 
förvärv av förvärvskälla.

Om det existerar kostnader vilka varken utgör omkostnader eller lev
nadskostnader, blir en negativ bestämning enligt alternativ 2 ovan omöj
lig, eller i vart fall otillförlitlig. Här skall anföras några exempel ur 
praxis, samt vissa uttalanden i doktrinen, vilka talar för detta synsätt.

I RÅ 1975 ref 114:11, III, IV och V, vägrades avdrag för kostnader 
avseende arbetsrum i bostaden, tydligen på den grunden att arbetsutrym
met inte varit avskilt från bostaden på ett sätt som uteslutit privat använ
dande. Däremot ifrågasattes inte att utrymmen faktiskt använts för, och 
varit nödvändiga för tjänsten.13

13 Praxis avseende avdrag för kostnad avseende arbetsrum behandlas utförligt i kapitel 7.
14 Praxis avseende kongressresekostnader behandlas i kapitel 6.
15 Rätten var oenig i båda fallen.

I bl.a. rättsfallen RÅ 1957 fi 189 samt RÅ 1980 Aa 194 tog RR ställ
ning till anställda läkares kostnader för kongressresor.14 I båda fallen 
hade lön utgått under konferensen. Arbetsgivaren ansåg tydligen att del
tagandet hade sådan betydelse för tjänsten, att detta motiverade ersätt
ning. I båda fallen vägrades avdrag, med hänvisning bl.a. till att resorna 
inte varit av sådan betydelse för tjänsten att avdrag kunde medges.15 
Rätten ifrågasatte däremot inte att resorna varit nyttiga för tjänsten. Det 
rörde sig tydligen om konferenser med helt professionell inriktning, och 
det gjordes inte gällande att kostnaderna haft inslag av levnadskostnader.

Det kan således finnas kostnader, vilka varken utgör avdragsgilla 
omkostnader eller levnadskostnader, och vilka måste placeras mellan de 
aktuella kategorierna. Dessa kostnader kan alltså inte sägas vara omfat
tade av omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen. En negativ 
avgränsning av det ena av dessa begrepp, med hjälp av en positiv 
avgränsning av det andra, förutsätter emellertid att begreppen tillsam
mans är heltäckande. Rättspraxis visar att detta inte är fallet. Även praxis
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talar således för att utgångspunkten bör vara, att såväl omkostnader som 
levnadskostnader måste avgränsas positivt.

Eggert Mpller kom i sin analys fram till en liknande slutsats.16 Han 
påpekade dock att det inte är otänkbart att praxis någon gång skulle 
kunna angripa problematiken genom en negativ avgränsning. Vid sådant 
förhållande ligger det dock närmast till hands att tolka avgörandet in 
casu, och att inte uppfatta det som ett principiellt uttalande om förhållan
det mellan omkostnader och levnadskostnader.

16Eggert M011er i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 459.
17 Welinder 1981 del 1 s. 66.
18 Hultqvist 1995 s. 204.
19 Se t.ex. Welinder i SST 1975 s. 546 ff. Jag bortser i detta sammanhang från sådana kost
nader som inte är avdragsgilla p.g.a. principen om beskattningsårets slutenhet, eller därför 
att de inte kan hänföras till förvärvskälla. Dessa kostnadstyper behandlas överhuvudtaget 
inte i undersökningen. Jämför 1.3 ovan.

Inte heller Welinder tycks anse att levnadskostnadsbegreppet är hel
täckande. Han tar exemplet med facklitteratur som visserligen inköpts 
för den skattskyldiges yrkesutövning, men där avdrag vägras på den 
grunden att mer facklitteratur förvärvats än vad som varit motiverat. 
Welinder påpekar att de utgifter som den skattskyldige därvid inte får 
avdrag för ändå inte utgör levnadskostnader, ”i den meningen, att böck
erna inköpts för nöjes skull och inte för hans yrke”.17

Hultqvist anser att flera i lag angivna icke avdragsgilla kostnader, där
ibland avdragsförbudet avseende levnadskostnader, närmast är att 
betrakta som ”förtydliganden” av principen om att kostnaderna för intäk
ternas förvärvande och bibehållande skall dras av vid inkomstberäk
ningen.18 Även i äldre doktrin synes den uppfattningen ha framförts, att 
termen levnadskostnader inte ensam kan användas för att beteckna icke 
avdragsgilla kostnader.19

Ovanstående synpunkter är deskriptiva, såtillvida att de återger och 
motiverar rättssystemets troliga utseende i en viss fråga. Detta är emel
lertid inte detsamma som att påstå att det jag just anfört är en tydlig del 
av gällande rätt. Detta vore att upphöja till sanning en utsaga som har 
alltför betydande subjektiv grund. Jag har ställt frågan och jag har valt ut 
argumenten. I detta hänseende är mina synpunkter normativa. Det är tyd
ligt att man här befinner sig vid gränsen mellan varat och börat. Ett före
givet konstaterande av innehållet i gällande rätt riskerar att utgöra en 
oacceptabel objektivisering av en frågeställning, som till stor del engage
rar den svarandes värderingar. Dessutom är ju svaret föga mer än en 
utgångspunkt för den fortsatta diskussionen i denna framställning.

Det finns emellertid även fler klara och tydliga argument för det hit
tills redovisade synsättet, nämligen att (i) omkostnader och levnadskost-

63



nader bör förutsättas kunna avgränsas positivt, och (ii) de är inte heltäck
ande, utan existerar tillsammans med kostnader som inte bör inordnas i 
begreppens innebörd.

För det första skall påpekas att uttrycket levnadskostnader så tydligt 
anknyter och föranleder associationer till sådant som har med själva livet 
och livsföringen att göra.20 Lika lätt som det ur allmänspråklig synvinkel 
är att se kostnader för tvål och vanliga kläder som levnadskostnader, lika 
svårt är det att betrakta en arbetsam och för tjänsten nyttig konferensresa 
på samma vis.

20 Den möjliga allmänspråkliga innebörden av uttrycket levnadskostnader har även disku
terats ovan under 2.5.
21 Däremot bör juridiskt språkbruk självfallet ges företräde framför det allmänna på de 
områden där särskilt juridiskt språkbruk finns att tillgå.
22 Jämför 2.7. En annan sak är att föreskriftkravet kan bli svårt att tillgodose vid bedöm
ningen av blandade kostnader, dvs. sådana kostnader som har karaktär både av omkostnad 
och levnadskostnad. Denna fråga behandlas särskilt i 4.6 nedan.

På motsvarande vis är det svårt att generellt betrakta kostnader avse
ende facklitteratur eller arbetsrum som levnadskostnader. Det är en sak 
att de kanske i ett enskilt fall inte har ett sådant samband med intäkter, att 
avdrag framstår som motiverat. De bör emellertid inte för den skull hän
föras till kostnader för livsföringen som sådan, utan i så fall diskvalifice
ras med annan motivering. En sakligt godtagbar sådan motivering bör 
principiellt ta utgångspunkt i hur objekten faktiskt använts, eller i vart 
fall vilken användning som varit åsyftad vid deras anskaffning.

Annorlunda återigen förhåller det sig med exempelvis en musiklärares 
inköp av CD-skivor. Om dessa inte befinnes avdragsgilla kan det inte 
gärna strida mot normalt språkbruk att direkt hänföra dem till levnads
kostnader. Människan lever ju som bekant inte av bröd allenast, och 
avnjutandet av olika kulturyttringar kan ses som ett naturligt inslag i näs
tan alla människors livsföring.

Med hänsyn till det anförda bör uttrycket levnadskostnader förbehål
las sådana kostnader som med användande av normalt språkbruk kan 
inordnas i dess betydelse. Den omständigheten att juridiskt språkbruk 
ibland avviker från allmänt språkbruk bör inte tillåtas ändra detta princi
piella synsätt.21 På detta sätt kommer föreskriftkravet att kunna iakttas.22

Anknytningen till juridiskt språkbruk ställer emellertid också krav på 
att man beaktar en traditionell syn på vad som är levnadskostnader. Här 
är det kanske mest framträdande exemplet kostnader för resor mellan 
bostad och arbetsplats. Dessa har förvisso betydelse för intäkterna, men 
anses av såväl lagstiftaren som i doktrinen utgöra levnadskostnader.

Mot bakgrund av vad som här anförts avtecknar sig det uttryckliga för
budet mot avdrag för levnadskostnader i 20 § anv.p. 1 KL, med använ-
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dande av Hultqvists ord, som ett ”förtydligande av principen" att det är 
just kostnader för intäkternas förvärvande som skall dras av, och ingen
ting annat.23

23 Hultqvist 1995 s. 204.
24 Detta skulle inte blivit slutsatsen vid en deskriptiv analys av frågan. Slutsatsen skulle i 
sådant fall blivit att lagstiftaren misslyckats med att finna ändamålsenliga begrepp. Analy
sen kunde därefter tjänat som underlag för kritiska synpunkter på lagstiftarens begrepps
bildning. Det är detta synsätt som längre fram i detta avsnitt leder till att jag föreslår viss 
ny terminologi.
25 Det bör däremot inte anses omfatta sådana kostnadstyper som t.ex. visserligen omfattas 
av motsvarande allmänna begrepp, men där avdragbarheten begränsats genom skärpande 
specialreglering. Ett exempel på detta är representationskostnader vilka mycket väl kan 
anses omfattas av de allmänna omkostnadsreglerna, men för vilka särskilda krav gäller, se 
20 § anv.p. 1 st. 3 KL.

Det är naturligtvis viktigt för trovärdigheten i en framställning med så 
betydande normativa och argumentativa inslag som den föreliggande, att 
en kritisk prövning görs av mina ställningstaganden. Argument skall där
för här anföras även mot det redovisade synsättet.

Den avgränsning mellan omkostnader och levnadskostnader som jag i 
olika alternativ skisserat ovan, utgör ett led i den normativa gränsdrag
ningen mellan avdragsgilla kostnadstyper och icke avdragsgilla kost- 
nadstyper. Mina svar på de i avsnittet ställda frågorna bör därför vara 
ägnade att underlätta denna gränsdragning. Om svaren i stället leder till 
begreppsbestämningar som inte får sådan effekt, har verksamheten i 
detta avsnitt närmast karaktär av begreppsjurisprudens.24 Ett svar som 
inte underlättar den normativa diskussionen om gränsdragningen mellan 
omkostnader och levnadskostnader, skulle nämligen motverka syftet 
med framställningen.

De sagda talar för att man bör betrakta förhållandet mellan omkostna
der och levnadskostnader på ett sätt som inte tillåter några mellanformer. 
Den principiella utgångspunkten är nämligen att endast omkostnader är 
avdragsgilla. Kostnader bör därför alltid kunna hänföras till den ena eller 
den andra kategorin. Ett sådant synsätt stämmer väl med nettobeskatt
ningens idé.

Det förefaller nämligen tveksamt att för mängden icke avdragsgilla 
kostnader använda ett begrepp som inte är heltäckande, när detta begrepp 
ges en så framträdande systematisk position som levnadskostnads- 
begreppet. Med hänsyn härtill borde begreppet anses omfatta alla de 
kostnadstyper som inte träffas av något omkostnadsbegrepp.25

Dessa argument mot mina ställningstaganden är beaktansvärda. Star
kare skäl talar talar dock enligt min mening sammantaget för att omkost
nads- och levnadskostnadsbegreppen bör betraktas som icke heltäck-
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ande, och därigenom inte lämpade för negativ avgränsning av varandra. 
Särskilt måste framhållas föreskriftkravet, vilket här medför ett krav på 
tolkning av uttrycket levnadskostnader på ett sätt som framstår som 
språkligt acceptabelt. I stället bör termen levnadskostnader uppfattas som 
uttryck för ett pedagogiskt hjälpbegrepp, med vilket lagtexten understry
ker och påminner rättstillämparen om nettobeskattningens principiella 
grund.

Dessutom kan även de intressen som talar mot min uppfattning till
godoses, genom att den befintliga terminologin kompletteras med en 
beteckning för hela mängden icke avdragsgilla kostnader. En lämplig 
term är privata kostnader. Sådana kostnader som inte är avdragsgilla, 
men som inte omfattas av omkostnads- eller levnadskostnadsbegreppen 
blir med denna terminologi övriga privata kostnader.

Hittills har gjorts gällande att omkostnader och levnadskostnader bör 
ses som positivt avgränsningsbara begrepp, och att det existerar kostna
der som inte kan och inte bör hänföras till någondera kategorierna (dvs. 
punkt 1 b ovan). Härigenom utesluts automatiskt det synsättet, att nega
tiv avgränsning är möjlig, samt att omkostnader och levnadskostnader 
skiljs åt av en gräns, och att varje tänkbar kostnad alltid kan hänföras till 
endera kategorin (dvs. punkt 1 a och 2 ovan).

Observera att det anförda dock inte utesluter den situationen att en viss 
kostnad uppvisar drag av såväl omkostnad som levnadskostnad (punkt 1 
c ovan). Systemet bör emellertid erbjuda en konsekvent lösning på 
sådana avvägningsproblem. Gränsdragningen som skisserats ovan är teo
retisk, och den är avsedd att underlätta bl.a. konsekvens i bedömningar 
av verkliga förhållanden. Däremot är det otänkbart att alla verkliga för
hållanden alltid skulle passa direkt in i en sådan teoretisk modell, kon
struerad av rättsliga begrepp. Den rättsliga begreppsvärlden är avsedd 
som ett hjälpmedel vid någon form av problemlösning, och inte som en 
uttömmande beskrivning av den verklighet i vilken problemen återfinns. 
Om verkligheten ”pressas” in i en begreppsvärld innebär det att rättssys
temet förslavas av de begrepp som skall vara dess verktyg. Detta är 
begreppsjurisprudens i verkligt negativ mening.

Den faktiska förekomsten av blandade kostnader, dvs. sådana som 
uppvisar såväl omkostnads- som levnadskostnadskaraktär, bör därför 
inte tillåtas omöjliggöra den principiella gränsdragning som här diskute
ras. I stället får hjälpnormer sökas, med vilka sådana blandade kostnader 
kan hänföras till någondera mängden, eller med olika delar, till båda.

En viktig fråga av metodkaraktär återstår att behandla här. Bör en ana
lys av begreppsbildningen på området ta sin utgångspunkt i omkostnads- 
begreppet eller i levnadskostnadsbegreppet? Vogel menar att det är 
ofruktbart, att närmare söka uttolka lagtextens avdragsförbud avseende
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levnadskostnader, eftersom relevant rättskällematerial ger så lite led
ning.26 Det hittills anförda bekräftar detta. Valet av angreppssätt bör med 
hänsyn härtill träffas på följande grunder.

26 Se Vogel 1980 s. 389.
27 Observera dock att vissa konkreta utgifter, som t.ex. medlemsavgifter, explicit hänförs 
till levnadskostnadsområdet, se 20 § anv.p. 1 st. 1 KL.

En kostnad kvalificeras formellt som avdragsgill genom uttryckliga 
regler därom i KL. Det saknas i princip motsvarande preciseringar såvitt 
gäller levnadskostnader.27 Ur rent lagteknisk synvinkel avtecknar sig här
igenom levnadskostnadsbegreppet trots allt huvudsakligen som en funk
tion av bestämningen av omkostnader, låt vara med beaktande av eventu
ella övriga privata kostnader. Lagtextens konkreta utformning talar såle
des för att förhållandet mellan omkostnader och levnadskostnader bör 
undersökas med utgångspunkt i omkostnadsbegreppet.

Med hänsyn till systemets karaktär av nettobeskattning får nämligen 
den verkliga grunden för avdragbarheten vara de regler genom vilka 
vissa intäkter gjorts skattepliktiga. Lagstiftarens aktivitet har vidare, inte 
minst p.g.a. den källteori på vilken inkomstbeskattningen byggts, från 
början kommit att koncentreras på reglering av vad som är skattepliktigt 
respektive avdragsgillt, och inte på vad som är skattefritt respektive icke 
avdragsgillt.

Mot denna bakgrund bör en avgränsning mellan omkostnader och lev
nadskostnader åtminstone inledningsvis inriktas på det förra begreppet. 
Jag kommer därför att i de följande avsnitten redovisa en inventering av 
sådana kriterier som, tillsammans eller var för sig, bör anses vara upp
fyllda om en omkostnad skall vara för handen. En sådan kartläggning 
kommer även att säga mycket om levnadskostnadsbegreppets innebörd.

För ordningens skull skall påpekas att den avgränsning som här disku
teras är mindre omfattande än en komplett begreppsdefinition. En sådan 
skulle verka avgränsande mot andra juridiska begrepp som t.ex. kapital
förlust. Här är endast frågan om det inbördes förhållandet mellan omkost
nader, levnadskostnader och övriga privata kostnader.

3.4 Metodfrågor
I återstoden av detta kapitel kommer jag att identifiera olika kriterier, 
vilka bör anses utgöra beståndsdelar i ett eller flera omkostnadsbegrepp. 
Föremålet för mitt sökande är för det första sådant som beskriver hur 
sambandet mellan avdragsgilla kostnader och skattpliktiga intäkter bör 
vara beskaffat, och som därigenom avgränsar sådana kostnader från lev-

67



nadskostnader och andra privata kostnader. Dessa kriterier skulle därför 
med ett mer preciserat uttryck kunna kallas sambandskriterier. Med att 
kriterierna skall böra ingå i ett omkostnadsbegrepp menar jag att goda 
skäl skall tala för detta. Sådana skäl kan vara lagtextens utformning såväl 
som rättspraxis eller välgrundade argument som framförts i doktrinen.28

28 Den intressanta och viktiga principiella frågan om hur juridisk argumentation går till 
respektive bör gå till ges ingen utförlig uppmärksamhet i denna framställning. Se om rele
vanskriterier vid juridisk problemlösning t.ex. Strömholm i SvJT 1974 s. 641 ff. med däri 
intagna hänvisningar. En omfattande modem granskning av juridisk argumentation, som 
också är rik på referenser till annan litteratur, är Graver 1986, särskilt kapitel 6.
29 Se 1.3.

Ett tänkbart tecken på samband är att en kostnad är nödvändig för för
värvandet av en intäkt. Detta synsätt utgår i princip från ett krav på att 
kostnaden på något sätt skall antas betinga, vara verkande orsak till, 
intäkter. Det är emellertid inte tillräckligt att beakta detta direkta sam
band. Jag kommer i det följande också att visa på argument, för såväl 
som emot, beaktandet av andra faktorer vid bestämmandet av avdragsrät- 
ten. Ett tänkbart kriterium som inte är hänförligt till själva förhållandet 
mellan kostnad och intäkt, men som det ändå kan finnas skäl att ta hän
syn till, är om kostnaden ifråga kan anses normalt förekommande i den 
aktuella situationen.

En annan möjlig påverkansfaktor är kostnadens exklusivitet eller brist 
på exklusivitet, som omkostnad. Härmed avses följande. Det är tänkbart 
att en kostnad som uppfyller ett grundläggande krav på samband i förhål
lande till intäkter, skulle ha uppkommit även om den intäktsskapande 
verksamheten inte hade funnits. Kostnaden är vid sådant förhållande inte 
exklusiv i relation till denna verksamhet. Denna omständighet kan för
tjäna beaktande vid bedömningen, liksom det omvända förhållandet att 
en kostnad saknar visst tydligt samband med intäkterna, men trots detta 
knappast skulle ha uppkommit om inte den intäktsskapande verksam
heten hade funnits.

I det inledande kapitlet diskuterade jag möjligheten att ur befintligt 
rättskällematerial dra generella men ändå precisa slutsatser om gällande 
rätt. Den uppfattning som därvid anfördes var att detta var vanskligt, för 
inte säga delvis omöjligt.29 Jag redovisade i stället ambitionen, att med 
hjälp av argument m.m. som hämtats ur rättskälloma konstruera en teore
tisk modell för synen på omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen. 
Såvitt gäller detta avsnitt kan metoden preciseras enligt följande.

Den omständigheten att de kriterier för avdragsrätt som diskuteras i 
det följande inte med säkerhet kan konstateras utgöra gällande rätt, är 
inget hinder för en traditionell användning av rättskällorna. Vad det i
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stället handlar om är att ta utgångspunkt i främst lagtext och praxis, och 
där hitta stöd för hur kriterierna bör formuleras, så att de aktuella reg
lerna ges ett koherent innehåll.30 Det är således viktigt att detta görs på 
ett så motsägelsefritt sätt som möjligt. En metod där jag formulerade 
omkostnadskriterier vilka inte harmonierade inbördes, och vilka inte 
kunde hämta sina argument ur rättskällorna, skulle vara renodlat rätts- 
politisk. En sådan metod kunde visserligen ha ett värde i denna egen
skap, men min ambition är att leverera en vetenskaplig analys.

30 Den beskrivna metoden företer härigenom likheter med sökandet efter s.k. allmänna 
läror inom civilrätten. Se t.ex. Wilhelmsson 1987, Sandgren i JT 1992/93. Jämför Gun- 
narsson 1995, särskilt s. 27 ff.
31 Se 2.7 ovan.
32 En liknande kartläggning har gjorts i äldre dansk doktrin, se Eggert Möller i Revision og 
regnskabsvæsen 1958 s. 451 ff. Eggert Möller använder sig emellertid av ett annat 
angreppssätt än jag gör. Han uttalar sig deskriptivt och tillämpar dessutom en något annor
lunda terminologi. Icke desto mindre har jag i mycket inspirerats av hans skarpa iakttagel
ser.
33 3.6.2-3.6.4.

Observera emellertid att det sagda inte innebär att mina synpunkter 
nödvändigtvis kommer att vara helt i linje med exempelvis rättspraxis. 
Den omständigheten att argument hämtas ur ett eller flera rättsfall uteslu
ter nämligen inte att slutsatserna kan vara svåra att förena med annat rätt- 
tskällematerial. Detta får i stället ses som resultatet av en analys av in 
casu-betonad och i vissa avseenden motsägelsefull praxis. Det skall dock 
understrykas att min utgångspunkt är de lege lata, och att eventuella tolk- 
ningsförslag därför måste vara förenliga med föreskriftkravet.31

Jag vill med hänsyn till det anförda sammanfattningsvis betona, att 
ambitionen inte är att här leverera kompletta beskrivningar av omkost- 
nadsbegreppets beståndsdelar, inklusive normer för avvägning dem 
emellan i olika situationer. Det rör sig i stället om en kartläggning av 
sådana faktorer eller argumentionsmodeller, som kan anses användbara 
om ett rimligt förhållande skall kunna fastställas, mellan avdragsgill 
kostnad och skattepliktig intäkt.32

Mot bakgrund av det anförda skall jag fortsättningsvis i detta kapitel 
beskriva, och närmare analysera innebörden av, kriterierna nödvändig
het, främjande av förvärvsverksamhet, normalitet, exklusivitet samt rim
lighet, vid bedömningen av förhållandet mellan den skattskyldiges utgif
ter och hans förvärvsverksamhet. Återstoden av detta kapitel är dispone
rat så, att respektive omkostnadskriterium behandlas i var sitt avsnitt och 
under egen rubrik. Dessutom behandlar jag några särskilda frågor under 
egna rubriker.33
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Analysen i respektive avsnitt är i sin tur disponerad på ett traditionellt 
rättsdogmatiskt sätt. Detta innebär att jag presenterar stöd för de anförda 
argumentationsmodellema från lagtext, motiv, praxis, samt litteraturen. 
Den centrala frågan om hur en avvägning mellan olika omkostnadskrite- 
rier bör göras, exempelvis i tjänst jämfört med näringsverksamhet, är 
dock så omfattande, att jag funnit skäl att behandla den för sig.34

34 Se kapitel 4.
35 Läsaren hänvisas till uppställningen och kommentaren i 2.3 ovan.

3.5 Nödvändighetskriteriet
1. Flera av de bestämmelser som reglerar förhållandet mellan omkostna
der och levnadskostnader innehåller formuleringar, vilka antyder ett krav 
på att avdragsgilla kostnader skall vara nödvändiga för att vara avdrags
gilla. Särskilt tydliga exempel på detta är rekvisit som ”omedelbart sam
band”, ”nödigt” etc., vilka ifråga om vissa kostnader måste vara upp
fyllda för att avdrag skall kunna medges.35 Den huvudregel för omkost
nadsavdrag som återfinns i 20 § 1 st. KL, omfattar enligt sin lydelse 
kostnader för "intäkternas förvärvande och bibehållande”. Även denna 
formulering skulle kunna uppfattas som uttryck för ett krav på något 
slags nödvändighet.

Lydelsen av de olika omkostnadsreglerna i KL ger också vid handen 
att kostnader som är nödvändiga, eller på goda grunder kan antas vara 
nödvändiga, normalt skall anses uppfylla de angivna rekvisiten. Den 
principiella utgångspunkten är härvid att sådana kostnader i någon 
utsträckning förutsätts vara kausala, i förhållande till intäkter eller till 
den intäktsskapande verksamheten.

Ett krav på att en kostnad i normalfallet på något sätt skall kunna 
anses nödvändig för förvärvandet av en intäkt, är med hänsyn härtill en 
fullt tänkbar uttolkning av de lagrum som uttryckligen behandlar 
omkostnadsbegreppet. Diskussionen om det samband som bör krävas 
mellan intäkt och kostnad, för att den senare skall kvalificeras som 
avdragsgill omkostnad, kan mot denna bakgrund inledningsvis riktas mot 
innebörden av denna nödvändighet.

Kravet kan naturligtvis ges olika innehåll, eller tyngd. Nödvändighet 
kan uppfattas som en absolut betingelse, dvs. en sådan förutsättning för
utan vilken intäkten ifråga inte skulle uppkommit överhuvudtaget. 
Begreppet kan även ges en innebörd av närmast relativt slag, såsom då
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nödvändighet av t.ex. praktiska skäl redan från början antas föreligga, 
men där sambandet inte säkert kan fastställas.36

361 filosofin har begreppet nödvändighet använts vid analys av förhållandet mellan orsak 
och verkan. Se t.ex. von Wright 1974 s. 53 ff. von Wright formulerar i polemik med Hume 
sin teori om nödvändigheten enligt följande. ”The idea of necessity, which we associate 
with some regularities, arises from observations we make when we interfere and abstain 
from interfering with nature. The fact that the observations have this effect on us reflects 
conceptual peculiarities of the notion of acting (interfering with nature). The idea of action 
is an idea of how to make a difference to the world, and from this idea of a potential diffe
rence is bom the idea of a necessary connection.”
37 Avdrag kan naturligtvis ändå vägras om grundläggande krav på samband inte är upp
fyllda. Se t.ex. RÅ 1976 ref 127 I och II, där PLM:s respektive KF:s bidrag till städkam- 
panjer prövades. Erforderligt samband ansågs föreligga endast för PLM:s kostnader. Se 
vidare Roos i SST 1990 s. 135 ff., Wiirtemberg i SN 1987 s. 539 ff. samt Medbo och Thu- 
resson i SST 1986 s. 370 ff.
38 Se härom Leidhammar 1995 s. 108.

Antag att en näringsidkare skulle tvingas att i efterhand identifiera de 
av hans kostnader som stod i ett direkt sambandsförhållande av kausalt 
slag med en viss intäkt. Bevisproblemen och bristen på förutsebarhet 
skulle bli enorma. Det framstår som orimligt och i många fall också 
praktiskt omöjligt, att gällande rätt skulle tillåtas innehålla ett krav på att 
kostnader, för att vara avdragsgilla, regelmässigt måste stå i ett direkt 
kausalförhållande till vissa intäkter. Ett exempel är reklamkostnader som 
knappast någonsin säkert kan sägas ha givit upphov till viss bestämd 
intäkt.37 Ändå råder åtminstone principiell enighet om att kostnader av 
detta slag är ett nödvändigt inslag i många näringsidkares verksamhet. 
Redan inledningsvis kan således uteslutas det synsättet, att det för 
näringsidkare alltid bör krävas att en kostnad är en nödvändig och abso
lut betingelse för en intäkt, om kostnaden skall kvalificeras som omkost
nad.

Kostnader för reklam och liknande gränsar dock i normalfallet knap
past till levnadskostnader, ens för den fysiske näringsidkaren. Det gör 
däremot utgifter avseende representation, vilka följdriktigt kommit att bli 
föremål för särskild reglering. Eftersom särskilda krav här ställs för 
avdrag diskuterar jag denna kostnadstyp längre fram i detta avsnitt, till
sammans med andra frågor som rör sådana avdrag för vilka speciella 
omkostnadskrav ställts upp i lag.

En individualisering och rättfärdigande av avdrag i efterhand genom 
att avdraget faktiskt befinnes ha utgjort en nödvändig betingelse för viss 
intäkt, kan däremot vara ett lämpligt krav ifråga om sådana gränsfall, där 
t.ex. brist på praxis leder till oenighet mellan skattskyldig och skattemyn
dighet. Ett sådant synsätt förfaller också överensstämma med vad som 
normalt anses gälla i bevisbördehänseende.38

71



1. För inkomstslaget tjänst sätts ramarna för avdragsrätten inte bara av 
20 § KL, utan även av allmänna bestämmelser i 33 § 1 mom. KL. Av 
dessa följer bl.a. att avdrag medges för utgifter, vilka är att anse som 
kostnader för fullgörande av tjänsten. En tänkbar uttolkning av detta 
uttryck skulle kunna vara att kostnader för att vara avdragsgilla, måste ha 
direkt anknytning till utförandet av tjänsteåligganden, eller i övrigt stå i 
viss relation till utförandet av vissa konkreta arbetsuppgifter. Ett sådant 
synsätt utesluter exempelvis barnomsorgskostnader från omkostnadssfä- 
ren. Dessa kan förvisso vara helt nödvändiga för att en person skall 
kunna arbeta, men de behöver för den skull inte vara typiskt sett nödvän
diga för utförandet av vissa arbetsuppgifter.

I detta sammanhang måste dock erinras om, att det inte finns några 
uttalanden i motiven till KL, som antyder att avdragsyrkanden under 
tjänst skulle bedömas särskilt restriktivt. Särlösningar kan på grund härav 
inte byggas endast på den grunden att en kostnad är hänförlig till just 
inkomstslaget tjänst, utan måste motiveras självständigt. Ett allmänt mer 
restriktivt synsätt tycks dock kunna utläsas ur RR:s praxis avseende 
inkomstslaget tjänst.

Såvitt gäller detta inkomstslag är det nämligen lätt att finna exempel 
på rättsfall, där RR ställt närmast absoluta krav på kostnaders nödvändig
het i relation till intäkter, men det finns också avgöranden som manifes
terar en mindre restriktiv bedömning. Det framstår härvid som särskilt 
intressant att studera fall där endast allmänna bestämmelser för omkost
nadsavdrag varit tillämpliga.39 Ett område av sådant slag är studie - och 
konferensresekostnader. Praxis avseende inkomstslaget tjänst är här täm
ligen rikhaltig.40 En möjlig förklaring till den stora mängden avgöranden 
på detta område, är risken för att avdrag beviljas för förtäckta nöjesresor.

39 Jämför 2.3 ovan.
40 För en färsk genomgång av rättspraxis rörande utbildningskostnader och beskattning, se 
SOU 1995:94.

I RA 1987 ref 30 yrkade en forskarstuderande som uppburit utbild
ningsbidrag för doktorander, avdrag för ökade levnadskostnader i sam
band med vistelse i Moskva. RR gjorde först en prövning av huruvida 
forskarstudier överhuvudtaget var att jämställa med sådan fullgörande av 
tjänst, för vilken avdrag medges enligt huvudregeln i 33 § 1 mom. KL. 
Rätten fann att syftet med de bestämmelser varigenom utbildningsbidra
get gjorts skattpliktigt, omfattade en förutsatt avdragsrätt för relevanta 
omkostnader av det slag som gäller för anställda. RR uttalade därefter 
om sambandet mellan arbetet och de kostnader som den skattskyldige 
yrkade avdrag för:
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”1 målet har ej gjorts gällande annat än att det med hänsyn till forsknings
uppgiften varit nödvändigt för Peter S att vistas i Moskva under den tid 
varom är fråga och att han därvid haft ökade levnadskostnader.”

Avdrag medgavs därefter, utan att de aktuella kostnaderna kunnat styrkas 
till visst belopp, med vad som motsvarade gällande dagtraktamente vid 
utlandstjänstgöring. RR fann det alltså tillräckligt att själva vistelsen i 
Moskva motiverades. Däremot behövde inte de olika kostnadernas nöd
vändighet belysas ytterligare.

I RA 1980 Aa 194 sökte en distriktsläkare förhandsbesked avseende 
vissa resekostnader m.m. Läkaren som var offentliganställd, men även 
hade privatpraktikertillstånd, avsåg att delta i en världskonferens i allmän 
medicin i USA. Han hade beviljats tjänstledighet med full lön samt rese- 
bidrag från arbetsgivaren. Rättsnämnden ville medge avdrag för den 
skattskyldiges kostnader, men RR:s majoritet (tre regeringsråd) vägrade 
och anförde därvid följande generellt utformade ställningstagande:41

”För att S skall vara berättigad till avdrag för utgifter, som han åsamkats för 
deltagande i den aktuella konferensen i allmän medicin i USA, fordras 
enligt 33 § 1 mom. kommunalskattelagen att utgifterna är att betrakta som 
kostnader för fullgörande av hans tjänst som distriktsläkare i T. För att så 
skall vara fallet måste förutsättas att deltagandet i konferensen inte bara är 
av nytta för tjänsten utan även av väsentlig betydelse för utövandet av den
samma.”

RR:s minoritet menade dock att avdrag kunde medges med motive
ringen, att det var av ”icke ringa betydelse för S:s utövande av tjänsten 
som distriktsläkare att genomgå en fortbildning av det slag som konfe
rensen är avsedd att ge."

Ett annat område där praxis ger uttryck för principen om att en 
avdragsgill kostnad i normalfallet skall ha varit nödvändig för intäkter
nas förvärvärvande, är arbetsredskap. RR har vid flera tillfällen de 
senaste åren tagit ställning till avdragsyrkanden avseende förvärv av 
datorer.

I RÅ 1990 ref 89 I och II vägrade RR sådant avdrag. Båda fallen rörde 
lärare som ostridigt var i behov av datorutrustning för sin tjänst. I det för
sta fallet var läraren särskilt ansvarig för skolans datorer. RR anförde i 
sina skäl bl.a.:

”Olle R:s uppgifter som datoransvarig har uppenbarligen krävt att han haft 
tillgång till en dator av märket Compis inte bara under den tid då han under-

41 Det bör framhållas att den direkta orsaken till att avdrag inte kunde medges in casu var 
av beviskaraktär.
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visade utan också vid andra tidpunkter. Olle R:s möjligheter att använda 
skolans datorer för att fullgöra sina uppgifter som datoransvarig begränsa
des visserligen av att datorerna användes för undervisning såväl på dagtid 
som på kvällstid. Det måste emellertid hållas för visst att Olle R med ett 
rimligt mått av planering haft god möjlighet att med begagnande av skolans 
datorer fullgöra sina uppgifter som datoransvarig och lärare i datakunskap. 
Den egna datorn kan därför inte anses nödvändig för tjänstens fullgörande.”

Nödvändighetskriteriet var alltså inte uppfyllt eftersom tillgång till dator 
trots allt fanns på arbetsplatsen. Det vanskliga i bedömningen illustreras 
av att två regeringsråd fann datorutrustningen nödvändig för den skatt
skyldiges tjänst, med ungefär samma motivering som majoriteten. Lik
nande slags oenighet, dock med röstsiffrorna 4-1, kom till uttryck i RÅ 
1988 ref 81, där en musiklärare av majoriteten vägrades avdrag för 
anskaffning av telefonsvarare med hänvisning till att denna inte varit 
nödvändig.

Motsatt utgång blev det i RÅ 1991 ref 55 där den skattskyldige var en 
högskolelektor som bedrev viss språkforskning. Hon yrkade avdrag för 
bl.a. en dator som användes i verksamheten. Vidare gjordes med hjälp av 
intyg från arbetsgivaren gällande, att datorutrustningen var nödvändig 
för verksamheten, samt att arbetsgivaren inte kunde ge henne tillgång till 
sådan. RR konstaterade:

”Av utredningen i målet framgår att Karin A anskaffat datom för att använ
das huvudsakligen i hennes forskning i engelska språket och att forskningen 
bedrivs på ett sådant sätt att datorutrustning är ofrånkomlig. Det har, såvitt 
framgår av utredningen, inte funnits någon möjlighet för henne att ens med 
ett rimligt mått av planering fullgöra uppgifterna med begagnande av den 
datorutrustning som fanns på Lunds universitet.”

Även i detta avgörande understryker RR således att det åligger den skatt
skyldige anställde att söka planera sin tjänstgöring på ett ändamålsenligt 
sätt. Det är värt att notera hur RR i fallen med avdrag för arbetsredskap 
tycks göra sin bedömning i två steg. Först prövas om redskapet varit nöd
vändigt för den tjänsten. Om svaret på denna fråga är ja, medges ändå 
avdraget endast om motsvarande redskap inte stått till förfogande på 
arbetsplatsen. Synsättet tycks ge uttryck för ett krav på att utgiften skall 
ha varit absolut nödvändig.

Ifråga om utbildningsresorna prövades på liknande sätt om resan varit 
nödvändig. Däremot berörde rätten inte frågan om huruvida den skatt
skyldiges konkreta behov under resan kunnat tillgodoses på annat sätt. 
Tvärtom tycks det liksom i fallet med doktoranden som vistades i 
Moskva, ha bedömts vara upp till den skattskyldige själv att avgöra vilka 
kostnader som varit motiverade. Detta förefaller praktiskt, och rättsfallen
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visar härigenom hur kravet på nödvändighet kan variera även inom 
inkomstslaget tjänst.

3. I avsnitt 2.3.2 ovan har kortfattat berörts förekomsten av vissa speci
ella preciseringar i lagtext, av kravet på samband mellan skattepliktiga 
intäkter och avdragsgilla omkostnader. Här skall närmare diskuteras 
betydelsen av dessa speciella omkostnadsregler från principiell utgångs
punkt. Vilken roll bör dessa stadganden spela vid den generella gräns
dragningen mellan omkostnader och levnadskostnader? I vilken utsträck
ning är det rimligt att se dem som ett uttryck för krav på att kostnader 
skall vara nödvändiga för att vara avdragsgilla?

Som redan påpekats används på flera ställen i lagtexten ordet nödvän
dighet, eller nödigt, som ett uttryck för hur kravet på samband skall vara 
beskaffat. Detta är fallet i specialreglerna avseende avdrag för facklitte
ratur m.m., samt för skyddskläder, under tjänst. Den omständigheten att 
lång tid förflutit mellan tillkomsten av dessa båda lagrum talar för att 
nödvändigheten som omkostnadskriterium är gammalt, samt att det är 
etablerat och alltjämt relevant.42

42 Se nuvarande 33 § 1 mom. 2 st. samt 33 § anv.p. 5 KL. Den förra bestämmelsen tillkom 
vid införandet av KL 1928 och den sistnämnda genom SFS 1983:1051.
43 För annan uppfattning se Lodin m.tl. s. 71. Jämför Mutén i SN 1959 s. 146 f. Skattelags- 
kommittén förfaller dela min uppfattning, eftersom man föreslår avskaffande av bl.a. den 
bestämmelse som stadgar avdrag för nödig facklitteratur, med hänvisning till att bestäm
melsen endast utgör ett exempel, se SOU 1997:2 s. 105.1 undersökningen kommer RR:s 
synsätt att undersökas, se härom främst kapitel 9 nedan.
44 Se t.ex. RÅ 1976 ref 2 där utgifter för litteraturinköp delades upp avdragsgill respektive 
icke avdragsgill del.

Det står också klart att den vaga ordalydelsen i och för sig skulle 
medge ett restriktivare synsätt ifråga om dessa kostnader. Varken orda
lydelsen eller förarbetena till sistnämnda två bestämmelser ger emellertid 
anledning till antagandet att de är avsedda som något slags förstärkningar 
av det sambandskrav som bör anses gälla enligt huvudregeln i 20 § 1 st. 
Inte heller finns andra skäl som talar för att just skyddskläder och facklit
teratur bör vara föremål för särskilda generella begränsningar. Det rimli
gaste är i stället att betrakta dem som förtydligandet!, eventuellt av när
mast pedagogisk natur.43 Närheten till levnadskostnadsområdet ger dock 
anledning till viss försiktighet, och till antagandet om att blandade kost
nader här är vanliga. Detta bekräftas för övrigt av rättspraxis som förefal
ler restriktiv.44

Även i flera av de andra lagrum där generella uttalanden görs om sam
bandet mellan kostnader och intäkter, finner man formuleringar som 
tolkningsvis skulle kunna anses ge uttryck för ett krav på nödvändighet.
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Representationskostnader skall ha ett omedelbart samband med den 
bedrivna verksamheten.45 Syftet med specialbestämmelserna avseende 
representationskostnader var när de infördes 1963, att stävja missbruk av 
den avdragsrätt som tidigare styrdes av allmänna regler. Det var alltså 
risken för och misstanken om att avdrag beviljades för vad som egentli
gen var levnadskostnader, som fick lagstiftaren att reagera. Detta syfte är 
tillsammans med själva lydelsen starka skäl att ställa skärpta krav för 
avdragsrätt. Men det går knappast att för den skull här begära att repre
sentationskostnader skall kunna befinnas vara absolut nödvändiga för att 
de skall vara avdragsgilla. Någon enstaka gång kan kanske ett avtalsslut 
konstateras vara en direkt följd av viss representation, men sådant måste 
rimligen höra till undantagen.

45 Se 20 § anv.p. 1.
46 Detta förefaller även vara den uppfattning som uttryckts av Mutén i SN 1959 s. 144 ff.
47 Se 23 § anv.p. 27 KL.
48 Se 1.2 samt kapitel 7 nedan.

Representation karaktäriseras således av ett slags gästfrihet vars even
tuella kausalitet i förhållande till intäkter inte närmare kan fastställas. 
Det måste i stället många gånger vara fråga om ett antagande om att 
representation av visst slag typiskt sett är bra för verksamheten.46 Någon 
form av nödvändighet är det, med hänsyn till den typiska representatio
nens natur, inte rimligt att generellt tolka in i reglerna om representation i 
20 § anv.p. 1 KL. Det finns därför anledning att återkomma till represen
tationsavdragen längre fram i detta kapitel, när andra tänkbara sambands- 
kriterier än nödvändighet diskuteras.

Vissa övriga kostnader som näringsidkare har för arbetsrum i bosta
den, måste vara omedelbart betingade av näringsverksamheten.47 Rent 
språkligt framstår bestämmelsen som ett uttryck för skärpta krav på sam
band mellan kostnad och intäkt. Bestämmelsen tillkom som ersättning 
och precisering av viss äldre praxis, vilken alltjämt är relevant för 
inkomstslaget tjänst.48 Regeln kan anses manifestera ett skärpt krav på 
samband mellan kostnader och den skttskyldiges verksamhet. Risken för 
omkostnadsföring av levnadskostnader är ett starkt skäl för detta synsätt.

Ifråga om kulturarbetares resor erinras i lagtexten om att dessa kan 
utgöra ett naturligt led i verksamheten. Närheten till levnadskostnads- 
området ger här anledning till försiktighet. Det kan med säkerhet förutsät
tas att blandade kostnader förekommer på detta område, dvs. kostnader 
som måste anses ha karaktär delvis av omkostnad och delvis av levnads
kostnad. Det skall dock därvid särskilt påpekas att regelns syfte inte är att 
skärpa kraven för avdrag, och den ger i sitt sammanhang inte heller ett 
sådant intryck. Bestämmelsen är närmast avsedd som en upplysning till
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skattemyndigheterna, vilken föranleddes av att myndighetspraxis uppfat
tades som alltför fiskalisk.49 Ordalydelsen kan ju knappast heller anses 
anknyta till något krav på nödvändighet. Med hänsyn härtill bör även 
detta område anses reglerat av allmänna regler och principer.

49 Se prop. 1984/85:93 s. 19 samt SOU 1983:53 s. 94.
50 Se 23 § anv.p. 1.
51 Se 23 § anv.p. 24.
52 Se 23 § anv.p. 22.
53 Rekvisitet återfanns från början i förarbetena och infördes i lagtexten i samband med en 
lagändring. Se SFS 1984:1060 samt prop. 1978/79:210 s. 162.
54 Såväl i nordisk som i tysk inkomstskattelagstiftning är de grundläggande omkostnads- 
reglerna formulerade på likartat sätt, se 20 § KL, § 44 i norska Skatteloven, § 6, stk 1 a i 
den danska Statsskatteloven samt § 4 (4) i den tyska Einkommensteuergesetz.
55 Här skall framhållas att jag i det följande redovisar redovisar utländsk doktrin utan något 
anspråk på fullständighet.
56 Se Glas i SN 1959 s. 114 ff. och s. 221 ff., samt Mutén i SN 1959 s. 144 ff. ochs. 302 ff.

Kostnader avseende räntor för vissa andelsförvärv skall betingas av 
verksamheten för att vara avdragsgilla.50 Formuleringen antyder rimligen 
ett krav på något slags nödvändighet. Det lagrum som reglerar avdrags- 
rätten för forsknings- och utvecklingskostnader kan möjligen uppfattas 
som ett lättare krav på samband i form av nödvändighet.51 Här krävs 
nämligen endast att kostnaden ifråga kan antas få betydelse för den skatt
skyldiges näringsverksamhet. Dessa båda kostnadstyper saknar dock 
anknytning till levnadskostnadsbegreppet och kommer därför inte att 
beröras ytterligare här.

I kontrast till de nyss nämnda bestämmelserna står reglerna om vissa 
aktieförluster och förluster på fordringar (den s.k. lex Asea Atom).52 
Bestämmelsen uppställer rekvisitet väsentlig betydelse från samhällseko
nomisk synpunkt.53 Kravet på samband utsträcks här från att omfatta den 
skattskyldiges verksamhet, till att även gälla helt andra intressen. Även 
denna bestämmelse saknar dock anknytning till levnadskostnadsområdet.

4. De aktuella frågorna har behandlats i bl.a. nordisk, tysk och ameri
kansk doktrin.54 Det tycks råda enighet om att det inte är upp till skatte
myndigheter och domstolar att göra affärsmässiga bedömningar, åtmins
tone inte såvitt gäller inkomstslaget näringsverksamhet.55

En intressant debatt fördes under slutet av femtiotalet i Skattenytt mel
lan Mutén och Glas.56 Utgångspunkten var avdragsrätten för representa
tion, som vid denna tid ännu inte blivit föremål för specialreglering. Glas 
konstaterade att sedvänjan att representera gentemot affärskontakter bli
vit mycket omfattande. Han drog slutsatsen att detta rimligen i hög grad 
måste bero på att det ”allmänt anses vara nöjsamt att representera respek
tive att vara föremål för representation förutom det att man får sina lev-
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nadskostnader avdragsgilla respektive betalda av annan person.”57 Iaktta
gelsen är naturligtvis riktig, åtminstone såvitt gäller normala måltidsut
gifter. Dessa kan ju sägas vara själva grundtypen för levnadskostnader, 
eftersom alla människor ju måste äta.

57 Synsättet skulle därför kunna ligga till grund för en diskussion om huruvida samhället 
alls skall särskilt subventionera detta slags levnadskostnader för vissa skattskyldiga. En 
sådan rättspolitisk diskussion faller dock utanför ramen för denna framställning.
58 Lagtexten ställer här krav på att utgiften skall ha varit ”nödig”, jämför ovan under 2.3.2.
59 Mutén i SN 1959 s. 145. Jämför Welinder 1970 s. 125 ff.
60 Skatteutgifter s. 85. Gruppen uttalade emellertid också att avdrag inte fick göras för 
sådana utgifter ”som är nödvändiga för att förvärva icke skattepliktiga inkomster."
61 Se Melz i SN 1983 s. 373 ff. För en diskussion kring omkostnadsbegreppets betydelse 
för inkomstslaget kapital, se Brockert i SN 1996 s. 192 ff.
62 Lodin m.fl. 1994 s. 70. Denna uppfattning följs dock av ett uttalande som enligt min 
uppfattning är alltför kategoriskt och generellt hållet: ”Vid inkomsttaxeringen skall man i 
princip inte gå in och pröva huruvida kostnaden var förnuftig, för dyr, nödvändig eller 
inkomstbringande.”

Det som fick Mutén att gå i svaromål var emellertid Glas uppfattning 
om det generella kravet på nödvändighet: ”1 såväl doktrin som praxis 
torde enighet råda därom, att i den mån avdrag för representationskostna
der skall medges, kostnaden måste ha varit nödvändig”. Mutén framhöll i 
polemik härmed att omkostnadsbegreppet främst är ändamålsbestämt 
och att ett krav på nödvändighet i princip endast kan identifieras där det 
är uttryckligen föreskrivet, såsom för facklitteratur.58 Han påpekar att 
onödiga kostnader mycket väl kan vara avdragsgilla, och tar som exem
pel att en jordbrukare skaffar sig en extra elegant traktor i syfte att bräcka 
sin granne. Grundprincipen i svensk skatterätt är enligt Mutén, ”att ingen 
beskattas för den inkomst han kunde ha haft, utan endast för den han 
verkligen haft.”59

Uttrycket nödvändighet har också använts som ett slags garant för 
avdragsrätt. Enligt Nordiska skatteutgiftsgruppen skall ”Utgångspunkten 
... vara att alla de kostnader som är nödvändiga för intäkternas förvär
vande skall vara avdragsgilla.”60

Melz har behandlat fastighetsbeskattningen. Rättspraxis ger enligt 
hans analys uttryck för principen, att en åtgärd måste vara nödvändig för 
att behandlas som reparation. Reparationer som huvudsakligen beror på 
den skattskyldiges smakförändringar bör därför inte vara avdragsgilla. 
Melz understryker dock att denna uppfattning kommer tydligare till 
uttryck i doktrinen än i praxis.61

Lodin m.fl. uttrycker uppfattningen, att det normalt är tillräckligt att 
en kostnad typiskt sett är ägnad att öka eller bibehålla intäkterna, och att 
det t.ex. inte ankommer på fiscus att pröva om en utgift är företagsekono
miskt motiverad.62 Liknande uppfattning uttrycks av Grosskopf och
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Rabe.63 Pelin är av annan uppfattning och anser att ”En grundförutsätt
ning för att en kostnad skall vara skattemässigt avdragsgill är att den 
varit nödvändig för intäkternas förvärvande och bibehållande (20 § KL). 
I annat fall utgör den en icke avdragsgill levnadskostnad.”64

63 Grosskopf och Rabe 1994 s. 120. Jämför dock Eriksson 1995 s. 299.
64Pelin 1995 s. 120. Jämför SOU 1995:94 s. 98.
65 Jämför Muténs uppfattning om att kostnader skall vara ändamålsbestämda för att vara 
avdragsgilla. Beträffande terminologin se 3.2 ovan.
66 Eggert Mpller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 451 f.
67Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 509.
68 Engholm Jacobsen m.fl. 1993, band 1, s. 182. Uttalandet kompletteras med hänvis
ningen till att viss praxis avseende taxering av löntagare givit uttryck för en särskilt res- 
triktivitet såvitt nu är ifråga. Enligt Engholm Jacobsen m.fl. är det en öppen fråga huruvida 
denna praxis är uttryck för ”... andet og mere end en stramning af beviskravene ...”.
69 Zimmer 1982 s. 97.
70 Zimmer 1982 s. 98. Även Thöger Nielsen 1965 s. 411.

Eggert Mpller, som utfört den mest ambitiösa nordiska analysen av 
gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader, skiljer här 
mellan finala och kausala omkostnadsbegrepp, varvid det första fokuse
rar på just motivet för utgiften, medan det andra ansluter till det faktiska 
orsakssambandet.65 Liksom de modernare nordiska författarna ger Egg
ert Mpller tydligt uttryck för uppfattningen att de centrala omkostnads- 
reglerna i nordisk skatterätt (bl.a. 20 § KL) närmast syftar på det först
nämnda.66 Han påpekar för dansk del att "Udgifterne behöver altså ikke 
at være absolut npdvendige eller hensigtsmæssige, men de skal dog være 
temmelig npdvendige eller hensigtsmæssige."67

Frågan har i nyare dansk doktrin även behandlats av bl.a. Engholm 
Jacobsen m.fl. Enligt författarna råder stor principiell öppenhet ifråga om 
uttolkningen av den allmänna danska omkostnadsbestämmelsen:

"Der stilles ikke § 6, stk 1 a krav om at udgiften og indtægten skal være 
kausalt forbundne, således at kun udgifter, der har avlet indtægter, er fra- 
dragsberettigede. Der kan heller ikke udledes, at udgiften skal have være 
npdvendig for indkomstens erhvervelse. Det kan formentlig end ikke kræ- 
ves, at udgiften har været egnet til at skabe konkrete indtægter.”68

Zimmer påpekar i sin nordiska rättsjämförelse att ”Felles for alle disse 
bestemmelser er at det må dreie seg om oppofrelse av verdier og at opp- 
ofrelsen må ha en viss sammenheng med (forventete) inntekter”(kurs. 
här).69 Han forsätter: ”Ingen av hovedreglerna i de fire land krever at 
utgiften skal ha vært npdvendig. Det er imidlertid karakteristisk at et n0d- 
vendighetskriterium ofte trekkes in når spörsmålet om grensen mot privat
utgifter og annen inntektsanvendelse kommer på spissen.”70 Zimmer
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anför beträffande norsk rätt särskilt att ”Et npdvendighetsvilkår ville 
også vært vanskelig å praktisere, for i praksis vil det ofte være uklart om 
en utgift kan sies å være nOdvendig eller ikke.”71

71 Zimmer 1993 s. 164.
72 Se Tipke och Lang 1994 s. 252 ff. Även Tipke i Skatteretten 1984 s. 150 f. Observera att 
man i den tyska diskussionen använder uttrycket kausal för att beskriva såväl verkande 
som finala orsaker. Detta skiljer sig från den terminologi som jag använder, där termen 
kausal betecknar endast verkande orsaker. Härom ytterligare ovan under 3.2.
73 Se § 4 (4) respektive § 9 (1) EStG. Legaldefinitionema har följande lydelse. ”Betrieb
sausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind.” samt "Wer
bungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen.”.
74 Tipke i Skatteretten 1984 s. 147.
75 Tipke och Lang 1994 s. 252 f.
76 Tipke i Skatteretten 1984 s. 147. Även t.ex. Söhn i StuW 1983 nr 3 s. 194.
77 Denna frågeställning utvecklas under 3.8 nedan.
78 Vissa särregleringar finns dock. Härom t.ex. Graetz och Schenk 1995 s. 264.

I tysk doktrin har gränsdragningen mellan omkostnader och levnads
kostnader diskuterats utförligt. Inte heller den tyska skatterätten innehål
ler något generellt krav på att utgifter skall ha varit nödvändiga för intäk
ternas förvärvande, för att de skall vara avdragsgilla. Tvärtom framhåller 
Tipke, att avdragsrätten principiellt vilar på föreställningen om ett finalt 
samband, dvs. på ett antagande om att kostnader som syftar till att gynna 
den intäktsskapande verksamheten uppvisar tillräckligt samband.72

Den tyska skattelagstiftningen skiljer mellan de båda omkostnads- 
begeppen Betriebsausgaben och Werbungskosten.73 Det förra begreppet är 
tillämpligt vid inkomstberäkningen för näringsidkare, medan det senare, 
som ju i princip överensstämmer med den svenska 20 § 1 st. KL, omfat
tar övriga inkomstskattskyldiga.74 Trots skillnaden i ordalydelse har man 
i praxis tolkat dessa lagrum på principiellt samma vis, såvitt gäller kravet 
på samband mellan intäkter och kostnader. Sambandet har härvid formu
lerats genom den s.k. Veranlassungsprinzip (jämför det svenska verbet 
föranleda?)?5 Innebörden av denna princip är, för båda de nämda omkost- 
nadsbegreppen, att de relevanta kostnaderna förutsätts vara orsakade av 
den intäktsskapande verksamheten?6 Genom att betrakta intäkterna som 
orsak och kostnaderna som verkan förefaller det tyska synsättet skilja sig 
från det nordiska. Mitt intryck är att man i Norden i allmänhet har det 
motsatta orsakssambandet som utgångspunkt.77

Förenta staternas federala skatterätt saknar skrivna regler som på ett 
principiellt och övergripande sätt reglerar förutsättningarna för avdrags- 
rätt.78 I domstolspraxis liksom i administrativ praxis har emellertid 
utvecklats ”tests för deductibility”. Dessa synes huvudsakligen vara 
inriktade mot fmala och inte kausala samband, av de slag som beskrivits
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i det föregående, och de ger därför inte uttryck för något generellt nöd
vändighetskrav.

Det principiella problemet med gränsdragningen mellan omkostnader 
och levnadskostnader har även i Förenta Staterna diskuterats i litteratu
ren. Såväl Bittker som Chirelstein tycks anse att en teoretiskt tillfreds
ställande avgränsning är omöjlig att åstadkomma.79 Enligt Graetz och 
Schenk är det främst kostnaderna som ger upphov till intäkterna och inte 
tvärtom. ”For some expenses, the courts allow the deduction whenever 
the expense is appropriate and helpful to the taxpayer’s business or 
income producing activity. For other expenses, courts disallow the 
deduction unless the taxpayer’s ’primary purpose’ in incurring the 
expense was profit seeking .. ,”80

79 Bittker i Journal of Law and Economics 1973 s. 203 f. samt Chirelstein 1991 s.91.
80 Graetz och Schenk 1995 s. 264.

5. För egen del anser jag följande. Det vore rättsosäkert och i många fall 
direkt orimligt att alltid kräva att en kostnad uppvisar faktisk nödvändig
het i förhållande till intäkter. Men det vore likaledes orimligt att okritiskt 
godta avdrag för onödiga kostnader på det sätt som bland andra Mutén 
tycks förespråka. Att medge sådana avdrag skulle vara detsamma som att 
låta var och en bestämma omfattningen av sitt eget inkomstbegrepp. 
Nödvändighet bör inte uppfattas som ett generellt omkostnadskriterium, 
på så vis att det alltid måste föreligga i någon mån. Däremot framstår 
nödvändigheten som ett i högsta grad användbart kriterium vid avgräns- 
ningen mot levnadskostnader. Detta är emellertid inte tillräckligt som 
hjälpmedel utan bör kompletteras med de kriterier som formuleras i de 
följande avsnitten.

Någon linjal på vilken förekomsten av sådan nödvändighet kan mätas, 
finns självfallet inte, och det är naturligt att kravet i praktiken blir utfor
mat med vissa variationer. Ju närmare levnadskostnaderna man befinner 
sig, eller annorlunda uttryckt, ju större risk som kan tänkas föreligga för 
att levnadskostnader dras av, desto större anledning finns det emellertid 
att upprätthålla ett krav på nödvändighet, eller att i vart fall beakta gra
den av nödvändighet.

Detta starka fiskala intresse kan komma i konflikt med kravet på för
utsebarhet. Intresset av att avdrag inte medges för levnadskostnader 
väger dock tungt, och det finns anledning att närmare diskutera hur detta 
kan tillgodoses med förutsebarheten bevarad i så stor utsträckning som 
möjligt. Det kan även invändas att fiscus ibland saknar verklig kompe
tens att göra erforderliga bedömningar av vad som är levnadskostnader 
respektive på något sätt nödvändiga kostnader. Denna invändning kan
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dessutom ges generell räckvidd så, att den omfattar även andra tänkta 
omkostnadskriterier. Även här finns anledning till närmare diskussion 
om hur avvägningen i praktiken bör utföras.

På vilket sätt kan då nödvändigheten tänkas variera? Det bör normalt 
vara tillräckligt att nödvändighet i förväg kan antas föreligga. Det är vik
tigt att den inneboende vagheten i termen nödvändighet uppmärsammas. 
Diskussionen riskerar annars att vila på felaktiga förutsättningar, efter
som uppfattningar om vad som är nödvändigt kan variera. Uttrycket nöd
vändighet kan avse mycket, från det som är en nödvändig betingelse för 
en bestämd intäkt, till ett antagande om att utgifter av det aktuella slaget i 
någon mån är nödvändiga om en verksamhet skall kunna bestå på längre 
sikt.

En faktor som också måste beaktas är själva kostnadens natur. Kravet 
på nödvändighet bör enligt min mening anpassas till vad som är möjligt 
att veta och att styrka. Det är t.ex. typiskt sett svårare att bedöma nödvän
digheten i kostnader för studieresor, än för arbetsrum. En anpassning till 
det möjliga är i denna kontext ett krav på saklighet.

Det framstår också som rimligt, att ge ett eventuellt krav på nödvän
dighet en vid innebörd, som omfattar såväl faktisk som ändamålsbestämd 
nödvändighet. Detta innebär ett beaktande främst av det tänkta motivet 
med utgiften, och möjligen endast i andra hand ett konstaterande av fak
tisk nödvändighet, eller kausalitet. Ett sätt att uttrycka det sagda är att 
kostnaden typiskt sett är nödvändig, eller att den présumeras vara nöd
vändig. Detta synsätt låter sig väl förenas med de preciseringar av 
omkostnadsbegreppet i vissa fall, som berörts i det föregående. Rekvisit i 
lagtexten av typen omedelbart samband eller omedelbart betingade 
skulle då som redan antytts, anses ge uttryck för ett ökat krav, ibland 
kanske rentav ett absolut krav, på nödvändighet. Däremot bör kriteriet 
som sagts ovan, ges en tillämpning som dels är begränsad, och dels bero
ende av övriga tänkta omkostnadskriterier.81

Utgångspunkt för den fortsatta diskussionen är således att nödvändig
hetskriteriet bör ses som ett krav på typisk, eller antagen, nödvändighet. 
Vissa speciella regler kan föranleda ett delvis annorlunda synsätt i fråga 
om vissa kostnadstyper. Däremot är det inte rimligt att alltid tolka lag
reglerna så, att ett generellt och absolut krav på faktisk nödvändighet bör 
anses föreligga.

Det har i det föregående också visats att det finns omkostnadstyper där 
inte ens ett krav på typisk, dvs. antagen nödvändighet, alltid kan uppställas 
som krav för avdragsrätt. Ett exempel på detta är representation. Detta 
leder till slutsatsen att ytterligare sambandskriterier behöver formuleras.

81 Denna fråga behandlas närmare i kapitel 4.
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3.6 Främjandekriteriet

3.6.1 Allmänt
Även om uttrycket nödvändighet ges en väldigt vid innebörd, av det slag 
som jag förespråkar, kan det inte extenderas hur långt som helst. Det för
lorar då sin precision och blir innehållslöst. Antag exempelvis att en 
näringsidkare som i sin verksamhet behöver utföra enklare räkneopera
tioner, för detta ändamål anskaffar en miniräknare. Anskaffningen spar 
tid, men kan därför knappast sägas vara nödvändig. Eller antag att en 
skribent byter sin mekaniska skrivmaskin mot en dator. Alla vet att det 
går utmärkt att räkna och skriva med endast papper och penna till hjälp. 
Anskaffningarna kan inte ses som nödvändiga. Kostnaderna måste ändå 
rimligen kunna anses som avdragsgilla.82

Man kan precisera detta synsätt ytterligare genom att ställa nödvän
diga och andra kostnader bredvid varandra. Antag ett en skattskyldig 
skall försörja sig som möbelsnickare, och därför måste anskaffa viss 
utrustning. Det är inte möjligt för snickaren att skruva i skruvar med nag
larna. En skruvmejsel är därför en nödvändig anskaffning. Om emellertid 
snickaren vill följa med i den tekniska utvecklingen skaffar han sannolikt 
också en elektrisk skruvdragare. Denna är inte absolut nödvändig för att 
han skall kunna utföra sina uppdrag. Möjligen tror sig snickaren vara 
beroende av den snabbhet som skruvdragaren ger honom, om han i kon
kurrens med andra snickare på sikt skall kunna skaffa sig de uppdrag 
som behövs för att verksamheten skall kunna uppvisa acceptabel lönsam
het. Om detta är rimlig bedömning är anskaffningen typiskt sett nödvän
dig för honom.

Antag emellertid att han mycket väl kan klara sig som möbelsnickare 
med bara manuell skruvmejsel, men att detta blir jobbigare, genom att 
arbetet tar längre tid och blir mer ansträngande. Vid sådant förhållande 
kan anskaffningen ändå anses vara positiv för hans verksamhet på ett 
sådant sätt att det inte råder någon som helst tvekan, om att anskaff
ningen på denna grund bör vara avdragsgill.

Hur skall man då principiellt beskriva ett samband mellan kostnader 
och intäkter, som inte rimligen kan sägas vila på ens antagen eller typisk 
nödvändighet, men som ändå är av sådant starkt och tydligt slag, att det 
bör vara tillräckligt för avdragsrätt? Ett sätt är att säga att kostnaderna 
underlättar intäkternas förvärvande, och att de härigenom främjar intäk-

82 Här bortses från de komplikationer som det kan medföra om anskaffningarna är blan
dande, dvs. har karaktär av såväl omkostnader som levnadskostnader.
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ternas bibehållande på sikt. Anskaffningen av den elektriska skruvdraga- 
ren är kanske inte nödvändig för möbelsnickaren, men den underlättar 
och främjar utan tvekan hans verksamhet. Jag väljer att i fortsättningen 
använda uttrycket främjande.

Förhållandet mellan sambandskriteriema nödvändighet och främjande 
kan beskrivas så, att det sistnämnda supplerar det första. Nödvändighet 
beskriver ett starkare samband med intäkterna än vad beteckningen 
främjande gör. Det omfattar härvid såväl finala som kausala betingelser. 
Det framstår också som mindre lämpligt att se användningen av ett främ
jandekriterium som ett led i en kausalitetsteori. Här är nämligen inte 
längre, såsom i fallet med nödvändighet av olika grad, fråga om betingel
ser i verklig mening, vare sig nödvändiga eller tillräckliga, utan om 
åtgärder vilka antas gynna en skattepliktig verksamhet, och vilkas even
tuella orsakssamband med verksamheten inte kan närmare preciseras.

Vad har då rättskälloma att säga om främjande av intäkternas förvär
vande och bibehållande? Kostnader avseende representation är uttryckli
gen avdragsgilla, under förutsättning bl.a. att rekvisitet omedelbart sam
band med verksamheten är uppfyllt. Den omständigheten att lagtexten 
framstår som en språklig skärpning av huvudreglerna i 20 § KL skulle 
som redan påpekats kunna leda till slutsatsen, att ett särskilt starkt krav 
på nödvändighet borde anses gälla här. Kanske skulle man t.o.m. med 
hänsyn just till ordalydelsen begära faktisk kausalitet i förhållande till 
vissa bestämda intäkter för att avdrag skulle kunna medges.

Ett sådant synsätt skulle dock säkerligen te sig helt främmande för de 
berörda skattskyldiga. Den allmänna uppfattningen bland företagare är 
troligen att representation i varierande omfattning är typiskt sett bra för 
olika verksamheter. Dessas fortbestånd främjas helt enkelt av viss gäst
frihet gentemot kunder osv. Det är troligen endast mer sällan som ett 
direkt kausalsamband i förhållande till vissa intäkter kan konstateras, 
även om detta naturligtvis också förekommer. Sannolikt är det också, 
som nämnts i det föregående, långt ifrån alltid förenligt med normalt 
språkbruk att karaktärisera representationen som typiskt sett nödvändig 
för olika verksamheter.

Det framgår även av rättspraxis att det inte ens för en så strängt regle
rad företeelse som representationskostnader, går att ställa upp ett gene
rellt krav på nödvändighet.831 RA 1989 ref 26 som rörde inkomstslaget 
tjänst, hade en riksdagsman yrkat avdrag för representationskostnader 
som han haft i denna egenskap. RR ansåg till skillnad från underinstan- 
sema att flertalet av de utgiftsposter som riksdagsmannen redovisat hade

83 Även flertalet av de uttalanden i litteraturen, som citerades respektive refererades i 3.5 
ovan, tycks ge stöd för det öppna synsätt som här förespråkas.
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det erforderliga sambandet med hans riksdagsmannaskap.84 Avdrag med
gavs för bl.a. lunch tillsammans med ett departementsråd, och för kaffe 
till personer som besökt honom i riksdagen. Det finns ingen med tjänsten 
följande nödvändighet för en riksdagsman att bjuda departementsråd på 
lunch. Inte heller lär det vara nödvändigt på sikt. Däremot framstår det 
inte som otroligt att gästfrihet av detta slag kan främja det politiska arbe
tet, vilket i sin tur kan leda till att riksdagsledamoten blir återvald, och 
därigenom kan bibehålla sina intäkter av förvärvskällan.

84 Jämför dock RÅ 1953 fi 660 där hovrättspresident vägrades avdrag för kostnader avse
ende traditionell gästfrihet gentemot domstolens tjänstemän.
85 Se t.ex. RÅ 1967 ref 521 och III.
86 Se dock SOU 1995:137 s. 41. Kapitalförlustutredningen diskuterar här innebörden av 
praxis beträffande principen om avdragsförbud avseende kostnader för förvärv av för
värvskälla. Utredaren synes anse att arbetsgivarens förhållningssätt kan få betydelse för 
bedömningen av denna fråga.
87 En särskild bestämmelse som bl.a. innebär särskilt höga beviskrav i vissa fall då kost
nadsersättning erhållits finns i 32 § anv.p. 4 KL. Se härom 2.4.

3.6.2 Betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt gentemot 
anställdas kostnader

En argumentationsmodell som endast har betydelse för inkomstslaget 
tjänst, har kommit till uttryck på ett sådant sätt att den bör ges särskild 
uppmärksamhet i denna framställning. Jag avser här frågan om vilken 
betydelse som bör tillmätas den omständigheten att en arbetsgivare har, 
eller inte har, betalat eller anvisat ersättning för utgifter som den skatt
skyldige haft i samband med tjänsten.

RR har i flera fall in casu fäst vikt vid om ersättning lämnats av arbets
givaren till arbetstagaren (den skattskyldige) för bestridandet av dennes 
utgifter för tjänsten.85 Däremot har det såvitt jag vet inte gjorts gällande 
att RR explicit givit uttryck för att arbetsgivarens handlingssätt skall ges 
generell betydelse.86 Man kan troligen inte ur rättspraxis extrapolera 
fram någon skatterättslig princip av det angivna slaget. I den undersök
ning av särskilda områden som presenteras längre fram i detta arbete fäs
ter jag därför särskild vikt vid förekomsten av argumentation av detta 
slag hos RR.

Inte heller i de lagrum som reglerar området kan något sådant utlä
sas.87 Ett generellt krav på ersättning eller annat erkännande av omkost
nadens betydelse från arbetsgivares sida för erhållande av avdrag, skulle 
därför kunna leda till att skatt togs ut i strid med legalitetsprincipen. 
Däremot finns det naturligtvis inget som hindrar, att den omständigheten
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att arbetsgivaren förhållit sig på ett visst sätt tillmäts bevisvärde i det 
enskilda fallet.

De lege ferenda har framförts den uppfattningen att arbetsgivares för
hållningssätt borde tillmätas större betydelse. I samband med att man 
inom RSV utrett möjligheten att förenkla vissa inkomstskatteregler före
slår verket en höjning av det 1000-kronorsgränsvärde, som idag måste 
vara uppnått för att omkostnadsavdrag i tjänst skall kunna erhållas.88 
Som skäl för höjningen anger RSV följande.

88 Lagregeln har redovisats ovan under 2.4.
89 Även om lagtexten skulle medge en sådan rigid tolkning, talar praktiska hänsyn såväl 
som rättssäkerhetsskäl starkt däremot. Se vidare härom under 3.5 och 3.6.1 ovan.

”Det kan enligt RSV:s mening ifrågasättas om inte övriga kostnader för 
intäkternas förvärvande borde betalas av arbetsgivaren om de är nödvändiga 
för intäkternas förvärvande ... I de fall ersättning inte utbetalts kan man mot
satsvis ifrågasätta om kostnaderna varit nödvändiga för tjänsteutövningen.”

Argumentationen har flera egenheter och måste ifrågasättas. För det för
sta tycks RSV här förutsätta att en omkostnad i tjänst alltid måste vara 
nödvändig i förhållande till intäkterna. Jag har i det föregående visat att 
en sådan princip inte kan upprätthållas.89 För det andra förutsätter RSV 
att det alltid är arbetsgivaren som vet hur arbetet bäst skall skötas. Detta 
kan mycket väl vara fallet in casu, men fungerar inte som generellt syn
sätt. Antag exempelvis att en restaurangkedja anställer en dataexpert för 
att konstruera ett kassahanteringsprogram att användas i restaurangerna. 
Den anställde förutsätts därvid hålla sig med den kunskapsbank i form av 
utbildning, facklitteratur etc., som behövs för att tjänsten skall kunna 
utföras på ett bra sätt. Det är naturligtvis långt ifrån säkert att det hos res
taurangkedjans ledning finns den sakkunskap, som krävs för att avgöra 
exakt vilka kurser och vilka tidskrifter som fyller detta behov. Exempel 
visar på svagheten i RSV:s argumentation.

Det framgår också av förslaget att RSV alltid anser det rimligt att för
utsätta att arbetgivaren betalar för de utlägg som i hans ögon är relevanta. 
Detta kan möjligen vara sant på en teoretiskt enkel arbetsmarknad, utan 
konkurrens om arbetstillfällen och utan arbetslöshet. På dagens arbets
marknad, där arbetsgivare på många områden anställer arbetstagare som 
tävlar med varandra i knivskarp konkurrens, framstår synsättet däremot 
närmast som cyniskt.

Samhället består inte av ett företagarkollektiv där alla lever i bety
dande otrygghet, och ett löntagarkollektiv där alla vistas i den tryggaste 
av världar. Dessa ytterligheter existerar möjligen undantagsvis, men 
mellanformerna är fler, och kan säkert antas bli än fler om arbetsrätten
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utvecklas till ett system som ställer allt större krav på flexibilitet hos 
såväl anställda som uppdragstagare av olika slag.

Det anförda leder till slutsatsen att arbetsgivarens förhållningsätt 
mycket väl kan vara en lämplig variabel i enskilda bedömningar, men 
inte som ett generellt omkostnadskriterium för inkomstslaget tjänst. Sär
skilt bör framhållas att det sistnämnda ökar risken för ett skatteuttag i 
strid med legalitetsprincipen.

3.6.3 Förhållandet till förmånsbeskattningen
Diskussionen om betydelsen av arbetsgivarens förhållningssätt gentemot 
en anställds kostnader aktualiserar även en annan fråga. Skall, respektive 
bör, en samordning ske mellan reglerna för sådana skattskyldiga som 
själva bestrider sina kostnader, och de skattskyldiga som i stället erhåller 
samma sak eller tjänst på arbetsgivarens bekostnad?90 En anställd person 
kan t.ex. själv ha utgifter för viss facklitteratur som behövs i tjänsten, 
men det kan också vara så att personens arbetsgivare köper litteraturen 
för den skattskyldiges räkning. Frågan uppkommer därvid om en sam
ordning skall ske, så att det som är avdragsgillt för den förstnämnde, 
överensstämmer med vad som inte förmånsbeskattas hos den andre.

90 Frågeställningen faller egentligen utanför ramen för detta arbete, men är sannolikt så 
praktiskt betydelsefull, att det vore synd att förbigå den. Den reser också vissa viktiga rätt
visefrågor som berörs i det följande.
91 Se 2.3.
92 32 § 1 mom. a) samt 42 § KL.
93 Ett nytt viktigt sådant undantag återfinns i 33 § 3 c mom. KL: ”Om en vara eller tjänst, 
som en skattskyldig erhåller av arbetsgivaren, är av väsentlig betydelse för utförandet av 
hans arbetsuppgifter, skall förmånen av varan eller tjänsten inte tas uppsom intäkt, om för
månen är av begränsat värde för den anställde och inte utan svårighet kan särskiljas från 
nyttan i anställningen."

De olika lagreglerna avseende omkostnadsbegreppet har redan presen
terats i det föregående.91 Såvitt gäller naturaförmåner är huvudregeln, att 
dessa är skattepliktiga samt att de värderas till sitt marknadsvärde.92 Från 
denna bestämmelse ges en mängd undantag.93 Det är ingen tvekan om att 
de aktuella lagreglernas ordalydelser medger olika uttolkningar. Det krav 
på samband mellan omkostnad och förvärvsverksamhet som ställs vid 
prövning av ett yrkat avdrag, behöver således inte motsvara det samband 
med arbetsgivarens verksamhet som krävs för att beskattning av en för
mån skall kunna underlåtas. Frågan är emellertid om detta också är fallet 
i gällande rätt, eller om en systematisk relation etablerats mellan för
månsbeskattningen och reglerna för omkostnadsavdrag.

I ett förhållandevis färskt och mycket uppmärksammat rättsfall,
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RÅ 1992 ref 7, förmånsbeskattades en skattekonsult som på arbetsgiva
rens bekostnad fått tidningen Dagens Industri till sin bostad. Rätten kon
staterade att det visserligen låg i arbetsgivarens intresse att skattekonsul- 
ten genom att läsa tidningen ifråga, höll sig à jour med vad som hände 
inom näringslivet. Emellertid gjordes en koppling till praxis avseende 
omkostnadsavdrag för facklitteratur. RR ansåg härvid att Dagens Industri 
var av så pass allmän karaktär att avdrag för den inte skulle medgivits om 
den skattskyldige själv bestridit utgiften. Härav följde att förmånen inte 
heller kunde anses vara skattefri.

Det är oklart vilka slutsatser som egentligen kan dras av rättsfallet. 
Skall jämförelsen mellan förmåns- och omkostnadsreglema göras för 
alla arbetsredskap, eller endast för sådana som kommer den anställde till 
del i hemmet? Eller skall jämförelsen baseras på om objektet ifråga 
typiskt sett lämpar sig för privat bruk, och därigenom kan antas ligga i 
gränslandet till levnadskostnadsområdet? Mot bakgrund av inkomst
beskattningens karaktär av nettobeskattning talar mycket för det sist
nämnda synsättet. Den princip som kommer till uttryck i avgörandet 
skulle då kunna användas på andra områden, t.ex. så att deltagande i av 
arbetsgivaren anordnad konferensresa endast kan vara skattefri, om kost
naden för motsvarande resa skulle utgjort en avdragsgill omkostnad för 
den anställde som själv bestridit den.94

94 Denna fråga diskuteras även i kapitel 6 nedan.
95 Se not 94, samt prop. 1994/95:182 och SOU 1994:98.
96 Se SOU 1994:98 s. 155.

RÅ 1992 ref 7 har nu lett till ändrad lagstiftning, genom att det skatte
fria området i förmånsbeskattningen utvidgats.95 I motiven till denna 
ändring klargörs åtminstone delvis lagstiftarens principiella syn på för
hållandet mellan förmånbeskattningen och omkostnadsbegreppet i 
inkomstslaget tjänst.

Det framstår som tydligt att Utredningen om beskattning av förmåner 
drar den slutsatsen, att arbetsredskap som tillhandahålls i hemmet bara är 
skattefria, om de uppvisar sådant samband (nödvändighet) som skulle 
krävts för omkostnadsavdrag.96 Utredningen tycker sig dock mot bak
grund av praxis se att högre beviskrav ställs på den som själv yrkar 
avdrag. Skälet härtill skulle vara att en presumtion föreligger, med inne
börden att en arbetsgivare inte drar på sig några onödiga kostnader. Rätt- 
tsfrågan skulle därmed ges samma principiella lösning för alla skattskyl
diga som redovisar tjänst, medan lösningen av bevisfrågan skiljer sig åt.

Regeringen intar en mer osäker hållning, och förefaller mena att även 
sådana arbetsredskap som medför inbesparade levnadskostnader för den 
skattskyldige kan vara skattefria, även om inte avdrag skulle medgivits
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för dem såsom för omkostnader.97 Regeringen delar dock uppfattningen 
att den omständigheten att arbetsgivaren betalar för något, typiskt sett 
skapar en presumtion ifråga om betydelsen av det anskaffade föremålet.

97 Prop. 1994/95:182 s. 39.
98 Baekkevold i SST 1995 s. 266.
99 Se om denna fråga även de argument som anförts i nästföregående avsnitt.

Baekkevold har i SST uttryckt oro för att en utvidgad skattefrihet för 
de anställda som erhåller exempelvis arbetsredskap kostnadsfritt, kan 
leda till ’’att de nya reglerna kommer att utsättas för en del påfrestningar 
under de kommande åren”.98 Han förefaller redan ha fått rätt. När detta 
skrivs förbereds nämligen ytterligare ändringar, i syfte att möjliggöra för 
anställda att i hemmet få tillgång till av arbetsgivaren bekostade datorer.

För egen del är jag skeptisk till argumentationen i de refererade motiv
uttalandena. Den vilar på den något oklara föreställningen om att arbets
givaren alltid vet vad som behövs osv. Även om detta skulle vara riktigt 
är det inte säkert att arbetsgivaren alltid handlar i enlighet med den före
givna insikten.99 Det kanske han inte har råd med.

Jag delar uppfattningen att en effektiv utveckling av arbetslivet inte 
onödigtvis bör motverkas av skattesystemet, på så vis att hemarbete 
omöjliggörs eller medför fördyringar. För detta synsätt talar redan den 
för inkomstskattesystemet grundläggande neutralitetsprincipen. Denna 
princip talar emellertid också för, att man inte generellt bör särbehandla 
skattskyldiga som utför samma slags arbete, bara för att den ene t.ex. har 
en arbetsgivare som är mer frikostig, eller för att denne på grund av situ
ationen på arbetsmarknaden känner sig tvungen att förse den skattskyl
dige med viss utrustning. På motsvarande sätt bör inte de löntagare som 
på grund av konkurrens om arbetstillfällen själva tvingas stå för vissa 
kostnader behandlas mer restriktivt av skattesystemet, än de som verkar 
inom ett område där tillgången på jobb är god.

Vidare bör framhållas att den eventuella närheten till levnadskostnads- 
området inte påverkas av vem som betalar för något, utan följer av 
anskaffningens karaktär och användning. Det följer av nettobeskatt
ningen som princip, att levnadskostnader skall finansieras med beskat
tade medel. Detta bör naturligtvis inte kunna kringgås genom en enkel 
överenskommelse med arbetsgivaren, om att denne skall åstadkomma en 
motsvarande inbesparing i den anställdes levnadskostnader. Det anförda 
leder till slutsatsen, att den princip som kommer till uttryck i RÅ 1992 
ref 7 bör ges en så vidsträckt räckvidd som möjligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att rättsläget delvis är oklart när det 
gäller förhållandet mellan förmånsreglerna och omkostnadsbegreppet i 
inkomstslaget tjänst. Problemen torde dock i huvudsak vara hänförliga
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till bevisfrågan och inte till rättsfrågan. Mycket talar därvid för att bevis
kraven skiljer sig åt i praxis, på så vis att arbetsgivarens förhållningssätt 
tillåts skapa en presumtion vid bedömningen av vissa förmåners skatte
plikt. Bevisproblematiken faller utanför denna framställning, men fråge
ställningarna är intressanta, och bör bli föremål för studier.

3.6.4 Precisering av sambandet
1. För att sambandskriterierna nödvändighet och främjande skall kunna 
ges konkret användning i den fortsatta analysen bör ytterligare precise
ring eftersträvas. Ett problem som mig veterligt inte har uppmärksam
mats i någon av rättskällorna är tidsperspektivets eventuella betydelse för 
kravet på samband. Har det t.ex. någon betydelse för bedömningen av 
av dragsrätt, om en kostnad typiskt sett är ägnad att främja en verksamhet 
på längre sikt. Eller bör en effekt av något slag kunna påvisas inom något 
år eller två, eller kanske t.o.m. inom ramen för beskattningsåret?

Först kan konstateras att bestämmelserna om kontantprincipens till- 
lämpning för inkomstslaget tjänst, respektive bokföringsmässiga grunder 
för näringsverksamhet, endast reglerar tidpunkten för ett avdrag och inte 
rätten till avdraget som sådant. De s.k. materiella bestämmelser som ger 
omkostnadsbegreppet och levnadskostnadsbegreppet sitt innehåll, finns i 
andra regler.100 En extension av kon tantprincipen eller reglerna om bok
föringsmässiga grunder, som resulterade i ett större skatteuttag är vad 
som skulle blivit fallet om endast dessa materiella bestämmelser tilläm
pades, skulle strida mot legalitetsprincipen.

Principen om beskattningsårets slutenhet och bestämmelserna i lag 
därom kan därför inte tillmätas någon särskild betydelse vid bedöm
ningen av avdragsrätten som sådan. Utgångspunkten för såväl företagare 
som för löntagare måste i stället in dubio vara att verksamheten är tänkt 
att fortgå på lång och obestämd tid. Även effekter som kan förväntas visa 
sig i framtiden bör således i normalfallet beaktas. Samtidigt måste dock 
påpekas att det i normalfallet är den skattskyldige som har bevisbördan 
för sin avdragsrätt. Det är alltså den skattskyldige som skall övertyga 
skattemyndighet och domstolar om att sådana effekter verkligen kan för
väntas uppkomma.

2. Jag anförde tidigare uppfattningen att de enskilda skattskyldiga inte 
kan få formulera omfattningen av sina egna inkomstbegrepp. Detta är 
egentligen svaret på den principiella frågan om i vilken utsträckning man 
bör sträva efter att fastställa samband på objektiva grunder, eller om sub-

100 Se främst 2.3 ovan.
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jektivt samband, dvs. av den skattskyldige själv upplevt eller förutsatt 
samband, bör tillmätas relevans. Sådant subjektivt samband kan t.ex. 
vara den skattskyldiges faktiska motiv med utgiften, dvs. att syftet med 
den är att förvärva eller säkra intäkter.

I doktrinen förefaller man vara tämligen överens om att en en kostnads 
relevans i förhållande till intäkterna, normalt avgörs av näringsidkaren 
själv.101 Fiscus skall enligt denna uppfattning inte göra egna bedöm
ningar av huruvida en kostnad är företagsekonomiskt försvarbar eller ej. 
Samtidigt skall framhållas att detta synsätt endast förefaller omfatta före
tagsbeskattningens område. Någon motsvarande självständighet ifråga 
om relevansbedömningar för löntagare synes inte ha förespråkats. Fråge
ställningen förefaller dock inte ha blivit föremål för någon mer ingående 
analys i nordisk doktrin.

101 Se de uppfattningar som citerats och refererats under 3.5 ovan.
IO2Tipke i Skatterett 1984 s. 150: ”The deductibility is not governed by the objective 
necessity, customariness or fitness of the action from a profitability aspect. The German 
law, at any rate, starts from the assumption that the taxpayers act from self-interested 
motives and consequently do not incur what are in their view unnecessary, useless or 
unsuitable expenses.” Se även Tipke och Lang 1994 s. 266 ff. för hänvisningar till annan 
litteratur.
103 Söhn i StuW 1983 s. 196: ”Aus dem objektiven Nettoprinzip folgt, daß Aufwendungen, 
die in einem objektiven (wirtschaflichen) Zusammenhang mit der beruflichen (betrieb
lichen) Tätigkeit stehen, Werbungskosten (Betriebsausgaben) sein müssen, selbst wenn 
der Steuerpflichtige subjektiv Privatausgaben tätigen will, während umgekehrt Ausgaben, 
die in einem objektiven (wirtschaftlichen) Zusammenhang nur mit der Privatsphäre stehen, 
Privatausgaben sein müssen, selbst wenn sie der Steuerpflichtige subjektiv in der Absicht 
tätigt, seinen Beruf (Betrieb) zu fördern.”
1,14 Tipke och Lang 1994 s. 267: ”Diese objektive Theorie birgt die Gefahr, daß dem Steuer
pflichtigen die Auffassung von Verwaltung und Rechtsprechung über die Zweckmäßigkeit 
des Aufwendungsverhaltens oktroyiert wird.”

Problemet har behandlats mer utförligt i den tyska litteraturen. Liksom 
i Norden synes den förhärskande uppfattningen i tysk rätt vara, att det för 
näringsidkare som huvudregel är den skattskyldiges subjektiva uppfatt
ning om nyttan av en utgift som är den relevanta. Tipke framhåller att 
detta synsätt närmast ger uttryck för ett slags presumtion, enligt vilken 
den skattskyldige förutsätts agera rationellt i förhållande till sitt förut
satta vinstintresse.102

En teori om gränsdragning mellan omkostnader och privata kostnader 
på strängt objektiva grunder har framförts av Söhn.103 Tipke och Lang 
har dock kritiserat denna teori för att myndigheters och domstolars 
bedömning av kostnaders ändamålsenlighet riskerar att bli alltför domi
nerande.104 Även den tyska diskussionen synes emellertid främst ha kon
centrerats till frågan om näringsidkares kostnader.

I norsk doktrin har Aarbakke uttalat sig för ett objektivt synsätt. Han
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menar att det ”... ikke [er] avgjprende hvilket formål skatteyteren sub
jektivt sett hadde for 0ye da han pådro seg omkostningen”.105 Zimmer 
anser däremot med hänvisning till praxis, att ”et krav til objektiv egnet- 
het normalt ikke kan stilles som et generell vilkår.”106

För egen del anser jag att goda skäl talar såväl för en objektiv, som för 
en subjektiv bedömning av sambandet mellan kostnader och intäkter. Ett 
objektivt synsätt framstår i mina ögon som mest förenligt med ett rättvist 
och för alla medborgare gemensamt inkomstbegrepp. Härigenom skulle, 
åtminstone i teorin, likhetsprincipen tillfredsställas. A andra sidan talar 
bl.a. förutsebarhetsskäl och samhällsnyttan i lyckosamt företagande, för 
ett betydande hänsynstagande till den skattskyldiges egen uppfattning 
om en relevansen hos en viss utgift.

Fullständig objektiv konstaterbarhet framstår som ouppnåelig, inte 
minst mot bakgrund av att orsakssamband kan uppfattas på olika sätt av 
olika människor. Man bör uppmärksamma de svårigheteter som ofta är 
förknippade med fastställandet av orsaksamband såväl av kausalt som 
finalt slag. Enligt min mening är det dessutom olämpligt att söka formu
lera begrepp, som är mer precisa och avgränsade än vad som behövs för 
en rättvis rättstillämpning.

Ett alltför ensidigt förespråkande av objektivitet riskerar mot denna 
bakgrund att vara ideologiskapande, dvs. att förmedla falska eller kontro
versiella föreställningar om verkligheten, som absoluta sanningar. Det 
sagda utesluter dock inte strävan efter objektivitet med hjälp av något 
slags bonus pater-konstruktion, eller genom att man fäster vikt vid den 
förhärskande meningen inom t.ex. vis bransch.107 En sådan metod knyter 
för övrigt nära an till det sätt på vilket vissa rättsliga standarder, t.ex. god 
redovisningssed, kommer till och används i skatterätten.

Kravet på att en utgift t.ex. bör vara typiskt sett nödvändig går att 
kombinera med ett förespråkande av såväl krav på subjektiv som på 
objektiv nödvändighet. Jag anser att subjektiv nödvändighet eller subjek
tivt samband mycket väl kan vara en acceptabel och lämplig bedöm
ningsgrund. Den skattskyldige företagarens uppfattning om vad som 
främjar verksamheten bör t.ex. i normalfallet tas för god. Samtidigt 
måste den kunna överprövas. Detta kan ske med hjälp av ett särskilt rim- 
lighetskriterium.108 Det sagda leder till följande.

Nödvändighet och främjande kan vanligen inte mätas och uttryckas

,05Aarbakke 1990 s. 244.
106 Se Zimmer 1993 s. 165. Han hänvisar här till rättsfallet Rt. 1981 s. 256. Liknande upp
fattning Gjems-Onstad 1984 s. 352 ff.
107 Se Eggert Moller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 507.
108 Ett sådant diskuteras och utvecklas närmare under 3.9 nedan.

92



med exakthet. Detta hindrar inte att man kan likna det beskrivna kravet 
vid en skala, där graden av nödvändighet exempelvis kan sägas vara 
mycket liten, begränsad, stor, eller mycket stor. Eggert Moller använder 
termen nödvändighetsintensitet.^ På motsvarande sätt skulle man kunna 
tala om främjandeintensitet. Härigenom beaktas både begreppens vaghet 
och språkets öppenhet.

3.7 Normalitetskriteriet
1. I vissa fall kan det framstå som befogat att ställa ett svagare krav på 
samband. Som exempel kan nämnas situationer där det uppenbarligen 
inte är möjligt att konstatera huruvida direkt kausalsamband föreligger 
mellan kostnader och intäkter, och där det inte heller framstår som klart 
in casu, att kostnaden ifråga främjar intäkter på ett sätt som motiverar 
avdrag. Ett exempel på kostnadstyp som ofta uppvisar dessa tecken är 
representation. Ett annat exempel är studieresor.

En argumentationsmodell som därvid skulle kunna användas som hjälp 
är graden av normalitet hos den kostnad som är ifråga. Med normalitet 
skulle då avses frågan om huruvida kostnaden är vanligt förekommande 
hos en skattskyldig i en jämförbar situation.109 110 Den omständigheten att 
kostnadstypen anses normal för den aktuella gruppen av skattskyldiga 
kan vara skäl att ställa lägre krav på tydlig nödvändighet. För denna 
användning av normalitetskriteriet talar åtminstone två principiella skäl.

109 Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 506 ff.
1111 För en analys av normalitetens betydelse vid gränsdragningen mellan driftkostnader och 
kapitalförlust, se SOU 1995:137 s. 83 ff. I äldre doktrin användes uttrycket ”de naturliga 
avdragen” som en samlande betekning på vad som ansågs vara normala avdrag under 
tjänst. Se t.ex. Sandström 1945 s. 202 ff.
111 Se Påhlsson 1995 s. 136 ff.

För det första kan (men måste inte) hög normalintensitet vara ett 
uttryck för att många skattskyldiga uppfattar kostnaden som typiskt sett 
nödvändig, eller i vart fall främjande. Denna omständighet talar i sig för 
att normaliteten beaktas. För det andra kan stor normalintensitet tillsam
mans med en utbredd uppfattning om kostnadens relevans för den aktu
ella typen av förvärvsverksamhet, i sin tur föranleda antagande om att 
många skattskyldiga yrkar, och vid taxeringen faktiskt medges, det aktu
ella avdraget. Kravet i RF 1:9 på likabehandling medför att ett sådant 
antagande bör beaktas vid bedömningen av enskilda fall.111

Ett exempel som illustrerar olika slags normalitet är specialistläkaren 
som i likhet med flertalet av sina kolleger yrkar avdrag för kostnader 
avseende deltagande i en konferens, där nya rön inom något relevant
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område behandlas. Denna typ av avdrag har troligen hög normalintensi
tet inom gruppen specialistläkare, och har för övrigt även godkänts i 
praxis vid ett flertal tillfällen. Antag att den skattskyldige läkaren också 
yrkar avdrag för en medföljande sekreterare. För denna kostnad är nor
malintensiteten låg. Det rör sig således inte om en kostnadstyp som av de 
flesta skattskyldiga uppfattas som typiskt nödvändig eller främjande. 
Detta hindrar självfallet inte att den skattskyldige läkaren fullgör den 
bevisbörda som han enligt allmänna principer har avseende sina avdrag, 
och därmed visar på sådant samband som bör motivera avdrag, trots 
kostnadens ovanlighet.

Bedömningar av detta slag måste göras med stor försiktighet. Normal
intensiteten kan också vara ett uttryck för mode, eller för någon tradition, 
som inte bör tillerkännas rättslig relevans. En alltför generös praxis kom
mer vid sådant förhållande att kunna bidra till ett rättsligt sjävbedrägeri, 
ifråga om sambandet mellan kostnader och intäkter. Det framstår som 
väsentligt att normaliteten, i likhet med sambandet, inte endast betraktas 
från subjektiv utgångspunkt. Man bör av samma skäl som anförts i före
gående avsnitt, sträva efter mesta möjliga objektivitet. I det följande skall 
undersökas förhållandet mellan nödvändighets- respektive främjandekri
terierna, och den tänkta variabeln normalitet.

2. Inledningsvis kan konstateras att lagstiftaren tycks betrakta normalitet 
som relevant, åtminstone vid vissa typer av omkostnadsbedömningar. 
Det understryks uttryckligen i lagtexten att kulturarbetares resor kan 
utgöra ett naturligt led i den bedrivna verksamheten. 1 det betänkande 
som låg till grund för bestämmelsen konstaterades särskilt att resor ofta 
är ett ”normalt inslag" i kulturarbetares verksamhet och att kostnaderna 
”följaktligen” skulle vara avdragsgilla.  I propositionen uttryckte 
departementschefen sitt gillande av kommitténs uttalande, och uppma
nade RSV att återge det i sitt handledningsmaterial.  RSV efterkom 
denna uppmaning.

112

113

114
115

3. Frågan om vilken betydelse normalitet bör ges vid bestämningar av 
omkostnadsbegrepp kan diskuteras ur flera perspektiv.  Eggert Mpller116

112 Se 23 § anv.p. 28.
113 SOU 1983:53 s. 94.
114Prop 84/85:93 s. 19.
115 Se Handledning 1997 s. 1326.
116 Det kan noteras att frågan om en kostnads normalitet har stor betydelse vid gränsdrag
ningen mellan driftförlust och kapitalförlust, även om problemen minskat i betydelse i och 
med att 20 § anv.p. 5 KL fick sin nuvarande lydelse. Normaliteten har dock fortfarande 
stor betydelse för avdragsrätten vid förlust av kontanter i samband med rån och liknande. 
Se t.ex. RÅ 1986 ref 148 och RÅ 1993 ref 27.
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framhåller vikten av att man preciserar ramen för normalitetsbedöm- 
ningen. Sådana kostnader som t.ex. handikappade har p.g.a. sitt handi
kapp kan ju framstå som normala för just gruppen handikappade, men 
däremot inte vid en jämförelse med samtliga skattskyldiga. Om man 
stannar vid gruppen löntagare som jämförelseram, blir normalintensite
ten låg för de handikappades kostnader p.g.a. handikappet. Deras kostna
der kan emellertid vara mycket nödvändiga, dvs. ha stor sambandsinten- 
sitet, vilket skulle kunna tänkas kompensera för den bristande normali- 
teten.

På motsvarande sätt kan näringsidkares representationsutgifter många 
gånger antas ha relativt låg sambandsintensitet, men ha hög normalinten
sitet.117 En förutsättning för att detta skall vara fallet är emellertid att 
jämförelseramen ifråga om normalitet bestäms till just näringsidkare 
(kanske t.o.m. till näringsidkare av visst slag), och inte till samtliga skatt
skyldiga. I sistnämnda fall skulle ju även normaliteten vara tämligen låg. 
Representationskostnader är ju mer ovanliga i inkomstslagen tjänst och 
kapital.

117 Se Eggert M011er i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 507.
118 En mycket stor normalintensitet kan å andra sidan vara ett skäl som talar emot av drags
rätt. Se om betydelsen av exklusivitet i nästföljande avsnitt.

En diskussion om vilka värderingar som bör ligga till grund för 
bestämning av detta slags normalitet framstår som angelägen, särskilt 
mot bakgrund av de krav som objektivitets- och likhetsprinciperna ställer 
på tolkning och tillämpning av skattelag. Kraven kan uppfattas så, att 
jämförelseramen i normalfallet bör vara tämligen omfattande, t.ex. alla 
anställda eller alla näringsidkare. Ramen bör i vart fall normalt omfatta 
alla skattskyldiga med samma typ av förvärvsverksamhet.

Det bör understrykas att en kostnadstyps normalintensitet kan förändras 
över tiden, utan att intensiteten i samband med intäkternas förvärvande 
och bibehållande för den skull behöver ha blivit större eller mindre. 
Kostnader för t.ex. mobiltelefoner var tämligen ovanliga hos närings
idkare för bara några år sedan, och det kan ifrågasättas om det inte fanns 
starkare skäl då än senare, att ifrågasätta nödvändigheten eller främ
jandefunktionen hos dessa kostnader.118 På motsvarande sätt kan det häv
das att den efter några år kraftigt ökade normalintensiteten bland närings
idkare är uttryck för en sedvänja, eller allmän uppfattning om samband, 
som är så betydande att den inte minst av förutsebarhets- och objektivi- 
tetsskäl bör beaktas. Denna ökade normalintensitet skulle således med
föra att något lägre krav kunde ställas på nödvändighet eller främjande.
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4. Det bör särskilt framhållas att jag inte förespråkar beaktande av 
normalitet endast på det viset, att denna bör kunna motivera att lättare 
beviskrav ställs på den skattskyldige. Detta kan förklaras med följande. 
När fråga är om finala orsaksamband är det, som nämnts tidigare, främst 
de skattskyldigas egna uppfattningar om kostnadernas ändamålsenlighet 
som skall tillmätas betydelse. Samtidigt har jag pläderat för en strävan 
efter viss grundläggande objektivitet i bedömningen.

Observationen av den omständigheten, att många skattskyldiga i en 
referensgrupp uppfattar en kostnad som ändamålsenlig i förhållande till 
viss förvärvsverksamhet, är just ett sätt att göra en så objektiv bedöm
ning som möjligt. Hög normalitet talar då generellt för att främjande 
föreligger och mot att ett avdrag skulle framstå som orimligt. Normalite- 
ten blir härigenom en del av bedömingen av rättsfrågan och inte ett hjälp
medel för avgörandet av bevisfrågan.

Slutsatsen av det anförda blir sammanfattningsvis att normalitet måste 
bedömas med beaktande av kravet på likhet och objektivitet. Normalite- 
ten kan, om den är tillräckligt intensiv, härigenom komma att fungera 
som ett skäl för att anse att erforderligt samband föreligger mellan kost
nader och intäkter. Om det dessutom är så, att avdraget ifråga ofta yrkas 
och kan antas bli medgivet för stora grupper skattskyldiga, är kravet på 
likhet, liksom önskemålet om förutsebarhet, starka skäl för avdragsrätt. 
Hög normalintensitet blir på detta sätt en faktor som kan styra styrkan i 
kravet på samband.

5. I den hittills förda diskussionen har skäl anförts för användning av 
normaliteten som argumentationsmodell, i syfte att åstadkomma en rea
listisk och konstitutionellt försvarbar gränsdragning mellan omkostnader 
och levnadskostnader. Normaliteten blir i denna kontext ett normativt 
instrument.

Normaliteten fungerar i min argumentation endast tillsammans med 
nödvändighet eller främjande, i någon utsträckning och form. Härigenom 
blir den beroende av att sådant samband även kan konstateras på förhål
landevis objektiva grunder. Går inte det får normaliteten i stället antas 
vara uttryck för en konvention av annat slag. Om fullständig avsaknad av 
konstaterbart samband skulle kunna ”botas” med hög normalitet, skulle 
resultatet bli tillskapandet av en obehörigt priviligierad kategori. Norma- 
litetskriteriet kan mot denna bakgrund användas även som ett instrument 
för granskning av hur rättstillämparen behandlar olika grupper av skatt
skyldiga. Härigenom får normaliteten också betydelse som hjälpmedel 
vid undersökningen av RR:s argumentation i arbetets rättsfallundersök
ning. I kapitlen 6-12 uppmärksammar jag därför särskilt frågan om 
normalitetens betydelse i RR:s praxis.
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3.8 Exklusivitetskriteriet
1. Det kan ifrågasättas om en kostnad, som visserligen visar hög sam- 
bandsintensitet i förhållande till intäktssidan, bör vara avdragsgill om 
den skattskyldige skulle haft kostnaden oavsett förekomsten av förvärvs
källan. Ett exempel som illusterar detta synsätt är följande. För den som 
är verksam som TV-producent kan kostnaden för innehav av en TV- 
apparat i hemmet framstå som i hög grad nödvändig, såväl för intäkter
nas förvärvande som för bibehållandet av själva förvärvskällan. Detta 
skulle tala för att kostnaden bör anses omfattad av omkostnadsbegreppet. 
A andra sidan är en TV något som finns i nästan alla hem. Den skattskyl
dige skulle därför kunna förväntas ha haft utgiften, även om han inte ver
kat som TV-producent. Kostnaden har således mycket låg typisk exklusi- 
vitetsintensitet, vilket skulle tala för att den inte borde omfattas av 
omkostnadsbegreppet, utan i stället anses utgöra en levnadskostnad.

I exemplet använde jag exklusiviteten som argument mot avdrag, dvs. 
till den skattskyldiges nackdel. Kriteriet kan emellertid på motsvarande 
sätt användas som skäl för avdrag, dvs. till den skattskyldiges fördel. 
Den omständigheten att en kostnad är exklusivt betingad av intäkternas 
förvärvande och bibehållande, skulle då utgöra vägande skäl för avdrags- 
rätt. Ett exempel får belysa även denna exklusivitetskriteriets andra sida.

Antag att en person har utgifter för viss specialutbildning eller kompe
tensutveckling inom sitt yrke, och att innehållet i utbildningen saknar 
värde för honom privat.119 Den skattskyldige anser själv att utgifterna 
påtagligt ökar möjligheterna för honom, att i en tid av företagsnedlägg
ningar och därmed följande uppsägningar få behålla sin anställning och 
därmed sina intäkter. Här kan det vara svårt att i termer av nödvändighet 
eller främjande fastställa ett erforderligt samband av det slag som beskri
vits under 3.5 och 3.6 ovan. Det brister således i såväl kausalt som finalt 
orsakssamband. Vid sådant förhållande kan exklusiviteten användas som 
stöd för att ändå medge avdrag. Avgörande vikt kan då fästas vid den 
omständigheten, att innehållet i utbildningen saknar nämnvärt privat 
värde för den skattskyldige, och att kostnaden således inte skulle ha upp
kommit om han inte haft förvärvsverksamheten.

I exemplen ovan tillåts exklusiviteten verka jämsides med krav på 
samband i form av nödvändighet eller främjande. Det anförda visar att 
man med en sådan argumentationsmodell kan uppnå större flexibilitet 
och anpassning till säregna förhållanden. Nödvändighet respektive främ-

119 Här förutsätts att fråga inte är om sådana utbildningkostnader som är icke avdragsgilla 
på den grunden, att de utgör kostnader för förvärv av förvärvskälla.
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jande är nämligen främst användbara som omkostnadskriterier, vid 
bedömningen av huruvida kostnader äger relevans i förhållande till visst 
arbete eller vissa arbetsuppgifter. Exklusiviteten däremot kan vara ett 
värdefullt instrument, vid bedömningen av kostnader som den skattskyl
dige åsamkas för att han överhuvudtaget skall kunna bedriva förvärvs
verksamhet. Givet inte dessa sistnämnda kostnader av principiella skäl 
helt skall utelämnas från omkostnadssfären, utgör exklusivitetskriteriet 
ett utmärkt hjälpmedel för analys av dessa kostnaders förhållande visavi 
intäkterna.

De beskrivna argumentationsmodellema skall inte förväxlas med den 
s.k. merkostnadsprincipen. Innebörden av merkostnadsprincipen är en 
uppdelning av en blandad kostnad, i en avdragsgill och en icke avdrags
gill del, baserad på hur stor del av kostnaden som är hänförlig till för
värvsverksamheten respektive till den privata sfären. Denna teknik, som 
ibland använts av RR, blir aktuell först då det konstaterats att en blandad 
kostnad föreligger.120 En kostnads exklusivitet i förhållande till verksam
heten kan visserligen användas för att precisera den skattskyldiges even
tuella merkostnad, men exklusivitetsintensiteten kan som just visats 
också utgöra skäl att medge eller helt vägra avdrag.

2. Ur rättspraxis kan hämtas exempel på att kostnaders exklusivitet har 
kommenterats eller använts som variabel av RR. Exemplen rör inkomst
slaget tjänst. I RÅ78 1:19 yrkade en musiklärare avdrag för värdeminsk
ning avseende en bandspelare och en grammofon. Apparaterna fanns i 
den skattskyldiges hem, och användes tydligen både för tjänsten och pri
vat. Avdrag medgavs med hälften av de yrkade beloppen och RR gjorde 
därvid följande principiella uttalande om rättsläget:

”Bandspelare är numera vanlig utrustning i hemmen. Anskaffningskostna
den för sådan utrustning är i skattehänseende levnadskostnad, som inte är 
avdragsgill, och detta får anses gälla även i sådana fall då utrustningen kan 
vara till nytta också i den skattskyldiges förvärvsverksamhet.”

I rättsfallet RÅ79 1:10 I prövades en sjukgymnasts resekostnader m.m. 
för en studieresa i USA. RR drog här av omständigheterna slutsatsen, att 
den skattskyldige uppenbarligen besökt de olika platserna också i annat 
syfte än för studier. Vilket detta syfte skulle varit anges dock inte. 
Domskälen avslutas därefter med en formulering som direkt anknyter till 
RÅ78 1:19:

120 Se 1.2. De särskilda problemen med blandade kostnader diskuteras ingående under 4.6 
nedan.
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”Utgifterna för resan bör därför, oavsett att resan varit till nytta för Mona 
Wåhlins tjänst som sjukgymnast, hänföras till levnadskostnader för vilka 
avdrag ej är medgivet."

Rättsfallen visar tydligt att exklusivitetskriteriet används vid RR:s 
bedömningar. Det är likaledes tydligt att någon total exklusivitet inte 
krävs enligt RR. Kraven ställs dock högt; utrustning skall ha i ”väsentlig 
utsträckning måst användas i och för tjänsten" för att avdrag skall 
komma ifråga. Hög exklusivitetsintensitet krävs således.121 Mot denna 
bakgrund framstår låg exklusivitetsintensitet som det kanske tydligaste 
principiella kännetecknet på en levnadskostnad, som gällande rätt kan 
erbjuda.

121 Jämför RR:s praxis avseende den specialreglerade kostnadstypen facklitteratur, där 
motsvarande synsätt kommer till uttryck. Se även t.ex. RÅ 1976 ref 53 samt Lodin m.fl. 
s. 118.
122 Det är ju för övrigt en mycket intressant filosofisk fråga, huruvida en orsak kan upp
träda senare i tiden än sin verkan. Lyckligtvis kräver inte syftet med denna framställning 
att jag levererar något svar på den här.
123 Se 3.5.
l24Tipke och Lang 1994 s. 266 f. samt 3.5 ovan.

3. Ett särskild situation där det framstår som relevant att beakta exklusi
vitet är då en kostnad som är relaterad till viss intäkt, uppkommer senare 
i tiden än denna intäkt. Antag att en näringsidkare som sålt en vara, en tid 
senare blir tvungen att ersätta köparen för viss skada som orsakats av ett 
fel i det sålda. Det är här inte rimligt att påstå att skadeståndet varit nöd
vändigt eller främjat intäkten. Denna är ju sedan länge intjänad.122 I stäl
let är den utbetalade ersättningen att se som en konsekvens av intäkten, 
eller om man så vill, en konsekvens av sådana förpliktelser som utgör del 
av den intäktsskapande verksamheten.

Det nu redovisade synsättet har en helt annan utgångspunkt än det 
krav på nödvändighet/främjande som förespråkats i det föregående. 
Medan användningen av de båda sistnämnda kraven principiellt besvarar 
frågan om huruvida kostnader orsakar intäkter, knyter exklusiviteten 
närmare an till frågan om huruvida intäkter, eller den intäktsskapande 
verksamheten som sådan, orsakar kostnader.

Som tidigare påpekats förefaller behandlingen i nordisk doktrin av 
gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader, främst ha 
vilat på föreställningen att det är frågan om huruvida kostnader är upp
hov till intäkter som skall bedömas, och inte tvärtom.1231 tysk skatterätt 
bedöms emellertid sambandet med hjälp av den s.k. veranlassungsprin- 
tip (jämför det svenska verbet föranleda?).124 Innebörden av principen är 
för båda de i Tyskland förekommande omkostnadsbegreppen, att de rele-
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vanta kostnaderna förutsätts vara orsakade av den intäkts skapande verk
samheten.'25

Genom att betrakta intäkterna som orsak och kostnaderna som verkan 
förefaller det tyska synsättet skilja sig från det nordiska. Mot bakgrund 
av att lagtexterna, såväl i de nordiska länderna som i Tyskland, synes ha 
samma historiska bakgrund, kan detta förefalla överraskande.125 126 Det som 
anförts här ovan visar emellertid sammantaget att de båda synsätten kan 
komplettera varandra. De bör därför användas parallellt.

125 Tipke i Skatteretten 1984 s. 146 f. Tipke påpekar emellertid också att den tyska veran- 
lassungsprinzip inte helt harmonierar med ordalydelsen i den för Tyskland och Norden 
principiellt likartade bestämmelsen om avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande 
m.m. Se även t.ex. Söhn i StuW 1983 nr 3 s. 194. I tysk rätt förekommer två allmänna 
omkostnadsbegrepp, nämligen Werbungskosten och Betriebsausgaben. Principiellt före
faller alltså båda att i praxis ha givits den uttolkningen, att de riktar sig mot kostnader som 
orsakats av den skattepliktiga verksamheten. Även t.ex. von Bornhaupt 1980 s. 154 och 
Bauer 1974.
126 Jämför Tipke i Skatteretten 1984 s. 146.
127 Kostnader för resor mellan bostad och arbete anses traditionellt vara levnadskostnader, 
något som manifesteras av att specialreglering anses krävas för avdragsrätt. Jämför vad 
som sagts härom ovan under 2.6.

4. Det måste särskilt framhållas att förekomsten av hög exklusivitets- 
intensitet inte nödvändigtvis betyder att sambandsintensiteten också är 
hög. För den enskilde som bor långt från sin arbetsplats uppvisar kost
naden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen stor exklusivitet. Kost
naden är för den skull inte typiskt sett ägnad att främja det slags intäkter 
som den skattskyldige har, utan kan lika gärna sägas vara betingad av 
hans bostadsort.127

Liksom ifråga om en kostnadstyps normalitet förefaller tiden kunna 
vara en påverkansfaktor på exklusiviteten. I nästföregående avsnitt 
använde jag som exempel mobiltelefoner, och påpekade att de efter ett 
par år på marknaden blivit så vanliga bland näringsidkare, att lägre krav 
på samband eventuellt skulle framstå som motiverat. Emellertid är en 
ännu mer långtgående normalintensitet (utanför den ursprungliga jäm
förelseramen) ägnad att påverka den antagna, typiska, exklusiviteten. 
Exemplet med TV-apparaten illustrerar även detta. I en tid då TV-appa- 
rater alltjämt inte var var mans egendom skulle denna typiska exklusivi
tet kunna antas vara större än idag, då nästan alla har TV. Härigenom 
skulle en kostnads typiska exklusivitet komma att minska med tiden, vil
ket i sin tur skulle kunna förändra förutsättningarna för avdragsrätten.

På motsvarande sätt som ifråga om nödvändighets- och främjandekri
terierna aktualiseras också här problemet, om det i första hand är den 
enskilde skattskyldiges förhållanden som bör beaktas, eller om man bör
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sträva efter en mer objektiv bedömningsgrund. Samma skäl som jag tidi
gare anfört till stöd för ett "bonus pater”-synsätt talar här för en strävan 
mot ett så objektivt synsätt som möjligt. Detta skulle innebära ett anta
gande om vad som gäller i normalfallet, alltså ett antagande om graden 
av typisk exklusivitet.

Exklusivitetskriteriet utgör sammanfattningsvis en argumentations- 
modell, som kompletterar krav på samband i form av nödvändighet och 
främjande. Härigenom ges möjlighet att beakta sådana kostnader som, 
utan att tydligt ge upphov till intäkter, ändå bör anses avdragsgilla på den 
grunden att de betingats av förvärvsverksamheten. Samtidigt ger argu- 
mentationsmodellen stöd för att vägra avdrag, för kostnader som skulle 
uppkommit även om den skattskyldige inte haft någon förvärvsverksam
het.

3.9 Rimlighetskriteriet
1. Det finns anledning att återknyta till exemplet med möbelsnickaren 
ovan.128 En möbelsnickares anskaffning av en skruvmejsel är nödvändig 
för att han skall kunna utföra sina uppdrag. Om verksamheten skall 
kunna bedrivas rationellt på lite längre sikt, är kostnaden för anskaffning 
av en elektrisk skruvdragare möjligen typiskt sett nödvändig. Även om 
detta inte är fallet kan den elektriska skruvdragaren antas främja och 
underlätta hans intäkter på ett sådant sätt, att den på denna grund normalt 
bör anses ha det samband som erfordras för kvalifikation som omkost
nad.

Man kan emellertid gå ytterligare ett steg och föreställa sig att en 
skattskyldig gör en anskaffning som inte ens på detta sistnämnda svagare 
sätt kan vara positiv för hans verksamhet. Antag t.ex. att möbelsnickaren 
låter göra guldinfattningar i skaftet på skruvmejseln. Bör den omständig
heten att anskaffningen visserligen har visst samband med verksamheten 
medföra avdragsrätt? Eller bör i stället avdrag vägras med motiveringen 
att anskaffningen är uppenbart onödig? Det sistnämnda synsättet skulle 
leda till formuleringen av ett särskilt rimlighetskriterium.

2. Det går att hitta stöd i RR:s praxis för en viss restriktivitet av detta 
slag. I rättsfallet RÅ 1993 ref 34 hade Daniel E., som varit anställd som 
förvaltningschef vid en högskola, sagts upp med hänvisning till förhål
landen som hänförde sig till honom personligen. Han stämde arbetsgiva
ren och yrkade att uppsägningen skulle förklaras ogiltig, men tappade

128 Se 3.6.
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målet i såväl tingsrätt som i AD. Daniel E. yrkade avdrag i självdeklara
tionen för rättegångskostnader hänförliga till till tvisten. RR konstaterade 
inledningsvis att avdrag kunde komma ifråga endast för kostnader som 
föranletts av åtgärder för att förvärva eller bibehålla intäkterna. Rätten 
till en med tjänsten förutsebar löneutveckling var att jämställa med detta. 
RR ansåg emellertid inte att detta var nog och uttalade:

”En ytterligare förutsättning för avdraget är emellertid att den skattskyldige 
kan anses ha fog för att i en rättegång förfäkta sin uppfattning om rätt till 
tjänsteintäkten. Bedömningen av frågan om den skattskyldige kan anses 
haft en skälig anledning att driva kravet till rättegång får avgöras genom en 
vägning av samtliga förefintliga omständigheter. Det förhållandet att 
utgången i målet kan vara negativ för den skattskyldige är härvid emellertid 
inte i sig av avgörande betydelse.”

Den skattskyldige medgavs avdrag. Det är ingen tvekan om att RR:s syn
sätt vilar på vad man anser vara en objektiv bedömning av rimligheten i 
den skattskyldiges handlingar. Skälen ger inte stöd för ett antagande om 
att den skattskyldiges personliga målsättning med utgiften och bedöm
ning av läget, ensamma skulle kunna ligga till grund för avdragsrätt. I 
stället sätter rätten en yttersta gräns för vad som kan anses rimligt för den 
aktuella kostnadstypen. Avgörandet bygger på äldre praxis där samma 
terminologi och synsätt användes i en liknande situation.129 Det är svå
rare att finna rättspraxis till stöd för det synsättet, att ett krav på rimlighet 
borde utsträckas till att omfatta även näringsidkare.130

129 Se RÅ 1969 fi 1189.
130 Den komplicerade frågan om hur inkomstslag bör påverka avvägningen mellan olika 
omkostnadskriterier behandlas nedan i 4.5.
131 Lodin m.fl. 1995 s. 252. Se även t.ex. Grosskopf och Rabe 1994 s. 120.
132 Eggert Moller i Revision og Regnskabsvæsen 1958 s. 509. Se om tysk rätt t.ex. Tipke i 
Skatterett 1984 s. 148 f.

3.1 doktrinen har åtskilliga kortare kommentarer lämnats. Dessa ger ofta 
uttryck för uppfattningen att fiscus inte skall företa rimlighetsbedöm- 
ningar. Lodin m.fl. anser t.ex. att det av allmänna principer följer att 
”taxeringsmyndigheterna inte äger någon generell rätt att pröva om ett 
företag är rationellt skött eller har omotiverade kostnader”.131 För dansk 
del har saken uttryckts sålunda av Eggert Mpller:

”Man förlänger ikke af skatteyderen, at han skal disponere genialt eller blot 
begavet. På den anden side vil helt tåbelige udgifter blive afvist som driften 
uvedkommende. Udgifterne eller dispositionerne må holdes inden for en vis 
rimelighedens grænse.”132
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I tysk doktrin anför Tipke och Lang att rimligheten i form av en ”Ange
messenheitsprinzip” kan användas för omkostnadskvalifikation, dock 
endast när andra generella instrument för gränsdragning visar sig otill
räckliga.133 Graetz och Schenk framhåller att ”The courts occasionally 
require that the taxpayer’s expenditures be ’reasonable’ even if they were 
clearly incurred for profit oriented rather than personal reasons.”134

133 Tipke och Lang 1994 s. 274 ff.
134 Se Graetz och Schenk 1995 s. 264.
135 Se Mutén i SN 1959 s. 145 samt ovan under 3.5.

En ganska utförlig diskussion finns i de artiklar av Mutén som jag tidi
gare hänvisat till. Mutén menar att ”... avdragsrätt [bortfaller] för sådana 
utgifter, som bokföres i en förvärvskälla men i själva verket åsyftar andra 
ändamål än förvärvskällan.”135 Denna formulering är vag, och inte utan 
vissa besvär förenlig med följande kategoriska uttalande i samma avsnitt:

”Ingen taxeringsmyndighet får pröva, huruvida lantbrukare Andersson hade 
kunnat nöja sig med en svagare och mindre elegant traktor, även om alla vet 
att han skaffade sig den nya bara för att bräcka grannen Pettersson.”

Mutén lämnar här en beskrivning av en typisk blandad kostnad. Traktor- 
anskaffning är nyttig för jordbruket och uppvisar härigenom gott och väl 
tillräckligt samband. Den merkostnad som bräckandet av grannen med
för, dvs. mellanskillnaden mellan den traktor som annars skulle ha för
värvats och den som faktiskt förvärvades, är naturligtvis en levnadskost
nad. Den är således inte avdragsgill, och problemet skiljer sig i sak inte 
från den tidigare omnämnda skruvmejseln med guldinfattat handtag. 
Muténs uppfattning antyder en formalism och en acceptans för privile
gier, som inte ryms inom ett skattesystem som vill sträva efter en rättvis 
behandling av medborgarna. Som försvar måste dock sägas att hans 
uttalande nu har ganska många år på nacken, och att det kanske inte utan 
vidare bör lyftas in i en modern debatt. Det är riskabelt att skilja ett uttal
ande ur sitt sammanhang när det skall granskas kritiskt. A andra sidan 
har jag ett intryck av hans uppfattning fått stort genomslag, och kanske 
rentav misstolkats. Jag vill därför bemöta den.

Omkostnadsbegreppet måste i varje avseende formuleras med 
utgångspunkt i principen om att det som faktiskt skall beskattas, är den 
skattskyldiges möjlighet till privat behovstillfredsställelse. Tanken på en 
nettobeskattning av inkomst är förfelad, om begreppen inkomst och 
omkostnad ges ett alltför vagt innehåll. Jag har tidigare argumenterat för 
att detta samband bör bedömas på så objektiva grunder som möjligt. Den 
skattskyldiges egen uppfattning om att hans anskaffning syftar till att 
främja verksamheten kan vanligen accepteras, särskilt om stor normal-
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intensitet föreligger. Däremot bör man inte beakta möbelsnickarens 
påstående om att guldinfattningarna gjorts med ett syfte som motiverar 
avdragsrätt.

Ett rimlighetskriterium utgör mot denna bakgrund en komplettering av 
den subjektiva metod, med vilken den samlade doktrinen anser att rele
vansen av åtminstone näringsidkares kostnader bör bedömas. Den skatt
skyldiges diskretion verkar härigenom under kravet på rimlighet, och den 
kan därför underställas rättstillämparen i just det perspektivet.

Det måste nämligen kunna antas att den skattskyldige har något slags 
objektivt fog för sin uppfattning om typisk nödvändighet eller främjande. 
Som jag tidigare förutskickat i framställningen möjliggörs härigenom ett 
väl avvägt hänsynstagande till såväl objektiva som subjektiva faktorer, 
när sambandet mellan utgift och förvärvsverksamhet bedöms.136

136 Se härom under 3.6.4 ovan.
137 Jämför Tipke i Skatterett 1984 s. 153.

Ett rimlighetskrav utgör en slags bortre gräns, eller spärr, mot avdrags
rätt för kostnader som inte rimligen kan antas vara till någon som helst 
nytta för den skattskyldiges förvärvsverksamhet, utan som i stället fram
står som påfallande onödiga.137 Ett rimlighetskriterium av det angivna 
slaget skyddar i vid mening mot en degenerering av inkomstbegreppet. 
Det kan också medverka till att kollektivet av skattebetalare slipper sub
ventionera vad som rätterligen bör betraktas som levnadskostnader. Man 
kan till nöds hantera ett inkomstskattesystem med flera inkomstbegrepp, 
eller med ett heterogent inkomstbegrepp. Däremot är det inte acceptabelt 
att arbeta med en begreppsapparat som demonterats till innehållslöshet.

En fråga som måste skiljas från kravet på rimlighet är vilka förutsätt
ningar som finns för att acceptera valfrihet för den skattskyldige. Härmed 
avser jag främst valfrihet ifråga om storleken på kostnaden för något som 
i princip kan anses avdragsgillt, dvs. där de grundläggande kraven på 
samband, rimlighet m.m. är tillgodosedda.

Det brukar som nämnts hävdas att det inte är en sak för fiscus att 
anlägga ett företagsekonomiskt perspektiv vid bedömningen av t.ex. en 
företagares avdragsrätt. Detta skulle t.ex. kunna innebära att den före
tagare som för sin näringsverksamhet behöver göra en resa, efter eget 
skön kan välja att resa dyrt eller billigt, i första eller andra klass. På mot
svarande vis skulle en advokat kunna välja att utrusta sitt kontor med 
exkusiva eller enkla möbler m.m. Att detta synsätt också är förenligt med 
rättspraxis framstår som klart.

Det framstår som lämpligt, inte minst av praktiska skäl, att skatterätten 
här lämnar den skattskyldige något slags manöverutrymme, dels ifråga 
om huruvida han överhuvudtaget skall ådra sig en kostnad, och dels möj-
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ligen beträffande dennas omfattning. Mot detta synsätt talar emellertid 
den principiella motsättning, som då blir följden mellan valfriheten och 
och ett "normalt” ändamålsbestämt omkostnadsbegrepp. Denna motsätt
ning kan sägas bestå i, att den skattskyldige plötsligt kan motivera sina 
utgifter fritt, så länge de grundläggande sambandskraven m.m. är upp
fyllda. Enligt min uppfattning väger emellertid praktiska hänsyn här 
tyngre än önskemålet om harmoni i regelsystemet. Valfrihet kan ju i 
praktiken samexistera med sambandskraven, så länge friheten att välja 
endast är aktuell inom dessa ramar.

Det anförda leder till slutsatsen att viss valfrihet bör accepteras. Men 
vilken räckvidd bör i så fall denna princip tillerkännas? Svaret måste bli 
att avdrag på denna grund endast skall vägras för orimliga kostnader. 
Föreligger avdragsrätt, dvs. är kraven på samband m.m. faktiskt upp
fyllda, måste den skattskyldige även skattemässigt få disponera över sina 
utgifter.

Sett i detta perspektiv bör man således, med Muténs ord, beskattas för 
den inkomst man verkligen haft, och inte för den inkomst man kunde ha 
haft.138 Härav följer att den skattskyldige inom denna ram fritt, med bibe
hållen avdragsrätt, bör kunna välja den dyraste facklitteraturen, den 
dyraste resan, eller dylikt, förutsatt naturligtvis att specialbestämmelser 
saknas, och förutsatt att inte valet betingats endast av önskemålet om pri
vat behovstillfredsställelse.

138MuténiSN 1959 s. 145.
139 Se närmast 4.6 nedan.

Oavsett vilket synsätt man väljer reses praktiska problem. Kostnaden 
kan exempelvis genom val av ett särskilt dyrt och exklusivt alternativ, 
komma att få blandad natur. I undersökningen kommer jag att visa att en 
teoretiskt korrekt lösning av problemet med sådana kostnader inte är till
räcklig. Jag kommer därför att förespråka vissa särlösningar. Frågan om 
behandlingen av de blandade kostnaderna ges särskild principiell upp
märksamhet i det följande kapitlet, liksom i rättsfallsgenomgången och i 
utvärderingen.139

3.10 Sammanfattning
Inledningsvis diskuterades i kapitlet hur omkostnads- och levnadskost- 
nadsbegreppen principiellt bör avgränsas från varandra, samt om de kan 
ges ett ändamålsenligt innehåll. Först prövades möjligheten att låta det 
ena begreppet få en generell negativ bestämning, genom att det andra 
gavs ett bestämt innehåll. Denna metod förkastades med hänsyn till att
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det finns kostnadstyper, vilka inte är avdragsgilla i praxis, och vilka ändå 
inte med ett rimligt språkbruk kan benämnas levnadskostnader. Dess
utom finns inte tillräckligt källmaterial tillgängligt, för att levnadskost- 
nadsbegreppet skall kunna definieras med tillräcklig precision. Termen 
levnadskostnader kan inte ensam användas för att beteckna icke avdrags
gilla kostnader.

Det finns kostnader, vilka varken utgör avdragsgilla omkostnader eller 
levnadskostnader, och vilka måste placeras mellan de aktuella katego
rierna. Dessa kan alltså inte sägas vara omfattade av omkostnads- och 
levnadskostnadsbegreppen. En negativ avgränsning av det ena av de 
aktuella begreppen, med hjälp av en positiv avgränsning av det andra, 
förutsätter emellertid att begreppen tillsammans är heltäckande. Rätts
praxis visar att detta inte är fallet vilket kan uppfattas som en brist i sys
temet. Utgångspunkten för en analys bör med hänsyn till det anförda i 
stället vara, att söka positiva kriterier för begreppsbestämningar.

De regler i KL som behandlar omkostnader och levnadskostnader har 
främst till uppgift att kvalificera kostnader som avdragsgilla. Endast i 
mindre omfattning är deras ändamål att precisera vad som är icke 
avdragsgillt. Inkomstskattesystemets formella karaktär av nettobeskatt
ning, tillsammans med källteorin manifesterad i de regler genom vilka 
vissa intäkter gjorts skattepliktiga, utgör själva grunden för avdragsrätt. 
Mot denna bakgrund bör en avgränsning mellan omkostnader och lev
nadskostnader inriktas på det förra begreppet.

Rättskällematerialet medger inte en generell och heltäckande kartlägg
ning av gällande rätt. Analysen har därför inriktats på att formulera krite
rier för en övertygande och rättsligt korrekt argumentation om tolk
ningen av de lagrum som behandlar omkostnadsbegreppet, och då främst 
dess gräns mot det kostnadsområde som med normalt språkbruk innehål
ler levnadskostnader. Jag har tagit utgångspunkt i främst lagtext och 
praxis, och där hittat stöd för hur dessa kriterier bör formuleras, så att de 
aktuella regelsystemet ges ett koherent innehåll. Även doktrin har beak
tats, liksom i begränsad omfattning förarbetsmaterial. Någon diskussion 
om avvägningen i olika fall mellan de formulerade kriterierna har inte 
presenterats. Denna analys är så utrymmeskrävande att den i stället för
behållits ett särskilt kapitel.140

Med den angivna metoden har jag identifierat fem kriterier, eller argu- 
mentationsmodeller för avgränsningen av omkostnadsbegreppet gente
mot mängden privata kostnader. Dessa har jag kallat nödvändighetskrite
riet, främjandekriteriet, normalitetskriteriet, exklusivitetskriteriet och 
rimlighetskriteriet. Det förstnämnda kan, beroende på kostnadstyp och

140 Se kapitel 4.
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sammanhang i övrigt, i sin restriktivaste form sägas innehålla ett krav på 
absolut nödvändighet i relation till intäkterna, för att en kostnad skall 
vara avdragsgill. Det får då en utpräglat kausal innebörd. Under andra 
omständigheter kan kriteriet ge uttryck för hur skattskyldigs syfte med en 
utgift, och för ett antagande om att denna på sikt är nödvändig. Kriteriet 
är vid sådant förhållande av final karaktär. Främjandekriteriet utmärker 
härvid ett svagare samband, nämligen ett antagande om att en utgift på 
sikt främjar eller på liknande sätt är bra för intäkternas förvärvande och 
bibehållande.

Gemensamt för dessa båda kriterier är emellertid att uppmärksam
heten riktas mot frågan om huruvida kostnaden i någon utsträckning kan 
antas vara kausal (orsak till) intäkter. Uttryckt i generella termer talar 
hög nödvändighets- respektive främjandeintensitet för omkostnadsstatus, 
medan följaktligen låg intensitet talar för levnadskostnadsstatus.

Normalitetskriteriet är ett uttryck för hur vanlig en kostnadstyp är hos 
en bestämd grupp skattskyldiga, eller hur normal den uppfattas vara. 
Normalintensiteten är ett uttryck för graden av normalitet. Under vissa 
förutsättningar kan hög normalintensitet antas kompensera för låg nöd- 
vändighets/främjandeintensitet. Hög normalintensitet talar således för 
omkostnadsstatus. Samtidigt måste risken för tillskapandet av otillåtna 
privilegier uppmärksammas.

Det kan tänkas att en kostnad som visserligen uppvisar betydande 
samband av de nyss beskrivna slagen, ändå är av den beskaffenheten att 
den skattskyldige skulle ådragit sig kostnaden, även om han inte haft den 
aktuella förvärvskällan. Exklusivitetskriteriet medger att denna fråga till
mäts relevans vid bedömningen av kostnadens avdragbarhet, på så vis att 
hög exklusivitetsintensitet talar för att en kostnad bör betraktas som 
omkostnad, givet att övriga förutsättningar är uppfyllda. Detta kriterium 
kan principiellt sägas vara riktat mot frågan om huruvida kostnader orsa
kas av intäkter eller intäktsskapande verksamhet. Tillämpligheten av den 
merkostnadsprincip som använts i såväl lag som praxis ifråga om s.k. 
blandade kostnader, kan här bestämmas mot bakgrund av en kostnads 
exklusivitetsintensitet, dvs. dess grad av exklusivitet i förhållande till en 
tänkt avsaknad av den redovisade förvärvskällan.

Rimlighetskriteriet är uttryck för en tänkt yttersta gräns, bortom vilken 
ingen kostnad bör vara avdragsgill. Om t.o.m. ett antagande om sam
band mellan viss kostnad och intäkternas förvärvande och bibehållande 
inte kan motiveras på ett godtagbart sätt, kommer en avdragsrätt att stå i 
konflikt med inkomstskattesystemets grundläggande principer och idé, 
på ett sätt som inte är acceptabelt.

Den särskilda frågan om huruvida bedömningen av nödvändighet, 
främjande m.m., bör grundas på en objektiv eller en subjektiv bedöm-
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ning har ägnats särskilt utrymme. Härmed avses mer konkret frågan om 
huruvida det är den skattskyldiges egen uppfattning som främst bör till
erkännas relevans. Jag anser att en fullständigt objektiv bedömning är 
omöjlig, men att utrymme måste finnas för objektivt inriktad avvägning i 
efterhand av ett avdrag syrkande. Av förutsebarhetsskäl måste den skatt
skyldiges egen uppfattning normalt väga tungt. Behovet av objektiv 
prövning tillgodoses främst genom förekomsten av rimlighetskriteriet.
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4 Avvägning mellan 
omkostnadskriterier

4.1 Inledning
De analyser av lagregler och sökande i rättskällorna efter argument som 
jag redovisat i de båda föregående kapitlen, skall här ligga till grund för 
en fördjupad diskussion om hur gränsen mellan omkostnader och lev
nadskostnader bör dras. Lagreglerna medger olika tolkningar för olika 
fall, t.ex. för inkomstslagen tjänst respektive näringsverksamhet.1 Olik
heter i bedömningen av olika kostnadstyper är också tydligt förekom
mande i praxis, vilket ger särskild anledning till jämförelse med en teore
tisk analys.2

1 Se kapitel 2.
2 Se 1.2.

Det verktyg som jag kommer att använda för att beskriva olika möjliga 
bedömningar, är de omkostnadskriterier som identifierats i föregående 
kapitel. Flera konkreta frågor skall nu ställas till detta material. Hur bör 
avvägningen ske mellan de olika kriterierna? Under vilka förutsättningar 
och efter vilka principer bör avvägningen tillåtas variera för olika fall 
eller typer av fall?

Inledningsvis berör jag kortfattat de legala förutsättningarna för tolk
ningen. Några exempel ur praxis presenteras, vilka pekar på relevansen 
av den förda diskussionen. Därefter diskuterar jag, med utgångspunkt 
främst i de båda inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet, vilka vär
den och argument som bör tillåtas styra avvägningen mellan olika 
omkostnadskriterier. Härigenom preciseras ytteligare den teoretiska 
modell för gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader, 
som börjat formuleras i det föregående.
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4.2 Legala förutsättningar för variationer i 
avvägningen

De olika lagregler som uttryckligen behandlar förhållandet mellan 
avdragsgilla omkostnader och intäkternas förvärvande och bibehållande, 
har redovisats och diskuterats särskilt ovan. Den övergripande slutsatsen 
blev att olika tolkningar mycket väl kan rymmas inom ordalydelsen, för 
exempelvis tjänst i förhållande till näringsverksamhet.

Bestämmelsernas vaga utformning medger variationer, även för de fall 
speciella regler kompletterar de allmänna. Inte ens för de speciella fall 
där ett restriktivare synsätt framstår som föreskrivet, kan några självklara 
uttalanden göras om hur olika kritierier för omkostnadsstatus skall vägas 
samman. Lagtexten delegerar i stor utsträckning makten över den aktu
ella gränsdragningen till rättstillämparen, och placerar följaktligen därvid 
också ett stort ansvar på denne.

I dansk doktrin synes ha givits uttryck för den uppfattningen, att ett 
nödvändighetskrav som tillämpas i administrativ praxis för löntagare 
men inte för näringsidkare är otillåtet, med mindre uttryckligt lagstöd 
finns för särbehandlingen.3 Även om de konstitutionella förutsättning
arna inte är identiska bör enligt min uppfattning detta synsätt beaktas av 
den svenske rättstillämparen, oavsett om denne befinner sig på skatte
myndighets- eller domstolsnivå. Tolkningen av omkostnads- och lev- 
nadskostnadsreglerna i KL skall hållas inom de ramar som fått sina 
uttryck i föreskriftkravet och objektivitetsprincipen. Av hänsyn till lik
hetskravet i RF måste därför sakligt godtagbara skäl ge stöd för en olika 
uttolkning av omkostnadsreglerna, när endast inkomstslaget skiljer de 
skattskyldigas situationer från varandra.

4.3 Exempel på faktiska variationer i avvägning
Sökandet efter omkostnadskriterier aktualiserar frågan om i vilken 
utsträckning man inom ramen för de traditionella rättskällorna finner 
uttryck för det synsättet, att omkostnadsbegreppet bör ges en generösare 
omfattning i inkomstslaget näringsverksamhet än för inkomstslaget 
tjänst. På motsvarande sätt väcks frågan om olika tolkningar inom ett 
inkomstslag, för olika kostnadstyper eller olika grupper av skattskyldiga.

Det är inte svårt att finna exempel på hur RR i praxis givit uttryck för 
större restriktivitet ifråga om gränsdragningen mellan omkostnader och 
levnadskostnader i tjänst, än vad rätten tillämpat för inkomstslaget

3 Engholm Jacobsen 1993 del 1 s. 373
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näringsverksamhet. Flera rättsfall som pekar på detta har refererats i det 
föregående. Som särskilt tydligt exempel kan framhållas äldre praxis 
ifråga om avdrag för kostnader avseende arbetsrum i anslutning till 
bostaden. Andra mer färska exempel på en inställning av det angivna sla
get är de avgöranden rörande arbetsredskap, i vilka kostnader för 
anskaffning av datorer vägrats.4

4 Se under 1.2 ovan.
5 Se härom särskilt 6.4 samt kapitel 12.
6 Se t.ex. RÅ 1967 ref 52 III där en sjuksköterska medgavs avdrag för viss vidareutbild
ning, samt RÅ 1974 ref 96 där en skolpsykolog vägrades avdrag för psykoanalys. Förut
sättningarna i de båda fallen förefaller ha varit tämligen likartade.
7 De argument som anförts i doktrinen för olika synsätt behandlas inte här, utan i avsnitt 
4.5 nedan. För en äldre historisk redogörelse, se Sandström 1945 s. 203 ff.
8 Welinder 1981 s. 19.
9 Lodin m.fl. 1995 s. 117.

I praxis finns också avgöranden, där tjänstens osjälvständighet eller 
löntagarens beroende av sin arbetsgivare, föranlett särskild restriktivitet 
från RR:s sida. Rätten har då fäst särskild vikt vid den omständigheten 
att den skattskyldige erhållit bidrag från arbetsgivaren för att täcka sina 
kostnader. Det finns tydliga exempel på att man i praxis vägrat avdrag, 
med hänvisning till att arbetsgivaren inte genom bibehållen lön eller lik
nande manifesterat att han betraktat den skattskyldige löntagarens utgif
ter som tillräckligt betydelsefulla för tjänsten.5 Några motsvarande jäm
förelser har av naturliga skäl inte gjorts för näringsidkare. Den undersök
ning av viss rättspraxis som redovisas i detta arbetes senare del, får visa 
om RR i detta avseende gör olika bedömningar beroende på kostnader
nas natur, eller annorledes skiljer mellan olika falltyper.

Vissa avgöranden ger också antydningar om att man åtminstone inom 
inkomstslaget tjänst ställer olika starka krav för avdragsrätt, för olika 
löntagargrupper. Sålunda förefaller exempelvis kostnader för vidare
utbildning inom vårdsektorn ha behandlats med olika grad av restriktivi
tet, beroende på om det rört sig om utbildning med inriktning på psykisk 
respektive fysisk hälsovård.6

Även i läroböckerna på skatteområdet finner man uttalanden vilka 
tycks förutsätta en generellt restriktivare hållning till avdragsyrkanden 
under tjänst.7 Som exempel härpå kan nämnas Welinder som påpekar att 
praxis är mera restriktiv ifråga om löntagares avdrag för studieresor, 
utbildning m.m., än vad som är fallet ifråga om rörelseidkare.8 Lodin 
m.fl. understryker också att praxis ifråga om vissa avdrag under tjänst är 
”påtagligt restriktiv”.9
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4.4 Omkostnadskriteriers principiella Interaktion
Identifikationen av olika omkostnadskriterier är alltså inte tillräcklig för 
att uttalanden om gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskost
nader skall kunna göras med precision och önskvärt intentionsdjup. Här
igenom besvaras ju inte frågan om hur kriterierna bör avvägas mot var
andra. Det finns således anledning att särskilt diskutera, i vilken utsträck
ning uppfyllnaden av ett visst omkostnadskriterium kan tänkas påverka 
den styrka, eller intensitet, som bör krävas av andra kriterier. Resultatet 
av en sådan diskussion kan bl.a. bli, att kravet på samband tillåts variera 
för olika situationer och områden av inkomstskatterätten.

Ett grafiskt exempel på olika avvägningar av omkostnadskriterierna 
utgörs av figuren nedan. Den illustrerar i den vänstra delen den stora res- 
triktiviteten i praxis gentemot avdrag för kostnader avseende arbetsrum i 
bostaden under tjänst. Rättsläget är tydligen det, att utomordentligt hög 
nödvändighets- eller främjandeintensitet samt exklusivitetsintensitet 
krävs för att avdrag skall erhållas.10 Däremot utgör bristande normalitet 
inget hinder för avdrag. Möjligen är det så, att den låga normalintensite
ten är ett skäl för RR:s restriktivitet.

Figurens högra sida illustrerar min hypotes om rättsläget ifråga om 
avdrag för representation under näringsverksamhet. Här är normalinten
siteten hög, medan kraven på nödvändighet / främjande och exklusivitet 
inte förefaller vara lika höga.

Det måste dock särskilt understrykas att juridiken självfallet inte äger 
någon linjal på vilken verkligheten kan mätas. Figuren gör inga som 
helst anspråk på exakthet, utan utgör här endast ett pedagogiskt hjälpme
del i min diskussion.

Avdrag under tjänst för kostnader Avdrag under näringsverksamhet för

rimlighet

främjande normalitet exklusivitet

kostnader avseende representation

låg intensitet 
nödvändighet normalitet exklusivitet

... . . .. . avseende arbetsrum i bostadenhog intensitet

10 Undersökningen i kapitel 7 får bekräfta eller förkasta denna teori.
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Analysen i föregående kapitel talar för att gränsdragningen mellan 
omkostnader och levnadskostnader bör göras med hjälp av flera olika 
kriterier. Kriterierna kan bl.a. samverka på så vis, att stor uppfyllelse 
(intensitet) av ett kriterium i viss utsträckning tillåts kompensera för bris
tande uppfyllelse (intensitet) av ett annat kriterium. Användningen av 
omkostnadskriterierna kan härigenom ge ökade möjligheter till nyanse
rade och i övrigt tillfredsställande resultat i såväl teoretiskt som praktiskt 
hänseende.

Analysen talar vidare principiellt för slutsatsen, att det är rimligt att 
uppfatta hög nödvändighets/främjandeintensitet och exklusivitetsintensi- 
tet som skäl för att betrakta en kostnad som omkostnad, och inte som lev
nadskostnad. Hög normalitet är vidare, om den vilar på godtagbara 
bedömningar, även den ett skäl som talar i samma riktning. Men på vil
ket sätt bör då hög eller låg intensitet ifråga om ett kriterium påverka kra
vet på intensitet ifråga om övriga omkostnadskriterier? I det följande 
berörs (i) normalitet i förhållande till nödvändighet/främjande och exklu
sivitet, och (ii) exklusivitet i förhållande till nödvändighet/främjande.

1. Först och främst utgör vissa konstitutionella krav på rättstillämp
ningen ett stöd för att hög normalintensitet generellt bör verka i den rikt
ningen att kraven på fastställande av nödvändighet/främjande och exklu
sivitet minskar.11

11 För liknande uppfattning i dansk doktrin, se Eggert Möller i Revision og regnskabsvæ- 
sen 1958 s. 453 f.
12 Se 1:9 RF. Se om den s.k. objektivitetsprincipens betydelse vid skatterättslig lagtolkning 
Pählsson 1995 s. 136 ff. Även Kellgren 1997 s. 67 ff.
13 Jämför 3.9.

Sålunda kan t.ex. den omständigheten att man inom ett område all
mänt anser en kostnadstyp befogad, leda till att ett stort antal skattskyl
diga ådrar sig, samt yrkar avdrag för denna kostnad. Likhetsprincipen 
kan då medföra att samtliga dessa avdrag skall godkännas, eller att samt
liga skall vägras.12 Om avdragsnormaliteten vid sådant förhållande vilar 
på antaganden om t.ex. främjande av intäkt, vilka framstår som sakliga 
och objektivt godtagbara, föreligger naturligtvis starka skäl för avdrag. 
Det kan nämligen förmodas att andra skattskyldiga i motsvarande situa
tion medges avdrag för kostnadstypen ifråga. Naturligtvis skall detta inte 
leda till att avdrag erhålls för kostnader som saknar rimlig anknytning till 
förvärvskällan ifråga.13

2. Förhållandet mellan nödvändighets/främjande- och exklusivitetskri- 
terierna väcker naturligtvis frågan, om hög exklusivitet bör tillåtas kom
pensera för bristande nödvändighets/främjandeintensitet. Som tidigare
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framhållits kan en kostnad vara exklusiv på det viset, att den inte skulle 
uppkommit om det inte varit fråga om att förvärva eller bibehålla vissa 
intäkter. Kostnaden kan ändå brista i samband, genom att den är hänför- 
lig till den skattskyldiges privata sfär. Ett exempel på detta förhållande är 
kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats, vilka lika gärna kan 
sägas vara betingade av bosättningsorten som av förvärvsverksamheten. 
Frågan bör inte ges en generell och abstrakt lösning. I stället bör de bakom
liggande värden diskuteras, vilka kan ligga till grund för avvägningen 
mellan omkostnadskriterierna. Härigenom gynnas materiellt tillfredsstäl
lande lösningar.

På motsvarande sätt kan den frågan ställas, om bristande exklusivitet 
kan diskvalificera en kostnad, vilken i och för sig visar på hög nödvän- 
dighets/främjandeintensitet. Till skillnad från den föregående lämpar sig 
denna fråga för ett generellt och principiellt svar. Den omständigheten att 
en kostnad med stor säkerhet skulle ha uppkommit även om någon för
värvsverksamhet inte funnits, är det kanske starkaste skälet för att en 
kostnad bör betraktas som en levnadskostnad och inte som en omkost
nad. 14 Det bör med andra ord inte vara tillräckligt att en kostnad uppvisar 
erforderligt orsakssamband av finalt eller kausalt slag. Härutöver bör för 
omkostnadskvalifikation även krävas åtminstone någon exklusivitet i 
förhållande till förvärvsverksamheten. Detta kan t.ex. leda till slutsatsen 
att en TV-producent inte bör medges avdrag avseende TV-innehav.

4.5 Vilka värden bör styra avvägningen?

4.5.1 Inledning
De slutsatser som dragits i nästföregående avsnitt om i vilken riktning 
m.m. som olika omkostnadskriterier generellt bör få påverka varandra, är 
emellertid inte tillräckliga. Den frågan måste diskuteras, om huruvida 
avvägningen bör tillåtas variera med hänsyn till förvärvskällans karaktär.

Så blir fallet om man generellt ställer större krav på samband vid 
bedömningen av avdrag som yrkas under tjänst, jämfört med de som 
yrkas under näringsverksamhet, eller om olika kategorier skattskyldiga 
annars blir föremål för olika behandling.

Nödvändighetskriteriet skulle t.ex. kunna användas på följande två 
sätt, i näringsverksamhet respektive i tjänst. Tillämparen skulle för det

14 Detta har också kommit till uttryck i gällande rätt, se 3.8.
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första kunna tolka omkostnadsbestämmelsen i näringsverksamhet så, att 
nödvändighet inte måste vara absolut.15 Tolkningen kan i stället innebära 
att en kostnad typiskt sett anses nödvändig för att en viss intäkt skall för
värvas eller bibehållas. Kravet på nödvändighet har här reducerats till att 
ett antagande, en presumtion, om att tillräcklig nödvändighet generellt 
föreligger i vissa typfall. Detta kan också uttryckas så, att ett finalt 
orsakssamband är tillräckligt för att uppnå erforderligt samband. Intensi
teten i sambandet kan här bedömas bl.a. utifrån kostnadstypens normali- 
tet inom en relevant referensgrupp av skattskyldiga.16 Ett konkret exem
pel i gällande rätt skulle kunna vara bedömningen av representations
kostnader.

15 Jämför 3.5.
16Se härom närmare under 3.7 ovan.
l7Liknande skäl har framförts av Eggert Möller i Revision og regnskabsvæsen 1958 
s. 509. Se även Zimmer 1982 s. 107 och Andersson 1978 s. 36.
18 Jämför vad som sagts om innehållet i rättspraxis i 4.3 ovan.
19 Frågeställningen återkommer i rättsfallsundersökningen (kapitel 7-11).

För inkomstslaget tjänst däremot, skulle tillämparen kunna tänkas ge 
nödvändighetskravet ett tämligen absolut innehåll, och därmed kräva 
nästintill absolut nödvändighet i varje enskilt fall. Detta synsätt skulle 
med andra ord kunna renodlas så, att omkostnadsbegreppet generellt 
gavs ettfmalt, dvs. ändamålsbestämt, innehåll för inkomstslaget närings
verksamhet, medan det för inkomstslaget tjänst gavs en kausal bestäm
ning, dvs. grundades på faktiska orsakssammanhang. Skälen för denna 
restriktivare tolkning ifråga om tjänst skulle t.ex. kunna vara viss anställ
ningstrygghet som kan följa av den arbetsrättsliga lagstiftningen, jämfört 
med den ekonomiska risk och osäkerhet i övrigt, som ofta torde följa 
med egenföretagande.17 Ett annat skäl skulle kunna vara den presumtio- 
nen, att en arbetsgivare i normalfallet bestrider den aktuella typen av 
kostnad för sina anställda.18 Det beskrivna synsättet kan mycket väl över
ensstämma med RR:s bedömning i praxis av t.ex. representationskost
nader.19

Det är giltigheten eller legitimiteten i värden och argument av bl.a. 
dessa slag, som skall diskuteras i avsnitt 4.5. En sådan diskussion är inte 
ovanlig i något principiellt hänseende. Det handlar i själva verket om 
lagtolkning av ett i huvudsak traditionellt snitt. En omständighet som 
emellertid skänker frågeställningarna viss originalitet är de aktuella lag
reglernas vaga utformning, tillsammans med bristen på homogent rätts- 
källematerial. Det är ju som jag tidigare konstaterat så, att rättspraxis inte 
ger tillräckligt stöd för mer omfattande generaliseringar av gällande rätt 
på det nu aktuella området. Motivuttalanden och litteratur förslår inte
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heller. Dessa faktorer sammantagna har resulterat i att jag valt en metod 
för denna undersökning som inte i varje avseende framstår som traditio
nell.20 21

20 Se härom 1.3 och 3.4.
21 Se härom bl.a. Strömholm 1992 s. 423. Även dens. i SvJT 1974 s. 656 f. För skatterät
tens del bl.a. Hultqvist 1995 s. 335, Melz i SN 1993 s. 141 och Påhlsson 1995 s. 117 f.

4.5.2 Systematisk tolkning och rättsprinciper
Bristen på traditionellt rättskällematerial väcker frågan, om vilka lagtolk
ningsmetoder som allmänt kan användas, dvs. som framstår som accep
tabla i en vidare krets. Till denna fråga har åtskilliga principiella syn
punkter framförts i litteraturen. Jag skall därför begränsa mig till fråge
ställningar av mera direkt betydelse för denna undersökning.

När inte lagtextens lydelse tillsammans med innehållet i sekundära 
rättskällor är tillräckligt för att åsyftade slutsatser skall kunna dras, före
språkas ofta ett mer kontextuellt studium av lagtexten. Såväl inom som 
utom skatterätten har på detta sätt bl.a. lanserats s.k. systematisk tolk
ning?' Viss oklarhet är naturlig vid hanteringen av ett sådant uttryck, 
men en enkel ehuru ambitiös beskrivning är väl den, att den lag som skall 
tolkas läses mot bakgrund av sin kontext. Härigenom hoppas man kunna 
identifiera någon form av logik eller harmoni, inom skatterätten talas 
bl.a. om kongruens och kontinuitet, med vilkens hjälp det aktuella tolk
ningsproblemet skall kunna placeras i ett större sammanhang och därmed 
få en lösning som åtnjuter legitimitet.

Ett problem med denna tolkningsmetod är dels bristen på logik och 
harmoni i skattesystemet, samt den därmed sammanhängande risken för 
att den som tolkar i sin iver ändå tycker sig finna det han söker. Lagtolk
ningen kommer vid sådant förhållande inte att bygga på mycket mer än 
ett kvalificerat självbedrägeri. En annan risk är att faktorer, vilka bör 
vägas in i en bedömning, ändå hålls utanför eftersom de inte är hänför
liga till det skrivna regelsystemet. Rent praktiska skäl såsom strävan 
efter enhelhet, likformighet och allmän begriplighet, är t.ex. ofta viktiga 
argument för en viss lösning av ett skatterättsligt problem. En alltför tek
nisk analys av den skrivna skatterättens sammanhang riskerar att bortse 
härifrån.

Det finns, och detta måste framhållas, även exempel på mycket fram
gångsrika systematiska tolkningsresultat. Skattelagstiftningens systema
tik kan mycket väl medge precisering av normer, vilka inte kommer till 
direkt språkligt uttryck i några regler. Ett exempel på detta är principen 
om att den som utför en prestation, som ger honom en rätt att lyfta en
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intäkt, i normalfallet är den person som blir skattskyldig för denna 
intäkt.22 Ett annat exempel är principen om att värdet av arbete som en 
person utför för egen räkning inte beskattas.23

22SeMelziSN 1992 s. 465.
23 Se Påhlsson i SN 1997 s. 114 ff.
24 Se härom t.ex. Dworkin 1984 s. 22 ff.
25 För en principiell diskussion härom m.m., se Christensen 1994.
26 Se Gunnarsson 1995, främst kapitel 2. Hennes arbete innehåller rikhaltiga hänvisningar 
till annan litteratur.

Det anförda väcker frågan om vilken betydelse rättsprinciper har, kan 
ha, respektive bör ha, vid lagtolkning. Ett systematiskt synsätt kan, rätt 
använt, resultera i att man extrapolerar fram principer, som kan bli till 
stor hjälp när andra källor inte förslår. Även rättsprinciper är naturligtvis 
en beteckning som kan ges mycket skiftande innebörd.24 Det kan, som i 
exemplet nyss, röra sig om strukturer vilka möjligen endast medelbart är 
uttryck för annat än det sätt, på vilket en viss lagmassa disponerats. En 
sådan princip är först och främst en funktion av ”sin” lagmassa.

Men som rättsprinciper kan också betecknas sådana grundläggande 
moraliska värden, som i något avseende kan antas ha inverkat bestäm
mande på rättsreglernas utformning eller tidigare tillämpning. Som rätts
principer kan man om man vill också beteckna olika normstrukturer i 
samhället, vilka framstår som åtminstone delvis omedvetna betingelser 
för lagstiftarens eller tillämparens handlingsmönster.25

I svensk skatterätt har rättsprincipernas betydelse för synen på lagstift
ningen nyligen behandlats utförligt av Gunnarsson, och läsaren hänvisas 
till hennes framställning.26 Gunnarssons undersökning tar dock främst 
sikte på skattesystemets konkreta utformning i relation till dess officiella 
legitimering och motivering, och inte på rättsprinciper som ett av flera 
möjliga instrument för lagtolkning. Mot den bakgrunden skall här under
strykas följande. Liksom Gunnarsson anser jag att rättsprinciper kan ge 
legitimitet åt rättsordningens delar, och därigenom bekräfta dess koherens. 
Principerna kan också sägas få stor praktisk betydelse, genom att de gör 
den omöjliga tolkningsuppgiften möjlig.

Det är emellertid inte själva användningen av en princip som ger lös
ningen dess legitimitet, utan principens förankring i bakomliggande vär
deringar och moral. Det är önskvärt att en rättsprincip, för att förtjäna sitt 
namn, kan härledas ur ett rimligt antagande om det allmänna rättsmedve
tandets beskaffenhet. En rättsprincip som grundas på värderingar vilka 
inte kan antas åtnjuta någon form av allmänt stöd, äger med detta synsätt 
ingen legitimerande kraft.

Ett konkret exempel som illustrerar innebörden av detta resonemang
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skulle kunna vara följande. Enligt skatteförmågoprincipen kan det sägas 
vara orättfärdigt att kräva förmögenhetsskatt av den som inte har någon 
förmögenhet. Principen är härvid ett uttryck för en rättviseuppfattning 
som har stöd i allmän moral. Om man emellertid med förmögenhet 
endast skulle avse kontanter och inte värdepapper får åberopandet av 
skatteförmågoprincipen endast en formell innebörd. Eftersom faktisk 
förmögenhet nu finns kommer principen i denna kontext att mista sin 
anknytning till grundläggande rättviseuppfattning, och härigenom också 
sin legitimitet.

4.5.3 Rättvisa och skatteförmåga
1. Här skall diskuteras vilka rättsprinciper som redan nu kan lyftas fram 
som möjliga hjälpmedel vid generella uttolkningar av omkostnads- och 
levnadskostnadsbegreppen. I den äldre taxeringslag som gällde t.o.m. 
1990 fanns ett krav på att skattebesluten skulle vara ”i möjligaste måtto 
likformiga och rättvisa.” Bestämmelsen utmönstrades när man i anslut
ning till 1991 års skattereform införde nya förfaranderegler. Det uttryck
liga kravet på rättvisa ansågs obehövligt, med hänsyn till vissa grund
lagsbestämmelser (1:9 RF). Kraven på likformig och rättvis tillämpning 
förutsätter naturligtvis att själva lagtolkningen vilar på motsvarande 
grunder. Principen om likformighet har diskuterats ovan i anslutning till 
vad jag kallat objektivitetsprincipen och läsaren hänvisas dit, samt till 
4.5.5 nedan.27

27 Se 2.7 samt 4.2.
28 En sådan diskussion kräver mycket utrymme, inte minst för de nödvändiga analyserna 
av social och politisk kontext.

Det är svårt att fylla önskemålet om rättvisa vid beskattningen med ett 
konkret innehåll. I svensk rättstradition kan arvet från den s.k. Uppsala
skolan göra det besvärligt att frigöra sig från tanken på att rättsvetenska
pen bara bör syssla med systematisering, och med sådan subsumtions- 
logik som inte leder till att subjektet behöver träffa val. I valen tvingas 
man nämligen avslöja sina värderingar, och för dessa har den skandina
viska realismen ingen plats.

Den syn på rätten som den s.k. Uppsalaskolan var ett uttryck för, skall 
inte närmare diskuteras i detta sammanhang.28 Här skall blott redovisas 
den uppfattningen att den som tolkar lag, inklusive skattelag, förr eller 
senare måste ta ställning i värdefrågor. Det är just denna normativa verk
samhet som är juridikens kärna och centrum. En annan sak är att ställ- 
ningtaganden bör vara genomtänkta och präglade av så stort intentions- 
djup att godtycke undviks, samt att det kanske inte vid varje tillfälle är
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individuella värderingar som bör släppas fram. Det kan nämligen ofta 
förutsättas vara av stor betydelse för rättstillämpningens legitimitet, att 
de värderingar som kommer till uttryck sammanfaller med värderingar 
som delas kollektivt i samhället.

Finns det då någon rättsprincip som manifesterar ett rättvisekrav, och 
som kan underlätta avvägningen mellan olika omkostnadskriterier? I 
motiven till många av 1900-talets svenska skatterättsliga lagstiftnings- 
produkter åberopas den tidigare nämnda skatteförmågoprincipen. Skatte
förmågoprincipen har använts som motiv för utformningen av skattebaser 
under hela 1900-talet. Även beskattning av förmögenhet har motiverats 
på detta sätt. På senare tid har det dock påpekats att andra principer, 
såsom önskemålen om neutralitet och enkelhet, kommit att få större 
betydelse på skatteförmågoprincipens bekostnad.29

29 Se Gunnarsson 1995 s. 150 samt s. 273 ff.
311 Gunnarsson 1995 s. 178 f. samt s. 275. Berättande skatteförmågoprincipens mer begrän
sade betydelse för företagsbeskattningen, se s. 172.
31 Skatteförmågoprincipen har tidigare förespråkats som hjälpmedel vid tolkning, se t.ex. 
Silfverberg 1992 s. 46 f. och Kellgren 1997 s. 73.

Enligt Gunnarsson talar mycket för att skatteförmågobegreppet är ”det 
bästa uttrycket för den etiska idén om distributiv rättvisa i skatterätten”. 
Men hon uppmärksammar också att principen kan anföras som stöd för 
mycket skilda uppfattningar. Den kan begränsas till att motivera horison
tell likabehandling i linje med lika offer-principen, dvs. en inskränkning 
av rättvisan till att personer i samma position behandlas på samma sätt. Å 
andra sidan kan skatteförmågoprincipen åberopas som stöd för ett inter- 
ventionistiskt inkomst- och förmögenhetsutjämnande synsätt. Principen 
ger i sådant fall även uttryck för ett krav på vertikal rättvisa.30

Skatteförmågoprincipen kräver i princip att hela den ekonomiska 
potentialen för behovstillfredsställelse ingår i skattebasen, dvs. utgör en 
del av det som skall beskattas. Principen kräver emellertid också i konse
kvens härmed, att relevanta inskränkningar i möjligheterna till behovs
tillfredsställelse beaktas vid bestämmandet av den skattepliktiga inkom
sten.

2. Hur kan då skatteförmågoprincipen komma till konkret användning 
vid gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader, eller 
mer preciserat, vid avvägningen mellan olika omkostnadskriterier?31 
Omfattande levnadskostnader över vilka den skattskyldige inte dispone
rar, ger naturligtvis lägre skatteförmåga. Värdet av levnadskostnader hör 
ju dock till den sfär som skall beskattas, och skatteförmågoprincipen har 
då inget att tillföra.

Om det däremot är en öppen fråga huruvida omkostnad eller levnads-
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kostnad föreligger i ett speciellt fall, och den skattskyldige i realiteten 
inte kan välja bort utgiften, kan skatteförmågan enligt min mening 
mycket väl tala för ett generöst synsätt. Ett sådant synsätt skulle kunna 
medföra att stor exklusivitetsinstensitet, tillsammans med stor normal
intensitet, kunde motivera lättare krav på nödvändighet/främjande. Till- 
lämparen skulle på sådana grunder exempelvis kunna avstå från att kräva 
absolut, eller kausalt samband, och i stället använda ett finalt nödvändig
hets- eller främjandekrav. Även ett större ”avstånd” mellan kostnader 
och intäkter skulle då kunna accepteras.

Ett konkret exempel på en sådan situation skulle kunna vara barn- 
omsorgskostnader, vilka i normalfallet uppvisar utomordentligt stor 
exklusivitets- och normalintensitet. Sistnämnda två faktorer talar för att 
barnomsorgskostnader i många fall bör betraktas som avdragsgilla 
omkostnader, och inte som levnadskostnader.32 I normalfallet torde det 
nämligen vara så, att det för en familjs försörjning är av avgörande bety
delse att hushållets vuxna medlemmar kan lämna hemmet för att för
värvsarbeta. Detta förhållande framstår naturligvis ännu tydligare i 
familjer med bara en vuxen. Kostnaden skulle med andra ord, trots att 
dess samband med intäkterna kan uppfattas som endast medelbart, ändå 
inte uppkommit om inte förvärvsverksamheten funnits.33

32 Detta förefaller vara en uppfattning som fått viss spridning i tysk doktrin, även om den 
inte vunnit genomslag i praxis. Se Tipke i Skatterett 1984 s. 155. Den principiella skillna
den mellan hänsynstagande till bamkostnader inom ramen för skattesystemet respektive 
bidragssystemet har behandlats av Welinder, som inte förfaller främmande inför något av 
alternativen, se Welinder 1976 s. 141 f.
33 Jag bortser här från fall då föräldrar placerar sina barn i t.ex. förskola av pedagogiska 
skäl.
34 Se RÅ 1991 ref 35, RÅ 1988 ref 81, RÅ81 1:61, RÅ 1969 fi 1165, RÅ 1946 fi 761 och 
RÅ 1945 fi 181.
35 Jfr Mattsson 1994 s. 75. Även Gunnarsson 1995 s. 173 f.

Befintlig praxis vilar på helt andra förutsättningar än de som är för 
handen i vårt moderna samhälle. RR har vid flera tillfällen vägrat avdrag 
för kostnader som haft anknytning till den skattskyldiges barn.34 Avgö
randena synes representera ett synsätt, enligt vilket t.ex. barnomsorgs
kostnader bör betraktas som kostnader för att ha barn, och inte för att 
kunna arbeta. Det skall dock framhållas att de två mål som rör just barn
omsorgskostnader är två notisfall från 1940-talet. Vid denna tid var det 
inte ovanligt att välbeställda familjer där endast en av två vuxna arbe
tade, ändå höll sig med hemhjälp.35 Detta är numera något helt främ
mande. Det finns ingen regel som idag utesluter en tolkning som identi
fierar vissa barnomsorgskostnader som omkostnader, varför det i och för 
sig skulle vara möjligt för RR att ompröva sin äldre praxis.
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Den syn som befintlig praxis ger uttryck för är enligt min uppfattning 
alltför mekanisk. Barn är i motsats till bilar, tvål och kläder m.m inget 
som köps och konsumeras. Vad som betalas för sådan barnomsorg som 
beskrivits i det föregående bör därför inte förbehållslöst jämställas med 
sådan privat konsumtion. Det normala tillståndet är i varje kultur att för
äldrar själva tar hand om sina barn i den mån de har möjlighet därtill. 
Kostnader för att lämna bort de egna barnen, i syfte uteslutande att möj
liggöra förvärvsarbete, kan inte utan att man våldför sig på språket 
betraktas som en levnadskostnad.

Om detta generellt betraktas som en levnadskostnad kommer samban
det mellan kostnad och intäkt i en snäv mening att framstå som enda rele
vanta omkostnadskriterium. Detta är en formalistisk lösning. En överlä
kares konferenskostnader, eller en företagares representationskostnader, 
kan många gånger visa på beaktansvärt finalt samband. Det kan vara 
rimligt att för denna kostnadstyp i första hand beakta detta kriterium, 
trots att det oftast är omöjligt att säga om detta tänkta samband verkligen 
resulterar i några intäkter. Det är emellertid i många fall ingen som helst 
tvekan om att kostnader för barnomsorg är nödvändiga betingelser för 
åtminstone skillnaden mellan en skattskyldig förvärvsarbetandes lön, och 
belopp motsvarande vad denne kan få i socialhjälp om han inte kan 
arbeta. Skillnaden mellan kostnadstyperna visar på behovet av en hel
hetssyn.

Samtidigt måste understrykas att det i fallet med barnomsorgskostna- 
derna finns starka skäl som talar mot avdragbarhet, särskilt i form av 
minskade skatteintäkter och administrativa problem.36 Dessutom har 
samhället beaktat barnfamiljernas ekonomiska förutsättningar inom 
ramen för barnbidragssystemet och genom subventioner till barnomsor
gen. Dessa skäl skall emellertid ställas mot nödvändigheten av att skatte
systemet, genom att vara vad det utger sig för att vara, kommer i åtnju
tande av legitimitet hos det stora kollektivet av skattebetalare. Frågans 
starka rättspolitiska anknytning medför dock enligt min uppfattning att 
krav på förändringar i första hand bör riktas till lagstiftaren och inte till 
rättstillämparen.

4.5.4 Neutralitet
Det önskemål om neutralitet som i hög grad kommit att prägla genom
förandet av skattereformen 1991, framstår delvis som ett uttryck för det 
marknadsekonomiska synsättets dominans i samhällsdebatten under

36 Se härom närmare under 4.5.6 nedan.
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senare år. Med neutralitet avses då främst önskemålet om att näringslivets 
organisationsformer inte skall betingas av diversifierade skatteregler.

Det är viktigt att praxis beträffande gränsdragningen mellan omkost
nader och levnadskostnader inte utvecklas i en riktning som motverkar 
detta önskemål. Det finns yrkesgrupper vilkas förvärvsverksamhet före
kommer med stor frekvens i såväl inkomstslagen tjänst som i närings
verksamhet, och vilka i många fall kan förväntas uppvisa liknande kost- 
nadsstrukturer. Det framstår som en neutralitetsbrist om skattskyldiga 
tillhörande dessa grupper av inkomstskatteavdragsskäl, styrs mot egen
företagande alternativt anställning.

Som exempel på yrkesgrupper eller branscher av de angivna slagen 
kan nämnas skribenter och konsulter. En skribent kan t.ex. av praktiska 
skäl avstå från att begära F-skattesedel, och därigenom i praktiken 
komma att redovisa tjänst, trots royaltyintäkter av så varaktig art att de 
rätteligen borde tagits upp under näringsverksamhet. Denna omständig
het bör inte föranleda en annorlunda bedömning av skribentens omkost
nader. På motsvarande sätt kan en datakonsult efter en i huvudsak for
mell prövning, ha kommit att erhålla F-skattesedel. Han redovisar där
efter inkomst av näringsverksamhet, trots att hans stora och kanske enda 
kund betalar per timme efter samma principer som gäller för anställda 
konsulter. Förekomsten av F-skattesedeln bör inte medföra en annor
lunda bedömning av konsultens kostnader än om dessa redovisats under 
tjänst.

Inkomstskattelagstiftningen förutsätter enligt sin systematik i princip 
att valmöjlighet saknas för den skattskyldige, ifråga om vilket inkomst
slag hans intäkter skall redovisas under. I praktiken torde dock valmöjlig
heterna för bl.a. de nämnda grupperna av skattskyldiga vara betydande, 
och detta bör av neutralitetsskäl särskilt beaktas vid utformningen av 
praxis. Det anförda är skäl som talar för att man bör sträva efter att ge 
omkostnadsbegreppet, och därmed även levnadskostnadsbegreppet, samma 
innehåll för sådana yrkeskategorier.

4.5.5 Likformighet
1. Neutralitet och likformighet är delvis besläktade begrepp. Mer konkret 
kan detta uttryckas så, att man bl.a. med hjälp av neutrala skatteregler 
kan åstadkomma likhet inför lagen, för sådana skattskyldiga som visser
ligen inte bedriver sin förvärvsverksamhet på samma formella premisser, 
men där deras förhållanden i sak ändå uppvisar avgörande likheter.37 I

37 Jfr Lodin m.fl. s. 35.
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detta perspektiv är neutraliteten ett hjälpbegrepp, ett av flera medel, med 
hjälp av vilka det överordnade rättvisekravet likformighet kan tillgodoses.

I anslutning till avvägningen av olika kriterier vid gränsdragningen 
mellan omkostnader och levnadskostnader, aktualiserar likhetskravet frå
gan om huruvida olika tolkningar är motiverade för inkomstslagen tjänst 
respektive näringsverksamhet. I det följande skall diskuteras vilka skäl 
som finns för och emot ett generellt ställningstagande i denna fråga. 
Samtidigt skall beröras lämpligheten i eventuella olikheter i motsvarande 
gränsdragning för grupper av skattskyldiga inom ett inkomstslag.

De allmänna omkostnadsbestämmelserna i KL var fram till skattere
formen i det närmaste identiska för näringsidkare respektive löntagare. 
Ingenting talar för att de språkliga förändringarna i samband med till
komsten av nuvarande 23 § KL, manifesterar ett nytt principiellt synsätt 
såvitt gäller omkostnadsbegreppets avgränsning mot levnadskostnader.38 
Följaktligen kvarstår den gemensamma 20 § oförändrad. Praxis synes 
emellertid sedan länge inta en mer restriktiv attityd till avdrag som yrkas 
under tjänst, vilket även konstaterats i litteraturen.39 Det måste härvid 
framhållas att en olika avvägning av omkostnadskriterier, beroende på 
om den skattskyldige redovisar inkomst av tjänst eller näringsverksam
het, eller beroende på om det är fråga om viss yrkesgrupp, måste kunna 
motiveras sakligt. Samtidigt måste understrykas att lagstiftaren många 
gånger använt preciserade, tämligen generösa avdragsregler i det uttalade 
syftet att stödja egenföretagande.40

38 Se 2.3.1.
39 Se 4.3.
40 Exempel på detta är reglerna om avdrag för underskott av nystartad verksamhet, liksom 
lindringar i dubbelbeskattningen av aktiebolagens inkomster. Se om rättspolitisk argu
mentering vidare under 4.5.6.
41 Se Eggert Mpller i Revision og regnskabsvæsen s. 509 ff.
42 Se GlasiSN 1959 s. 222.

Ett intressant perspektiv presenteras här av Eggert Moller, som för 
dansk rätts del påpekar, att det förefaller finnas större utrymme för vissa 
yrkesgruppers avdrag, samt även för större valfrihet ifråga om avdrag 
som de är berättigade till. Han tar bl.a. exemplet med professorn som 
lättare synes få avdrag för kostnaderna avseende en fackvetenskaplig 
kongress, medan en bartender som är cocktailexpert möjligen inte får 
samma välvilliga behandling av taxeringsmyndigheterna när han yrkar 
avdrag för kostnader avseende en konferens. Eggert Moller framhåller att 
samhället principiellt värderar vetenskapen högre än drinkblandandet, 
och att detta kan smitta av sig på rätttillämparens val i konkreta situatio
ner.41 Liknande frågeställningar har i svensk litteratur väckts av Glas.42
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Även om mycket talar för att vetenskapsmannens kongressdeltagande 
uppvisar större samband etc. med förvärvsverksamheten än bartenderns 
resa, är det långifrån uteslutet att en underliggande värdering av de båda 
yrkesgruppernas status påverkar rättstillämparens bedömning.

Mot bakgrund inte minst av de konstitutionella ramar som gäller för 
tolkningen av svensk skattelag är frågeställningen naturligtvis intressant, 
och jag återkommer till den i rättsfallgenomgången i framställningens 
senare del. Frågan blir då om eventuell inkonsekvens och avsteg från 
principer är tecken på förekomsten av gynnade intressen av detta slag.

2. Vilka sakliga argument kan då tala för en förmånligare behandling av 
näringsidkare eller om man så vill, för en strängare syn på löntagares 
avdrag? Och finns argument som talar i motsatt riktning? Det kan hävdas 
att egenföretagande medför en större generell osäkerhet än lönearbete. 
Antalet konkurser under 1990-talets första år skulle kunna understryka 
denna uppfattning. Samtidigt har antalet arbetslösa flerdubblats på några 
få år, och det framstår numera som uppenbart, att den trygghet som följer 
med en ”fast” anställning är i högsta grad skenbar. Det anförda utgör 
således inte saklig grund för generell olikabehandling av näringsidkare 
respektive löntagare.

Det kan emellertid med fog hävdas att graden av osäkerhet ifråga om 
såväl intäkters som kostnaders storlek ändå ofta skiljer sig år för de båda 
grupperna. Affärsinnehavaren kan inte i förväg veta hur mycket han 
kommer att sälja för. Droskägaren vet inte hur många som kommer att 
vilja åka i hans taxi. Innehavaren av en agentur för transformatorer och 
batterier måste oupphörligen söka attrahera nya kunder. Intäkterna kan 
för dessa ganska typiska näringsidkare vara beroende av t.ex. utgifter för 
reklam eller representationsgåvor. Osäkerheten motiverar att dessa 
näringsidkares egna bedömningar av avdragbarheten hos dessa kostnader 
i normalfallet accepteras. Eggert Moller framhåller denna osäkerhet på 
följande vis:

”Det skal i denne förbindelse bemærkes, at usikkerheden i npdvendigheds- 
bedpmmelsen er langt storre indenfor de egentlige driftsomkostninger end 
indenfor Ipnmodtagarens udgifter, og valgmuligheden derfor tilsvarende 
rummeligere."43

Det skulle härigenom kunna sägas existera ett större manöverutrymme, 
eller valmöjlighet för näringsidkaren än för löntagaren. Gränsen mellan 
tjänst och näringsverksamhet är dock trubbig, och kan inte alltid använ
das om ett sakligt korrekt resultat skall erhållas. För löntagaren är lönen

43Eggert M011er i Revision og regnskabsvæsen 1958 s. 509.
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åtminstone i ett kortare perspektiv förutsebar, liksom de därmed förknip
pade kostnaderna. Detsamma gäller för den näringsidkare, som i egen
skap av ”kontraktsanställd” datakonsult, förbundit sig att arbeta med sys
temunderhåll hos en kund under ett bestämt antal timmar varje vecka, 
mot fast pris.

Någon skillnad i sak finns inte för dessa grupper, och de bör följaktli
gen behandlas lika.44 Det är således osäkerheten som kan motivera en 
annorlunda syn på vissa av näringsidkarens avdrag, och inte förvärvskäl
lans formella kvalifikation under inkomstslaget näringsverksamhet. Det 
anförda kan i första hand få den konsekvensen för avvägningen mellan 
olika omkostnadskriterier, att nödvändighets/främjandentensiteten tillåts 
vara lägre för sådana kostnadstyper där graden av osäkerhet är påtag
lig. Representationskostnader är ett mot levnadskostnadsområdet grän
sande exempel på utgifter av detta slag.

44Härom även under 4.5.4.
451 tjänst finns endast en förvärvskälla.
46 Se 32 § 3 h mom. KL samt 2.6 ovan.

Osäkerhet kan emellertid anföras som stöd även för en motsvarande 
inställning till vissa avdrag under tjänst. Jag tänker då främst på den situ
ationen, att en skattskyldig som vid tidpunkten för kostnadens nedläg
gande rent faktiskt har förvärvskällan tjänst, t.ex. i form av korttids
anställning, A-kassa eller liknande temporära och på sikt osäkra intäkter.

Vid sådant förhållande skulle kunna göras gällande att kostnader för 
förvärvande av mer tjänsteintäkter, i form av kostnader för att söka 
anställning, bör ses som en omkostnader. Den skattskyldige som riskerar 
att förlora sin anställning har ju redan förvärvskällan tjänst.45 Utgifter för 
att bibehålla intäkter hänförliga till denna förvärvskälla har i princip 
omkostnadsstatus. Detta synsätt har nyligen kommit till uttryck i sär
skilda skattefrihetsregler m.m. vid utbildning av personer som t.ex. riske
rar att bli arbetslösa.46 Argumentationen rimmar väl med beskattningen 
av egenföretagare. Det lär t.ex. inte ifrågasättas att en näringsidkare 
söker erhålla flera uppdrag inom ramen för den bedrivna verksamheten. 
Anledning saknas att behandla löntagare annorlunda i detta hänseende.

4.5.6 Andra hänsyn
I detta sammanhang måste naturligtvis också diskuteras frågan om i vil
ken utsträckning andra intressen än grundläggande skatterättsliga princi
per, bör tillåtas påverka bedömningen och avvägningen av olika omkost
nadskriterier. Som tidigare nämnts har lagstiftaren vid flera tillfällen 
använt skattesystemet som ett instrument för att stimulera företagande.
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Resultaten av dessa insatser, liksom de politiska grunderna för dem har 
varit omtvistade. Denna slags åtgärder är ett led i de samhällsekono
miska hänsyn som själva är en naturlig del av utformningen av skatterät
ten. Det är också självklart att de politiska uppfattningarna om hur skatte
systemet bör se ut, skiljer sig starkt åt, på samma sätt som åsikterna om 
hur skatteintäkterna bör användas gör det.

På motsvarande sätt är det naturligt att lagstiftaren kontinuerligt beak
tar de praktiska problem, som inkomsttaxeringen i egenskap av masshan- 
tering reser för skatteförvaltningen. Systemet måste kunna hanteras ratio
nellt inom ramen för tillgängliga resurser. Ett i teorin aldrig så rättvist 
och därigenom legitimt system, är inte värt mycket om det inte kan 
effektueras. Det tydligaste tecknet på hur sådana hänsyn tillåtits utforma 
reglerna för omkostnadsavdrag annorlunda för inkomstslaget tjänst jäm
fört med näringsverksamhet, är kanske förekomsten av schabloner. Med 
schabloner avses här i förväg fastställda generella avdragsbelopp, vilka 
enligt lag ersätter faktiska förhållanden vid inkomstberäkningen.47

Frågan blir nu i vilken utsträckning det är lämpligt att rättstillämparen 
vid tolkning beaktar rättspolitiska intressen av det angivna slaget. Till- 
lämparen har vid utformningen av praxis att hålla sig inom de ramar som 
RF ställer upp. Några andra legala begränsningar av hur skattelag får tol
kas, finns som tidigare nämnts inte. Så länge uttolkningarna är rimliga 
med hänsyn till bakomliggande lagtext är föreskriftkravet tillgodosett. 
Jag anser i princip att rättstillämparen har en skyldighet att mot denna 
bakgrund göra rättspolitiska överväganden. Det finns t.ex. i normalfallet 
ingen anledning att beakta äldre förarbetsuttalanden som inte överens
stämmer med modern rättsuppfattning.

Om emellertid rättstillämparen exempelvis skulle negativt särbehandla 
en viss grupp skattskyldiga, med hänvisning till sådana rättspolitiska skäl 
som inte överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen, kan 
detta kränka kravet på likabehandling i RF 1:9. Kravet på saklighet och 
opartiskhet måste nämligen i någon mån sättas i relation till det allmänna 
rättsmedvetandet, åtminstone så länge andra referenspunkter saknas för 
vad som är sakligt och opartiskt.

Fallet med barnomsorgskostnaderna kan här tjäna som utgångspunkt 
för diskussionen. Ovan har gjorts gällande att starka skäl talar för att 
dessa kostnader på grund av sin exklusivitetsintensitet i normalfallet bör 
betraktas som avdragsgilla omkostnader och inte som levnadskostnader. 
Om rättstillämpningen plötsligt explicit skulle acceptera detta synsätt 
finge det emellertid stora konsekvenser, av statsfinansiell art såväl som

47 Ett viktigt exempel härpå är 33 § 2 mom. KL.
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för arbetsekonomin i skatteförvaltningen.48 Här finns som redan nämnts 
starka rättspolitiska skäl mot att medge avdrag för den aktuella kostnads- 
typen. Varje avvägning av detta slag måste dock företas med stor försik
tighet.

48 Förutom det stora skattebortfallet skulle reformen med den förenklade självdeklaratio
nen få arbetas om.
49 Frågeställningen har berörts tidigare i kapitel 1. De särskilda svårigheter som här gör sig 
gällande har uppmärksammats även av andra författare, se t.ex. Gunnarsson 1995 s. 173, 
Mattsson 1994 s. 76 samt internationellt t.ex. Tipke och Lang 1994 s. 270.
50 Graetz och Schenk 1995 s. 262. Även Zimmer 1993 s. 172.

Den rätt att gynna vissa grupper som är det kanske viktigaste politiska 
verktyget för lagstiftaren, gäller enligt 1:9 RF inte för rättstillämparen. 
Det förhållandet att en skattefråga resulterar i ett för skattemyndigheter 
och finansdepartement obekvämt och opraktiskt svar, är inte i sig till
räckligt skäl att avstå från en lagtolkning som i övrigt framstår som rätt
vis, korrekt, och med det allmänna rättsmedvetandet överensstämmande. 
Även om det skulle vara praktiskt på kort sikt att möta bristfällig lagstift
ning på ett sådant sätt, kan det bli förödande för tilltron till rättssystemet, 
och därmed för dettas legitimitet. I stället är det upp till den politiska 
makten att axla ansvaret för en ändamålsenlig och koherent utformning 
av lagstiftningen.

4.6 Särskilt om blandade kostnader
Ett påtagligt praktiskt problem vid tolkningen och tillämpningen av de 
lagregler som avgränsar omkostnader från levnadskostnader är behand
lingen av blandade kostnader.49 Med denna term avser jag sådana kost
nader som har karaktär av båda kostnadstyperna. Den hittills förda dis
kussionen kan inte ensam lösa de särskilda problem som gör sig gällande 
här. Tvärtom understryks behovet av en särskild analys av denna fråga.

Principiellt skulle kunna göras gällande att många utpräglade, ”natur
liga” levnadskostnader egentligen är av blandad karaktär, eftersom de 
samtidigt har avgörande betydelse för möjligheterna till försörjning. 
Eller som Graetz påpekar:

We would, in fact, have difficulty performing our jobs or other income pro
ducing tasks if we did not eat, obtain housing or take an occasional vaca
tion. Thus, much basic consumption performs some ’income producing’ 
function. Money is often spent not only to provide personal satisfaction but 
also to make more money.”50
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Iakttagelsen är naturligtvis riktig, men den kan inte användas för gräns
dragningen mellan omkostnader och levnadskostnader. Sådan baskon
sumtion som det här är fråga om måste ingå i skattebasen, om man skall 
kunna tala om en verklig nettobeskattning. Dessutom måste, inte minst 
av praktiska skäl, förhållandevis precisa instrument finnas till hands för 
lösningen av gränsdragningsproblem.

Som exempel på blandad kostnad nämnde jag inledningsvis en förfat
tares kostnad för inköp av dator. Denna anskaffning har ofta sådant sam
band med förvärvsverksamheten att den utgör en omkostnad. Men det 
kan också tänkas att författaren skulle köpt en dator även om han eller 
hon inte behövt den, i syfte att använda den för förströelse. Datorn kan
ske också faktiskt kommer att användas för såväl författarskapet som för 
rent "privata” ändamål. Ett annat exempel på kostnad av blandad typ 
uppkommer när en försäljare, i syfte att göra ett gott intryck på sina kun
der, klär sig i en dyr kostym trots att han skulle föredragit jeans.

De principiellt och praktiskt viktigaste blandade kostnaderna kan mot 
denna bakgrund sägas vara av två slag:

1. Avgränsningsbara merkostnader som uppkommer ”ovanpå” en typisk 
levandskostnad. Skillnaden mellan försäljarens kostnad för kosty
men, och kostnaden för ett par jeans, i exemplet ovan är en sådan typ 
av blandad kostnad. Här är i princip fråga om två, åtminstone i teorin, 
särskiljbara utgifter, som avser två olika ändamål.

2. Kostnaden för anskaffningen av exempelvis en tillgång som används 
såväl privat som i förvärvsverksamheten. Här kan ingen merkostnad 
identifieras. Datorn i exemplet ovan är ett exempel på utgift av detta 
slag. I detta fall får den blandade kostnaden principiellt beskrivas som 
en utgift som avser två ändamål.51

Datorn har ett direkt samband med författarens förvärvsverksamhet och 
det framstår därför som riktigt att han medges avdrag för en del av kost
naden för anskaffningen. Även om kostnader för kläder i grunden utgör 
levnadskostnader precis som matkostnader gör det, är det inte heller 
orimligt att betrakta en del av försäljarens merkostnader för kläder som 
förvärvskostnad, om dessa säkert kan identifieras. En teoretiskt riktig 
lösning skulle därmed vara att kostnaderna delades upp i en avdragsgill 
och en icke avdragsgill del.

RR har i regel ställt sig avvisande till uppdelning av kostnader i 
avdragsgilla och icke avdragsgilla delar. Det finns dock ett antal fall där 
rätten med tillämpning av merkostnadsprincipen medgivit avdrag med

51 Se Zimmer 1993 s. 168.
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del av yrkat belopp.52 Principen har också kommit till tydligt uttryck 
direkt i lagtext, t.ex. i reglerna som behandlar avdrag för fördyrade lev
nadskostnader vid tjänsteresa.

52Se t.ex. RÅ 1961 ref53,RÅ78 1:19 och RÅ80 1:9.
53 För dansk del, se Engholm Jacobsen 1993 del 1 s. 183 och 373. För norsk del se Zimmer 
1993 s. 168.
54 Se härom Påhlsson i SN 1995 s. 576. Regeln innebär bl.a. att vissa skattskyldiga som hyr 
ut lokal till fåmansföretag får göra avdrag för de merkostnader som uppkommer på grund 
av uthyrningen.
55 Bergström 1987 s. 44 samt nedan under 7.6.
56 Detta är mitt intryck, och inte slutsatsen av någon mer ingående undersökning av de tre 
rättssystemens utseende på detta område.
57 Zimmer 1993 s. 168.

I administrativ praxis och på underrättsnivå är det sannolikt mer van
ligt att jämkningar görs. Det är också möjligt att man i underinstanser 
visar större eller varierande restriktivitet, i förhållande till vad som kan 
antas följa av RR:s praxis. Sådana förhållanden skulle vara uttryck för 
skilda rättslägen, beroende på var i instanshierarkin man befinner sig. 
Detta är inte något unikt utan har påpekats i andra sammanhang.53 Det 
finns också en speciell merkostnadsbestämmelse för fåmansföretagare i 
32 § anv.p. 14 KL st. 5, vars schabloniserade tolkning i RSV:s rekom
mendationer resulterat i förekomsten av särskilt administrativt rätts
läge.54

I den svenska doktrinen har Bergström uttalat sig om blandade kostna
der avseende arbetsrum i den skattskyldiges bostad. Han menar att de all
männa omkostnadsreglerna för tjänst är konstruerade så, att en uppdel
ning av kostnaderna vore naturlig, i en avdragsgill respektive en icke 
avdragsgill del. Han konstaterar samtidigt ett praxis på området uppvisar 
ett mer restriktivt synsätt.55

Behandlingen av de blandade kostnaderna torde vara ett typiskt pro
blem för alla nettobeskattningssystem. I Danmark, Norge och Tyskland 
synes man i varierande omfattning ha skapat detaljerade särlösningar för 
att så långt möjligt slippa ställas inför den situationen, att en utgift måste 
proportioneras i en avdragsgill respektive en icke avdragsgill del. Icke 
desto mindre är de tre ländernas system öppna, på så vis att avdrag kan 
medges för blandade kostnader i viss utsträckning. Möjligheterna härtill 
varierar, men merutgifter synes i regel kunna bli föremål för avdrag.56 I 
viss utsträckning tillåts även avdrag för sådana blandade kostnader som 
beskrivits under punkt 2 ovan. I Norge har man i Hpyesterettspraxis har 
normalt har valt en ”enten/eller-lpsning”.57

De mest ambitiösa principiella lösningarna synes man ha strävat efter i 
Tyskland. Förutom en betydande mängd detaljregler har man i den tyska
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litteraturen identifierat och analyserat sådana skatterättsliga principer, 
som kan underlätta behandlingen av de blandade kostnaderna. Principen 
är, enligt Tipke och Lang, att utgifter som inte väsentligen har föranletts 
av förvärvsverksamheten, inte kan utgöra omkostnader.58 Som ytterli
gare hjälpmedel för behandlingen av de blandade kostnaderna har man 
en skälighetsprincip.59

58 Se Tipke och Lang 1994 s. 271 ff. Jämför Arndt och Zierlinger 1991 s. 92.
59 Se Tipke och Lang s. 274 ff.
60 Se kapitlen 6-12.
61 Ett mer detaljerat förslag till lösning av problemet diskuteras i kapitel 12.

Mot bakgrund av det anförda kan det med fog hävdas att en uppdel
ning borde vara huvudregel ifråga om blandade kostnader. Det kan dess
utom för svensk rätts del ifrågasättas om lagtexten i 20 § KL verkligen 
ger nödvändigt föreskriftsstöd för en restriktivitet, ifråga om avdrag för 
den del av en kostnad som uppvisar tillräckligt samband med intäkter. 
Det finns därför anledning att väcka frågan om inte blandade kostnader 
borde behandlas explicit i lagtexten. Även förutsebarhetsskäl talar för 
detta. Av arbetsekonomiska skäl finns det dock anledning att söka mot
verka att enstaka kostnadsposter delas upp i avdragsgilla respektive icke 
avdragsgilla delar. Samtidigt kan ett totalt avdragsförbud framstå som 
orättvist.

Eftersom RR i praxis förefaller ha använt sig av skilda metoder vid 
skilda tillfällen, bör dock en diskussion om konkreta lösningar föras först 
sedan praxis studerats noggrannare. I den praxisundersökning som redo
visas längre fram i detta arbete fäster jag därför särskild vikt vid frågan 
om hur RR hanterat fall där de kostnader som prövats varit av blandad 
karaktär.60

En lösning av detta problem innebärande t.ex. lagreglering av sär
skilda omkostnadskriteriers inbördes avvägning, framstår som alltför 
teknisk och komplicerad. I stället bör man söka en modell som är begrip
lig för de skattskyldiga och lätt att tillämpa. En tänkbar lösning är därvid 
en lagregel som, möjligen med tysk förebild, stadgar avdragsrätt endast 
för sådana kostnader som står i väsentlighets- eller huvudsaklighetsför- 
hållande till förvärvsverksamheten. Här skall särskilt understrykas att 
rekvisit av detta slag redan utgör användbara och välbekanta gränsdrag- 
ningsinstrument i svensk skatterätt. Med en principiell lösning av angivet 
slag skulle föreskriftkravet vara tillgodosett, samtidigt som möjligheten 
till materiell rättvisa sannolikt skulle öka.61
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4.7 Sammanfattning
I kapitlet har främst diskuterats vilken vikt som bör fästas vid de olika 
omkostnadskriteriema nödvändighet, främjande, normalitet och exklusi
vitet vid gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader.62 
Ett viktigt syfte har därvid varit att på ett principiellt sätt bedöma de 
rättsliga möjligheterna, liksom skälen för och emot, olika avvägningar av 
omkostnadskriterierna för tjänst respektive för näringsverksamhet. I 
samband härmed har motsvarande frågor diskuterats med avseende på 
olika grupper inom inkomstslagen.

Inledningsvis behandlades de tre omkostnadskriteriernas Interaktion, 
eller inbördes förhållande. Analysen visar här främst på två saker. Det 
finns för det första starka skäl för att låta hög normalitet verka lindrande 
på kravet på samband. Det viktigaste skälet för detta är att det kan antas 
gynna likformigheten vid inkomsttaxeringen i första instans. Självfallet 
skall man dock inte helt avstå från kravet på samband. I så fall skulle 
någon inkomstbeskattning värd namnet inte kunna upprätthållas. För det 
andra talar vägande skäl för att även hög exklusivitet principiellt bör 
kunna medföra att lägre nödvändighets/främjandeintensitet accepteras.

I kapitlet har vidare undersökts vilka principer och andra värden som 
kan eller bör beaktas vid avgränsning med hjälp av omkostnadskriteri
erna. Analysen visar här att grundläggande skatterättsliga principer kan 
bidra till att omkostnads- och levnadskostnadsbegreppen ges delvis olika 
innebörd i olika situationer. Gemensamt för sådana resultat måste emel
lertid för det första vara att de håller sig inom ramen för vad som kan 
betecknas som rimliga uttolkningar av de skrivna reglerna på området. 
För det andra måste avvikelser från likabehandling av olika grupper 
kunna motiveras på ett sätt som stämmer överens med RF:s krav på sak
lighet och opartiskhet.

Undersökningen visar att skatteförmågoprincipen kan underlätta för 
tillämparen att i en öppen tolkningssituation kvalificera en kostnad 
antingen som omkostnad eller levnadskostnad. Härigenom kan det på 
sakliga grunder göras gällande att starkt exklusivitetsintensiva kostnader, 
t.ex. barnomsorgsavgifter, i många fall bör hänföras till omkostnader.

Den för skatterätten viktiga neutralitetsprincipen talar för att likartade 
verksamheter som återfinns i såväl inkomstslaget näringsverksamhet 
som i tjänst, kan behöva bedömas på likartat sätt. Detta skulle kunna 
resultera i en saklig bedömning, genom vilken praxis för viss grupp 
skattskyldiga i näringsverksamhet utvecklades mer strängt än för

62 Rimlighetskriteriet förutsättts i princip inte vara föremål för några variationer, även om 
det självfallet inte finns något objektivt mått på vad som är rimligt.
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inkomstslaget i övrigt. En alternativ lösning skulle kunna vara mindre 
restriktivitet för den del av den aktuella gruppen skattskyldiga vars intäk
ter kom att hänföras till tjänst. Som exempel på förvärvsverksamhet av 
det aktuella slaget har ovan anförts bl.a. vissa datakonsulter.

Kravet på likformighet vid beskattningen är ett grundläggande rätt
visekrav som också kommer till uttryck i RF. Undersökningen visar här 
att utgångspunkten för gränsdragningen mellan omkostnader och lev
nadskostnader, trots olikheterna i lydelsen av 23 respektive 33 §§ KL, 
bör vara densamma för tjänst såväl som för näringsverksamhet. En viktig 
faktor kan dock motivera större restriktivitet ifråga om tjänst, respektive 
en genrerösare syn på avdragen i näringsverksamhet.

Denna faktor är den osäkerhet, som ofta präglar företagande men som 
i regel är mindre framträdande i anställningsförhållanden. En olika 
bedömning på denna grund kan åstadkommas genom att hög normal
intensitet tillåts kompensera för lägre nödvändighets/främj ande-intensitet 
än vad som accepteras i andra fall. I anslutning till denna diskussion har 
jag också anfört uppfattningen, att det redan av lydelsen i 20 § KL bör 
anses följa avdragsrätt för den som har förvärvskällan tjänst, och som 
ådrar sig kostnader i samband med arbetssökande.

Analysen av likformighetskravets betydelse för gränsdragningen mel
lan omkostnader och levnadskostnader väcker också frågan om huruvida 
det i rättstillämpningen existerar skattemässigt gynnade intressen, utan 
att detta kan ges en sakligt godtagbar motivering. Till denna fråga åter
kommer jag i den praxisundersökning som redovisas i framställningens 
senare del.

Tolkningen av de aktuella bestämmelserna kan, förutom av allmänna 
rättviseprinciper och skatterättsliga principer, underlättas av att tillämpa- 
ren tar rättspolitiska hänsyn vid sina bedömningar. Här måste emellertid 
understrykas det allmänna och grundläggande kravet på sökandet efter 
normativa referenspunkter. Rättspolitiska överväganden bör i normalfal
let stå i överensstämmelse med ett antagande om vad som följer av det 
allmänna rättsmedvetandet. Detta är i normalfallet nödvändigt för att 
rättssystemet skall åtnjuta förtroende och därmed legitimitet.

Avslutningvis har jag särskilt behandlat de s.k. blandade kostnaderna, 
dvs. sådana som uppvisar drag såväl av omkostnad som av levnadskost
nad. Den modell för gränsdragningen som skisserats i det föregående 
talar, i likhet med lydelsen av tillämpliga lagregler, för en uppdelning av 
sådana kostnader i en avdragsgill och en icke avdragsgill del. Det finns 
t.o.m. skäl att ifrågasätta grundlagenligheten i att inte medge avdrag för 
den del som är av omkostnadskaraktär.

En generell uppdelning framstår emellertid som opraktisk, inte minst 
av arbetsekonomiska skäl. Mot denna bakgrund anser jag att man bör
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överväga införandet av en schablonregel, som ger uttryck för något slags 
väsentlighetsprincip. Enligt denna skulle en uppdelning i en avdragsgill 
respektive icke avdragsgill göras, endast om båda delarna var av mer 
betydande storlek. En regel av detta slag kan snabbt tas fram, och bidrar 
knappast till någon ökning av komplexiteten i skattelagstiftningen. Häri
genom skulle föreskriftkravet också kunna sägas vara tillgodosett.

133





Del II





5 Omkostnadskriterier i rättspraxis

5.1 Inledning
Detta korta kapitel markerar en övergång från det allmänna till det sär
skilda. Den teoretiska diskussion och analys som redovisats i det före
gående, skall nu ställas mot RR:s praxis på ett antal särskilt utvalda 
områden. Det förtjänar upprepas att den modell för gränsdragningen 
mellan avdragsgilla omkostnader och icke avdragsgilla levnadskostnader 
som jag skisserat i den allmänna delen, inte gör anspråk på att vara en 
beskrivning av gällande rätt. I egenskap av argumentationsmodell får den 
i stället närmast sägas höra hemma i börats värld, och avsikten är nu att 
den skall prövas på varat. Denna ambition väcker flera metodologiska 
frågor, såväl av framställningsteknisk som av mer principiell natur. 
Några av dessa skall diskuteras här.1

5.2 Undersökningens uppläggning
De områden som jag har studerat närmare har valts för att de erbjuder 
särskilt påtagliga gränsdragningsfrågor. Mer konkret kan dessa områden 
på ett tydligt sätt sägas gränsa direkt till det typiska levnadskostnads- 
området. Denna omständighet leder till slutsatsen, att risken för att 
avdrag medges för levnadskostnader här är särskilt framträdande. En 
dator kan t.ex. användas som skrivmaskin, men också för att spela spel 
på. En kongressresa kan innehålla betydande inslag av rekreation. Det 
praktiskt mycket betydelsefulla problemet med blandade kostnader kan 
antas göra sig gällande med särskild styrka på de områden som jag valt ut 
för den följande granskningen.

Undersökningen har lagts upp efter en granskningsmodell som anpas
sats för ändamålet. Detta ändamål är avstämningen av en teoretisk 
modell för gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader,

1 Förtydligande m.m. av disposition och uppläggning i övrigt görs också löpande i senare 
kapitel. Se även 1.3 ovan.
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på en del av den juridiska verkligheten, nämligen på RR:s praxis.2 Häri
genom kommer undersökningen att styras av mina egna argumentations- 
modeller, och inte av det tillgängliga materialet.3 Den teoretiska modell 
som presenterats i det föregående är således grunden för de frågor som 
jag i denna särskilda granskningsdel kommer att ställa till materialet, 
dvs. till RR:s praxis.

2 Observera att rättslig s.k. polycentri kan medföra att man på olika rättsliga nivåer t.ex. 
hos förvaltningsmyndigheter respektive i domstolar, gör olika bedömningar. Se om rätts
lig polycentri på skatteområdet Påhlsson i SN 1995 s. 573 ff. Även Michelsen i SR-Skat 
1996 s. 183 ff. med hänvisningar till annan litteratur.
3 Detta principiella sätt att närma sig problemområdet har diskuterats utförligt i kapitel 1.
4 Ur terminologisk synvinkel är det viktigt att observera att uttrycket omkostnadskriterier 
mycket väl kan ges en vidare innebörd, så att det avser t.ex. alla tänkbara kriterier för 
omkostnadskvalifikation. I denna framställning används termen emellertid endast för att 
beteckna de kriterier som jag identifierat i kapitel 3 ovan.
51 undantagsfall behandlar jag även uttalanden i underinstansernas motiveringar, liksom 
särskilda yttranden som regeringsråd avgivit.

Härvid kan följande principiella frågeställningar formuleras. Den teo
retiska modellen innehåller ett antal förutsättningar för avdragbarhet. 
Dessa har jag kallat omkostnadskriterier.4 I några fall har jag motiverat 
kriterierna med att hänvisa till RR:s praxis. Av särskilt intresse blir nu att 
se, om RR med någon regelmässighet använder sig av dessa kriterier i 
sina bedömningar, samt hur man i förekommande fall gör avvägningar 
dem emellan. Detta har jag undersökt på det sätt som är vedertaget inom 
rättsvetenskapen, nämligen genom studium av RR:s domskäl.5

Jag har därvid inte begränsat mig till att söka efter explicit användning 
av omkostnadskriterierna, utan jag har också genom rättsfallstolkning 
dragit slutsatser om huruvida rätten implicit använt sig av kriterierna. 
Rättsfallstolkning bör emellertid utföras med stor försiktighet för att inte 
övergå i rena spekulationer. Jag har därför varit mycket återhållsam med 
att dra slutsatser om vad man inom RR menat med enstaka formuleringar. 
Denna återhållsamhet är också ett uttryck för min principiella uppfatt
ning om hur rättsfallstolkning bör gå till, om det skall vara meningsfullt 
att använda praxis vid fastställandet av något slags gällande rätt.

Undersökningen av om och hur RR använder sig av modellens 
omkostnadskriterier leder till den kompletterande frågan om i vilken 
utsträckning RR regelmässigt använder sig av några andra kriterier 
eller argument för bedömningen av avdragbarhet och för gränsdrag
ningen mellan omkostnader och levnadskostnader. Iakttagelser av detta 
slag kommer i det följande att bli föremål för särskild uppmärksamhet.

Kartläggningen och analysen av RR:s användning av kriterier eller 
argument avser att ligga till grund för slutsatser i såväl detaljfrågor som i
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ett bredare teoretiskt och praktiskt perspektiv. Jag fäster också särskild 
vikt vid hur RR:s argumentation utvecklats i tiden. I den mån undersök
ningsmaterialet tillåter det, diskuterar jag kvaliteten i såväl RR:s domskäl 
som i avgörandenas sakliga innehåll. En sådan diskussion inbegriper 
principiella synpunkter på hur domsmotiveringar bör utformas.

I detta sammanhang skall också framhållas att många av de studerade 
avgörandena utgörs av notiser i RÅ. Eftersom även notismålen används 
som rättskällematerial finns anledning att principiellt diskutera även 
utformningen av dessa. Självfallet kan och bör även konkreta motive
ringar i notismålen användas vid analys av RR:s praxis, men detta är en 
annan sak och framstår närmast som en självklarhet.

Den särskilda granskning som skall redovisas i det följande väcker 
som nämnts inledningvis även framställningstekniska problem. Här har 
ett antal särskilda områden valts ut för undersökning. Skall resultatet dis
poneras efter dessa områden, dvs. efter materialet, eller bör i stället pro
blemen, de principiella frågeställningarna, helt få styra uppläggningen? 
Det finns här ingen given lösning.

En alltigenom probleminriktad disposition skulle leda till att frågan 
om RR:s användning av omkostnadskriterierna studerades koncentrerat, 
för samtliga de utvalda områdena. Därefter skulle motsvarande behand
ling ges frågan om i vilken utsträckning RR använder sig av andra krite
rier och argument. Uppläggningen är tilltalande eftersom den utgår från 
de frågor som framställningen önskar ge svar på.

Trots detta har jag valt en disposition med utgångspunkt i de olika 
områden av praxis som undersökts. Först behandlas således RR:s avgö
randen såvitt gäller vissa resekostnader, dels med avseeende på använd
ningen av omkostnadskriterna och dels med avseende på användningen 
av andra kriterier och argument. Därefter sker samma sak för de andra 
utvalda områdena.

Skälet till att jag ändå valt denna delvis materialbetingade disposition 
är att den möjliggör en mer koncentrerad redovisning av RR:s avgöran
den. Eftersom varje område behandlas för sig kan mina referat av rätts
fall då normalt koncentreras till ett kapitel. Med en probleminriktad dis
position skulle jag behöva komma tillbaka till samma rättsfall gång på 
gång.6 En sådan fragmentarisk referatteknik skulle tillsammans med det 
tämligen stora antalet behandlade rättsfall komma att tynga framställ
ningen, och därigenom göra den onödigt svårläst. Den ämnesvisa dispo
sitionen blir helt enkelt lättare för läsaren att följa. Dessutom görs en 
gemensam presentation av undersökningsresultaten i utvärderingskapitlet.

I anslutning härtill skall sägas något om urvalet av rättsfall. Före den

6 Detta blir ändå nödvändigt i viss utsträckning.
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s.k. fullföljdsreformen i början av 1970-talet behövdes inte prövningstill
stånd i RR. Antalet överklagade taxeringsmål var utomordentligt stort, 
inte minst på de områden som är objekt för denna undersökning. En 
beskrivning av hur RR:s argumentation utvecklats i tiden kräver inte full
ständighet härvidlag. Av utrymmesskäl har jag därför utelämnat ett antal 
notismål från tiden före 1969. De avgöranden som utelämnats är endast 
sådana, som inte innehåller några principiella uttalanden, eller där RR 
endast upprepar vad som sagts i andra domskäl, alternativt inte lämnar 
någon motivering alls. Av samma skäl har jag även utelämnat enstaka 
notismål från tiden efter fullföljdsreformen, förutsatt att dessa inte tillfört 
rättsläget något i sak, eller i övrigt presenterat några nya eller utvecklade 
argumentationsmodeller. Mot denna bakgrund har jag av utrymmesskäl 
skäl låtit antalet undersökta rättsfall för respektive kostnadstyp hållas 
inom intervallet 10-30 stycken.

Det skall i detta sammanhang också framhållas att det fysiska material 
som undersökningen baseras på är RÅ.7 Uppgifter rörande de olika avgö
randena vilka inte återfinns i referaten respektive i notiserna har således 
inte efterforskats. I något fall har jag dock beaktat uttalanden i GRS om 
vissa notismål, som av allt att döma bygger på^studier av respektive akt, 
eller av annan kunskap som inte förmedlas i RÅ.

Avslutningsvis skall den beskrivna granskningsmodellen redovisas i 
punktform. Den följande uppställningen är en översiktlig beskrivning av 
hur undersökningen presenteras. Dispositionen är i princip identisk för 
kapitlen 6-11. Kapitel 12 innehåller sammanfattningar och kommentarer 
avseende såväl den allmänna som den särskilda delen.

5.3 Granskningsmodell
1. Inledning. Allmänt om det aktuella rättsområdet. Här redovisas till
lämpliga lagrum. Hänvisningar sker till diskussionen i den allmänna 
delen om principiellt möjliga uttolkningar av lagtexten.

2. Allmänt om undersökningsmaterialet. Den undersökta kostnadstypen 
preciseras och avgränsas. Kvantitativ presentation av de undersökta rätts
fallen.

3. Utformningen av motiveringarna. Här lämnas kortfattat uppgifter om i 
vilken utsträckning RR motiverat sina avgöranden, samt om någon sär
skild lokution eller liknande utmärker de undersökta avgörandena.

71 några fall har jag använt mig av referat i RRK.
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4. RR:s användning av de omkostnadskriterier som redovisats i den all
männa delen. De avsnitt som behandlar användningen av omkostnadskri- 
terierna har disponerats enligt följande. Under särskilda underrubriker 
redovisar jag rättens användning av respektive kriterium, med referat av 
relevanta avgöranden och förtydligande kommentarer. Detta sker genom 
redovisning och analys av de argument som anförs explicit, eller som 
implicit framgår av referaten och notiserna. Redovisningen sker i sådan 
ordning, att jag för varje undersökt rättsområde först behandlar det krite
rium som kommit till störst användning i RR, därefter det som använts 
näst mest osv. Som underrubriker används för tydlighetens skull de 
beteckningar jag i den allmänna delen givit respektive kriterium, dvs. 
nödvändighet, främjande etc.

Efter denna redovisning utför jag, likaledes under särskild rubrik, en 
analys där rättens användning av de olika kriterierna ges en samlad 
granskning. Här behandlas särskilt frågan om huruvida RR gjort avväg
ningar mellan kriterierna, samt den för framställningens syfte mycket 
betydelsefulla frågan om hur RR behandlat blandade kostnader på res
pektive område.

För tydlighetens skull skall också framhållas att analysavsnittet även 
utgör en sammanfattning av de tidigare avsnitt där användningen av res
pektive kriterium redovisas. Dessa enskilda avsnitt innehåller därför inte 
själva några sammanfattningar. Sådana skulle tynga framställningen. 
Dessutom avslutas varje kapitel med en sammanfattning (se nedan).

5. RR:s användning av andra kriterier och argument. Här sker en mot
svarande redovisning och analys av sådana faktorer, som tycks ha inver
kat på bedömningen, men som inte kan inplaceras i de omkostnadskrite
rier som jag formulerat.

6. Doktrinen. Under denna rubrik redovisas företrädesvis sådana uttalan
den i litteraturen, som har särskilt intresse för denna framställning. Detta 
är sådana uttalanden i doktrinen, som presenterar eller analyserar argu
ment med anknytning till den teoretiska modell som presenterats i den 
allmänna delen ovan. Även andra argumenterande eller eljest analyse
rande synpunkter kan naturligtvis vara av intresse, om de t.ex. ger läsa
ren perspektiv på de uppfattningar jag själv framfört.

Däremot har jag i huvudsak underlåtit att redovisa uttalanden i littera
turen, som främst har karaktären av referat. Olika författares beskriv
ningar av innehållet i lag, förarbeten eller i RR:s praxis har kraftigt 
begränsats i denna framställning, såväl av utrymmesskäl som av hänsyn 
till syftet med arbetet.

6. Sammanfattning.
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6 Studie- och kongressresor

6.1 Inledning
Avdragsrätten för kostnader avseende studieresor och resor som företas i 
syfte att bevista konferenser och kongresser, regleras i allmänna omkost- 
nadsbestämmelser.1 Några specialbestämmelser som uttryckligen träffar 
detta område finns alltså inte, varken för inkomstslaget tjänst eller för 
näringsverksamhet. I den mån resor av det aktuella slaget kan anses 
utgöra tjänsteresor för en anställd, kan dock reglerna om avdrag för för
dyrande levnadskostnader bli aktuella.

1 Dessa återfinns i 20 § 1 st., samt för näringsverksamhet i 23 § och för tjänst i 33 §
1 mom. KL. Observera att den allmänna omkostnadsregeln för näringsverksamhet tillkom 
först 1991, i och med skattereformen. Se om betydelsen härav samt vidare under 2.3.1.
2 På denna grund har uteslutits exempelvis RÅ 1987 ref 30, där en doktorand för sina fors
karstudier vistades ca ett halvår i Moskva.

Den fortsatta framställningen avser emellertid att analysera bedöm
ningen av sådana avdrag, som yrkats inom ramen för de allmänna reg
lerna. Det måste särskilt framhållas att jag i detta kapitel huvudsakligen 
studerat RR:s bedömning av sådana resor som uttryckligen betecknats 
som studie- och kongressresor, en kategori som är tänkbar såväl i tjänst 
som i näringsverksamhet. Näraliggande resetyper med närmare anknyt
ning till visst inkomstslag, t.ex. resor som företagits i direkt syfte att 
utvidga affärsverksamhet, har inte tagits med. Undersökningen omfattar 
inte heller studieresor som varat så länge, att de närmast kan karaktärise
ras som studier på annan ort.2 Dessa inskränkningar medger en fokuse- 
ring av analysen på omkostnadsbegreppets avgränsning gentemot lev
nadskostnader, och är med hänsyn till mängden avgöranden även påkal
lad av utrymmesskäl.
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6.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Praxisundersökningen i kapitlet omfattar 30 rättsfall från RR. Avgöran
dena har tillkommit under en längre tidsperiod, från 1955 till 1983. 
Avgränsningen gentemot andra typer av resor skall här kort preciseras.

Frågan om avdrag eller ej för utbildningskostnader gränsar närmast till 
gruppen andra privata kostnader, och inte till vad som ovan beskrivits 
som typiska levnadskostnader.3 Här blir diskussionen om huruvida utgif
terna utgör icke avdragsgilla kostnader för förvärv av förvärvskälla 
dominerande. Detta är en annan gränsdragningsfråga än den som primärt 
behandlas i denna framställning. På grund härav har jag funnit det lämp
ligt att begränsa denna del av undersökningen till det slags resor som 
beskrivits i inledningen ovan. Jag har även avstått från att i undersök
ningen ta med rättsfall, där avdrag för ospecificerade resor eller för 
affärsresor varit föremål för prövningen.

Vidare har undersökningen begränsats till att huvudsakligen omfatta 
rättsfall där det uttryckligen är avdragsrätten för den som företagit resan 
som prövats, och inte det därmed sammanhängande problemet om huru
vida viss resa egentligen inte är en tjänsteresa, utan bör bedömas som en 
löneförmån i form av semester på arbetsgivarens bekostnad. Denna 
avgränsning är nödvändig med hänsyn till undersökningens syfte. Frågan 
om löneförmån eller ej aktualiserar på avdragsidan i första hand proble
met med om arbetsgivare har avdragsrätt såsom för lönekostnad, annan 
driftkostnad, eller saknar avdragsrätt. I några fall där RR mer tydligt 
kommer in på problemet med avgränsningen mellan omkostnader och 
levnadskostnader, har dock även denna typ av fall tillmätits särskild 
betydelse i undersökningen. Detta gäller främst vid diskussionen om vil
ken betydelse RR tillmäter arbetsgivares förhållningssätt gentemot 
anställdas studie- och kongressresor, vid bedömningen av avdragsrätten 
för den anställde.4

Nedan redovisas kortfattat i tabellform de avgöranden från RR som 
ligger till grund för återstoden av detta kapitel.

3 Se närmare härom under 3.3.
4 Se om detta problem ur principiell synvinkel 3.6.2.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Kostnadstyp RR
RÅ 1955 ref 41 tjänst forskare enskild studieresa ej avdrag
RÅ 1955 ref 4 II tjänst forskare enskild studieresa avdrag
RÅ 1957 fi 186 rörelse läkare kongresser avdrag
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RÅ 1957 fi 189 tjänst läkare kongresser avdrag
RÅ 1957 fi 190 tjänst läkare kongresser ej avdrag
RÅ 1957 fi 192 tjänst forskare kongress avdrag
RÅ 1958 fi 1535 rörelse? läkare studieresa, enskild? ej avdrag
RÅ 1964 fi 692 tjänst affärsman5 gruppstudieresa ej avdrag
RÅ 1964 fi 1311 tjänst tjm, LME6 enskild studieresa ej avdrag
RÅ 1966 fi 252 tjänst läkare kongress ej avdrag
RÅ 1966 fi 253 tjänst läkare kongress avdrag
RÅ 1967 fi 594 rörelse affärsman7 enskild studieresa avdrag
RÅ 1967 fi 899 rörelse affärsman8 gruppstudieresa avdrag
RÅ 1967 fi 999 tj/rö arkitekt gruppstudieresa avdrag
RÅ 1968 fi 1578 tjänst tjm9 enskild studieresa ej avdrag
RÅ 1971 fi 1300 rörelse affärsman10 enskild studieresa avdrag
RÅ 1971 fi 1652 tjänst läk./forsk. kongresser avdrag
RRKR72 1:27 rörelse affärsman11 gruppstudieresa avdrag
RRKR72 1:28 tjänst affärsman12 kongress/studie avdrag
RRKR73 1:2 tjänst läkare kongress avdrag
RRKR73 1:3 tjänst läkare studieresa/kurs avdrag
RRKR73 1:413 tjänst läkare kongress avdrag
RÅ 1974 ref 79 tjänst riksdagsled. enskild studieresa avdrag
RÅ79 1:101 tjänst sjukgymnast enskild studieresa ej avdrag
RÅ79 1:1011 tjänst veterinär gruppstudieresa avdrag
RÅ80 1:81 jbr.fast. lantbrukare gruppstudieresa ej avdrag
RÅ80 Aa 147 tj/rö läkare enskild studieresa ej avdrag
RÅ80 Aa 194 tjänst läkare kongress ej avdrag
RÅ80 Aa 213 jbr.fast. lantbrukare gruppstudieresa ej avdrag
RÅ83 Aa 199 tjänst affärsman14 gruppstudieresa avdrag

5 Bilhandlare.
6 Tjänsteman, L M Ericsson.
7 Livsmedelshandlare.
8 Innehavare av åkeri- och grävmaskinrörelse.
9 Tjänsteman på stadsbyggnadskontor.
10 Möbelhandl are.
11 Pälshandlare.
12 Ordförande i bankstyrelse.
13 Återfinns i RÅ 1973 som notisen A 3.
14 Företagsledare i tryckeribranschen.
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Observera att det av tabellen inte framgår om RR var enig i sin bedöm
ning. Inte heller anges t.ex. om avdrag medgavs med yrkat belopp, eller 
om dess storlek bestämdes på annan grund, t.ex. skönsmässigt. Några 
kortfattade uppgifter av detta slag skall lämnas här.

RR var oenig i påfallande många, nästan 25 %, av de undersökta rätts
fallen. Av de 30 avgörandena var rätten enig i 23 och oenig i 7 fall. 14 av 
de 7 fallen medgavs avdrag helt eller delvis, medan detta vägrades helt i 
de övriga 3. De mål där dissens förekom rörde sig i samtliga fall utom ett 
om kongressresor. 14 fall var den skattskyldige läkare och i två fall fors
kare. I det resterande fallet var den skattskyldige en affärsman. Av diss- 
enserna är emellertid 5 hänförliga till 1950-talets mål.15 Därefter har 
enighet alltså rått i de flesta fall.

15 RÅ 1955 ref 41, RÅ 1957 fi 186, 189, 190 och 192. Dissens förekom också i RRK R72 
1:27 samtiRÅSO Aal 94.
16 Se 6.3.
17 Se 6.3.

I ännu fler mål, 12 stycken eller 40 %, har RR avgjort frågan utan 
någon motivering. I 7 av dessa fall medgavs avdrag helt eller delvis, 
medan avdrag helt vägrades i resterande 5 fall. I dessa referat och notiser 
har normalt det traditionella uttrycket ”ej ändring” eller liknande 
använts. I hela 9 av de 12 fallen var den skattskyldige en läkare som 
yrkade avdrag för kostnader i samband med kongresser. Innebörden av 
lokutionen ”ej ändring” föranleder närmare diskussion, liksom i övrigt 
kortfattade motiveringar. Denna presenteras nedan i avsnittet om avgö
randenas utformning.16

Även antalet skönsmässiga avgöranden upptar en stor del av de under
sökta målen. I 18 av de 30 rättsfallen medgav RR avdrag helt eller delvis 
i enlighet med den skattskyldiges yrkande. I 8 fall medgavs avdrag i 
enlighet med den skattskyldiges yrkande, medan avdraget i de övriga 10 
fallen fastställdes skönsmässigt. Detta väcker naturligtvis frågan om var
för avdrag, när det medges, i så många fall inte medges med yrkat 
belopp.17

6.3 Utformningen av RR:s motiveringar
Förutom de skäl och argument som utgör motiveringen i sak, innehåller 
svenska domstolars domskäl ofta kortfattade formuleringar eller lokutio- 
ner av närmast traditionell art. Frekvensen och betydelsen av dessa for
muleringar har tydligen varierat från tid till annan, och även mellan dom
stolar sinsemellan.
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Ett exempel på detta, som dessutom är av betydelse på det undersökta 
området, är det förhållandet att utgången i kammarrätt accepteras av RR 
med lokutionen ”ej ändring”, eller liknande. I inte mindre än 10 av de 
undersökta 30 rättsfallen förekommer detta.18 Här saknas således helt 
självständig motivering från den instans som slutligen avgjort frågan. I 
några av de 10 fallen anges att RR inte ändrar kammarrättens dom eller 
utslag. I övriga fall består den information som meddelas läsaren om 
resultatet av RR:s behandling av frågan endast av orden ”RR: Ej änd
ring.”

Denna modell för meddelande av beslut och domar är välbekant för 
alla jurister, och den fortsatta undersökningen får visa om förhållandet 
ifråga om studie- och kongressresor på något väsentligt sätt skiljer sig de 
andra områden som omfattas av denna undersökning. Här skall blott 
konstateras att de fall där RR inte tillfört någon motivering, är jämt för
delade i tiden.

En annan teknik som förekommer regelbundet i de undersökta fallen 
är formuleringar i motiveringen, som endast upprepar eller hänvisar till 
lagtexten, utan att denna rent språkligt tillämpas på det aktuella fallet. 
Jag avser här exempelvis ”nakna” konstateranden av att en prövad kost
nad inte varit för ”fullgörande av tjänsten”. Denna och liknande typer av 
formuleringar återkommer i 11 av de 30 undersökta rättsfallen. I ett par 
fall utgör de ensamma motivering till avgörandet. Motiveringar av detta 
slag är, så länge de inte tillämpas, dvs. rent sakligt anknyts till omstän
digheterna i det aktuella fallet, närmast av ett slags formell natur.

Avsaknaden i många fall av motiveringar ger anledning till en diskus
sion om hur RR:s domar presenteras, och vilka krav som bör kunna stäl
las på dem. Denna diskussion bör dock vara principiell och föras mot 
bakgrund av hela undersökningsresultatet varför läsaren hänvisas till 
utvärderingen.

6.4 RR:s användning av omkostnadskriterier

6.4.1 Främjande
De kriterier för omkostnadsstatus som formulerats i detta arbetes all
männa del, avser viss nödvändighet, främjande, normalité!, exklusivitet, 
samt rimlighet. Förekomsten av explicita eller implicita referenser till

1SRÅ 1957 fi 186, RÅ 1957 fi 190, RÅ 1964 fi 692, RÅ 1966 fi 252, RÅ 1967 fi 899, 
RRKR72 1:27, RRK R73 1:2,RRKR73 1:3,RÅ79 1:1011.
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dessa typer av argument i det undersökta rättsfallsmaterialet, redovisas 
och diskuteras i det följande.19 Inledningsvis kan konstateras att använd
ning av fyra av de fem kriterierna kan spåras i RR:s motiveringar.

19 Läsaren hänvisas särskilt till presentationen av granskningstnetod och disposition i kapi
tel 5 ovan.
20 Se 3.6.
21 RÅ 1964 fi 692, RÅ 1967 fi 594, RÅ 1968 fi 1578, RÅ 1971 fi 1300, RRK R72 1:27, 
RRK R72 1:28, RRK R73 1:4, RÅ79 1:10 I, RÅ80 1:81, RÅ80 Aa 147, RÅ80 Aa 194, 
RÅ80 Aa 213 samt RÅ83 Aa 199.

Det omkostnadskriterium som kommer till störst användning i de 
avgöranden som rör studie- och kongressresor, är det som jag tidigare 
formulerat som främjande av intäkt.20 I åtminstone 13 av 30 undersökta 
rättsfallen gör RR i sina motiveringar hänvisningar till om kostnaden 
typiskt sett kunnat antas främja den skattskyldiges intäkter eller ej.21

I RA 1964 fi 692 hade ägaren, tillika verkställande direktör, till en bil
firma, deltagit i en av branschförening anordnad studieresa till USA. 
Avdrag för kostnader avseende resan vägrades av RR, utan särskild moti
vering, men ett regeringsråd utvecklade sin mening och anförde bl.a. att 
resan visserligen kunnat ”... vara av visst intresse för en affärsman i 
klgdns ställning men att resan dock icke haft sådant samband med eller 
varit av sådan betydelse för klgdns verksamhet och inkomstförvärv, att 
kostnaderna - med beaktande jämväl av nyss anförda omständigheter - 
helt eller delvis kunna härföras till kostnader för resor i tjänsten eller 
eljest till kostnader för fullgörande av tjänsten.”

Formuleringarna ger tydligt besked om att kostnader av det aktuella 
slaget, enligt regeringsrådet inte behöver vara nödvändiga för intäkternas 
förvärvande, men ändå måste kunna antas ha ett samband med dessa 
eller verksamheten som saknades i det aktuella fallet.

I RA 1967 fi 594, som gällde inkomstslaget rörelse, hade en livsmedels
handlare företagit en studieresa till USA. Avdrag medgavs av PN som 
ansåg ”resan företagits i huvudsak för att rörelsens behov av information 
och rationalisering skulle tillgodoses”. KR och RR ändrade inte utslaget. 
RR hänvisade i sin motivering till ”... den nytta som Sandahl haft av där
vid gjorda erfarenheter vid uppläggningen av två under räkenskapsåret 
förvärvade filialer ...”

Främjandekriteriet kommer i detta fall till tydligt uttryck såsom direkt 
avgörande för utgången i målet.

I RA 1968 fi 1578 hade en tjänsteman vid Stockholm stads stadsbygg- 
nadskontor företagit en enskild studieresa till USA. Hans yrkande om 
avdrag för kostnader avseende resan bifölls inte, och RR anförde att den 
skattskyldige ”... inte förmått styrka att de studiebesök som han avlagt
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under resan, haft någon större betydelse för hans arbete .Resorna 
kunde enligt rätten ”... följaktligen ej anses utgöra kostnader för tjäns
tens fullgörande ...”

Det ligger nära till hand att tolka RR:s motivering så, att studiebesök 
som haft stor betydelse skulle befunnits avdragsgilla, även om de inte 
varit nödvändiga för tjänsten. Här bör särskilt anmärkas att studieresan 
kombinerades med semester. RR fäste dock ingen uttrycklig uppmärk
samhet härvid.

I RA 1971 fi 1300, som gällde inkomstslaget rörelse, hade en repre
sentant för flera svenska möbelföretag gjort en enskild studieresa till 
USA, i syfte bl.a. att studera företag liknande dem han företrädde. Resan 
hade också privata inslag. RR medgav en del av det yrkade avdraget med 
bl.a. följande motivering: ” Med hänsyn till karaktären och omfattningen 
av Olssons försäljningsverksamhet får resan - oavsett att utgifterna för 
denna icke kan hänföras till någon viss för beskattningsåret redovisad 
intäkt - anses i sådan mån ägnad att främja verksamheten, att kostna
derna för resan bör i den omfattning PN angivit godtagas såsom avdrags
gilla.”

Argumentationen är här tydligare än i de hittills refererade avgöran
dena. RR:s motivering ger enligt min mening tydligt uttryck för en gene
rell princip, med innebörden att samband i form av en kostnads typiska 
eller antagna främjande av intäkt, kan utgöra grund för avdrag. Även om 
främjandets styrka eller gränsdragningen mot andra relevanta kriterier 
inte diskuteras, har domskälen här utformats på ett sätt som måste tillmä
tas prejudikatsvärde.

I RRK R72 1:27 hade en pälsvaruhandlare (rörelseidkare) deltagit i en 
av branschorganisation anordnad studieresa till USA. Frågan i målet 
rörde om och i vilken utsträckning den skattskyldige hade rätt till avdrag 
för den medföljande hustruns resekostnader. Hustrun var också verksam i 
rörelsen. PN avslog yrkandet med hänvisning till att de aktuella kostna
derna inte varit ”... oundgängligen nödvändiga för intäkternas förvär
vande”. KR medgav emellertid avdrag med ett uppskattat belopp, med 
hänsyn till att hustruns deltagande på resan ”... varit av betydelse för den 
fortsatta verksamheten i rörelsen”. RR gjorde ej ändring i utslaget.

I RRK R72 1:28 hade styrelseordföranden för en sparbank rest till 
USA för att delta i en sparbankskongress och för att studera sparbanks- 
väsendet i USA. Det framgår av referatet att resan haft betydande inslag 
av rekreation. Hos PN och KR erhöll den skattskyldige avdrag med 
endast del av det yrkade beloppet. RR däremot, medgav avdrag med hela 
kostnaden med motiveringen: ”Däremot får, med hänsyn till de omständig
heter under vilka resan företagits och det samband som den i sin helhet
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haft med Roséns uppdrag i banken, anses att samtliga utgifter ... utgör 
avdragsgilla kostnader.”22

22 Avdrag medgavs dock inte för kostnader belöpande på den skattskyldiges hustru vilken 
medföljde på resan.
23 Frågan om hur RR:s praxis utvecklats under de år som de studerade rättsfallen avser dis
kuteras närmare i det följande.

Avgörandet framstår som tämligen generöst eftersom avdrag medgavs 
även för de kostnader som avsåg rundresa i USA. Regeringsrådet Hjern 
som ville medge avdrag även för de kostnader som belöpte på hustrun, 
visade ett tillmötesgående som nog måste betecknas som unikt, och som 
knappast skulle varit tänkbart idag:23 ”Vidkommande avdrag för kostna
der som föranletts av att hustru medföljt sin man på utlandsresa är reger
ingsrättens praxis visserligen mycket restriktiv. I ett fall som det före
varande, där det från sparbankens sida varit ett bestämt önskemål att fru 
Rosén skulle deltaga i resan och det med hänsyn till omständigheterna 
får anses ha varit ur skilda synpunkter av stort värde att fru Rosén med
följt, anser jag Rosén berättigad till avdrag även för hustruns kostnader.”

I rättsfallet RRK R73 1:4 behandlades avdragsrätten för kostnader 
som en överläkare haft för deltagandet i en kongress som hölls i Japan. 
På kongressen avhandlades bl.a. nyheter på läkarens område. RR gör i 
domskälen en tydlig hänvisning till främjandekriteriet: "Den omständig
heten att Libietis åtagit sig att själv bestrida sina kostnader för deltagan
det kan icke leda till annat antagande än att resan företagits i tjänstens 
intresse. Kostnaderna utgör därför för Libietis avdragsgill omkostnad vid 
fullgörande av överläkartjänsten.”

RR:s formulering bekräftar en än gång uppfattningen att kostnader av 
det aktuella slaget är avdragsgilla om de på ett tydligt sätt, och i bety
dande utsträckning kan antas främja intäkternas förvärvande. I domskä
len används emellertid även flera argument varför jag återkommer till 
rättsfallet senare i detta kapitel.

En mer kortfattad hänvisning till betydelsen av att kostnader främjar 
intäkter eller den skattskyldiges verksamhet i övrigt finns i RÅ79 1:10 I, 
där en sjukgymnast vägrades avdrag för studieresa till USA som hon 
företagit på uppdrag av arbetsgivaren. Resan gjordes inte med någon 
grupp. På ett tämligen kryptiskt sätt betonar RR i sin motivering före
komsten av rekreation: ”Utgifterna för resan bör därför, oavsett att resan 
varit till nytta för Mona Wåhlins tjänst som sjukgymnast, hänföras till 
levnadskostnader ...”. Främjandeargumentet fick här uppenbarligen stå 
tillbaka med hänsyn till kostnadens blandade karaktär, men tycks ändå ha
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beaktats av RR. Jämfört med fallet med bankmannen ovan, ger detta 
avgörande uttryck för en restriktivitet som föranleder särskild analys.24

24 Se vidare under 6.4.5.
251 RÅ80 Aa 213 som gällde samma resa använde sig RR av samma motivering.

I RÅ 80 1:81 hade en lantbrukare deltagit i en gruppstudieresa till USA. 
Även här rörde det sig om en resa med tydliga rekreationsinslag. RR 
tycks ha gjort den bedömningen att främjandet i sig varit alltför svagt: 
Rätten ansåg att vissa inslag i resan kunde varit av "... visst intresse ... 
men resan kan dock inte anses ha haft sådant samband med eller varit av 
sådan betydelse för makarna Nordlunds jordbruk och inkomstförvärv att 
kostnaderna för resan är till någon del avdragsgilla .. ,”.25

Här förmedlas onekligen intrycket att sambandet inte skulle räckt till 
för bifall även om rekreationsinslag inte förekommit.

I RÅ80 Aa 147, som gällde såväl tjänst som rörelse, bedömdes en 
enskild studieresa som en läkare gjorde i Västtyskland och Schweiz på 
samma sätt. RR använde sig här av lokutionen ej ändring, men KR for
mulerade sig på ett tämligen principiellt sätt: ”Vid en samlad bedömning 
av det som kommit fram i målet finner kammarrätten att resan huvudsak
ligen är att anse som en semesterresa för Rettig och hans hustru. Även 
om viss tid ägnats åt besök vid kliniker och andra studier och detta kan 
ha varit till nytta för Rettig i hans verksamhet, bör ingen del av kostna
derna vara avdragsgill för honom.”

Användandet av ordet huvudsakligen knyter an till ett skatterättsligt 
språkbruk som är väl etablerat.

I rättsfallet RÅ80 Aa 194 vägrades en distriktsläkare avdrag för sina 
kostnader i samband med bevistandet av en världskonferens i allmän 
medicin, som hölls i USA. RR var här oenig (3-2) och såväl majoriteten 
som minoriteten gjorde uttalanden av principiell betydelse med avseende 
på främjandekriteriet. Resan förefaller inte haft några rekreationsinslag 
av betydelse, och argumentationen kom därför helt att inriktas på frågan 
om tillräckligt främjande av intäkter eller verksamhet i övrigt förelåg.

Majoriteten anförde i sin motivering bl.a. följande: ”För att S skall 
vara berättigad till avdrag för utgifter, som han åsamkas för deltagande i 
den aktuella konferensen i allmän medicin i USA, fordras enligt 33 § 
1 mom. kommunalskattelagen att utgifterna är att betrakta som kostnader 
för fullgörande av hans tjänst som distriktsläkare i T. För att så skall vara 
fallet måste förutsättas att deltagandet i konferensen inte bara är av nytta 
för tjänsten utan även av väsentlig betydelse för utövandet av den
samma.” Därefter ger majoriteten uttryck för uppfattning att detta krav, 
såvitt visats, inte uppfyllts.
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Formuleringen är så principiell att den rimligen måste tillmätas någon 
form av självständig prejudikatsverkan. Man kan säga att RR här gör en 
språklig precisering av främjandekriteriet, med räckvidd i vart fall på stu
die- och kongressresor. Det måste dock framhållas att minoriteten 
uttrycker sig med samma ambitionsnivå: ”Av utredningen i målet framgår 
inte annat än att det är av icke ringa betydelse för S:s utövande av tjäns
ten.” Härav följer enligt minoriteten att kostnaderna bör anses avdragsgilla.

I rättsfallet står två tämligen generella preciseringar av främjandekrite
riet i tjänst mot varandra, å ena sidan nytta och väsentlig betydelse, å 
andra sidan icke ringa betydelse. Med hänsyn till bl.a. rättsfallets ålder 
och dissensen, behövs här bekräftande uttalanden från RR.

6.4.2 Nödvändighet
Den starkare form av samband som jag i detta arbetes allmänna del 
betecknat nödvändighet, kommer till uttryck i RR:s motiveringar till 
åtminstone 2 av de 30 undersökta avgörandena. I det följande berörs 
även 2 andra uttalanden, dels av en skiljaktig i RR, och dels av en pröv- 
ningsnämnd.26

I RA 1955 ref 4 II yrkade en docent i civilrätt avdrag för kostnader 
avseende en studieresa till England. Docenten som ägnade sig åt forsk
ning om remburs besökte bl.a. en engelsk bank som handhade mycket 
affärer av detta slag. RR medgav avdraget med motiveringen att den 
skattskyldige ”...i sin tjänst varit skyldig att bedriva vetenskapligt 
arbete ...” och att det fick anses att den aktuella utgiften ”... varit behöv
lig för detta arbete ...”.

RR:s formulering ger vid handen att rätten ansåg utgifterna som nöd
vändiga och inte endast nyttiga för den skattskyldiges fullgörande av 
tjänsten. Naturligtvis säger motiveringen inget om huruvida avdrag 
skulle medgivits om endast främjande av intäkterna förelegat.

I rättsfallet RA 1957 fi 189 medgavs en läkare skönsmässigt beräknat 
avdrag för kostnader avseende deltagande i kongresser. Ett skiljaktigt 
regeringsråd som ville medge större avdrag anförde: ”Enär klgdns utgif
ter för deltagandet i ifrågav. kongresser med hänsyn till vad i målet före
kommit måste anses hava utgjort erforderliga kostnader för bibehållande 
av intäkterna i hans tjänster såsom bitr, lärare vid Karolinska institutet 
... finner jag skäligt att...”. Ordvalet talar för att den skiljaktige uppfat
tat kostnader som nödvändiga för tjänstens fullgörande.

26 De fyra rättsfallen är RÅ 1955 ref 4II, RÅ 1957 fi 189, RÅ 1964 fi 1311 och RRK R72 
1:27.

151



En formulering som på ett ovanligt tydligt sätt markerar ett krav på 
nödvändighet finner man i RA 1964 fi 1311. En tjänsteman vid LM 
Ericsson hade gjort en resa till USA, och därvid erhållit bidrag till rese
kostnaderna av arbetsgivaren. Målet rörde dels frågan om eventuell för- 
månsbeskattning av detta bidrag, samt huruvida tjänstemannen skulle 
medges avdrag för de övriga kostnader som resan åsamkat honom. Det 
måste framhållas att notisen är mycket knapphändig.

RR förmånsbeskattade den skattskyldige, och vägrade avdrag bl.a. 
med motiveringen att resan tillkommit på hans eget förslag (sic!) och att 
besöket i USA ”... icke varit nödvändigt för att fullgöra dennes arbets
uppgifter”. Formuleringen talar visserligen för att rätten här ansett nöd
vändighet som ett relevant omkostnadskriterium. Uttryckssättet är emel
lertid så kortfattat och i förhållande till andra avgöranden så kategoriskt, 
att dess intendonsdjup möjligen kan ifrågasättas.

Ett liknande till synes kompromisslöst krav på nödvändighet kommer 
till uttryck i prövningsnämndens motivering i RRK R72 1:27. Rättsfallet 
har kommenterats ovan under punkt 1. En pälsvaruhandlare hade deltagit 
i en av branschorganisation arrangerad studieresa till USA. Hans hustru 
som också var verksam i rörelsen medföljde. PN vägrade avdrag för hus
truns kostnader med motiveringen kostnaderna inte varit ”oundgängligen 
nödvändiga”. Som nämnts ovan använde sig emellertid KR (RR, ej änd
ring) av främjandekriteriet.

6.4.3 Exklusivitet
Beträffande exklusivitetskriteriets betydelse för praxis ifråga om studie- 
och kongressresor kan sägas följande. RR gör i motiveringarna till de 
undersökta avgörandena inga uttryckliga hänvisningar till exklu si vitets - 
argument. Däremot förfaller exklusivitetsargument ha spelat en framträ
dande roll i några av yngre fallen.

I RA79 1:10 I (även kommenterat ovan) vägrades en sjukgymnast 
avdrag för kostnader avseende en resa som innefattade privat anordnade 
studiebesök i USA.27 Målet är det enda av de 30 jag undersökt, där RR 
uttryckligen fäster vikt vid kostnadens blandade karaktär, och därvid tyd
ligt låter det privata inslaget påverka bedömningen även av den del av 
kostnaden som är hänförlig till den skattskyldiges förvärvsverksamhet: 
”Utgifterna för resan bör därför, oavsett att resan varit till nytta för Mona 
Wåhlins tjänst som sjukgymnast, hänföras till levnadskostnader för vilka 
avdrag ej är medgivet.”

27 Rättsfallet har kommenterats tidigare i detta avsnitt samt under 3.6.
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Här förefaller det som om RR i och för sig uppmärksammat att en del 
av kostnaden uppvisade för avdrag tillräckligt samband med den skatt
skyldiges tjänst. Det som emellertid, åtminstone explicit, fick rätten att 
ändå vägra avdrag är den omständigheten att en så stor del av kostnaden 
avsåg rekreation. Resekostnaderna har med andra ord uppkommit på 
grund av semesterresan, och den skattskyldige skulle åsamkats dem även 
om hon inte varit sjukgymnast.

KR:s (ej ändring i RR) ställningstagande i rättsfallet RÅ80 Aa 147 
(jämför ovan) är av liknande slag. En läkare hade gjort en enskild studie
resa med betydande semesterinslag. Avdrag vägrades helt, bl.a. med föl
jande motivering: ”Även om viss tid ägnats åt besök vid kliniker och 
andra studier och detta kan ha varit till nytta för Rettig i hans verksam
het, bör ingen del av kostnaderna vara avdragsgill för honom.”

Rätten förefaller visserligen ha ansett att en del av kostnaderna upp
visade tillräckligt samband med förvärvsverksamheten, men eftersom 
resan ”huvudsakligen” var en semesterresa har kostnaderna betingats av 
detta senare syfte.

Synsätt kommer även till uttryck i de båda avgöranden, som avser 
lantbrukares utgifter för deltagande i en av branschorganisation anordnad 
gruppstudieresa, RÅ80 1:81 samt RÅ80 Aa 213 (jämför ovan). Här 
framgår dock inte med lika stor tydlighet att det är nöjesinslaget som dis
kvalificerar från avdrag. Troligen ansåg rätten att tillräckligt samband 
helt saknades.

6.4.4 Rimlighet
Något rimlighetskriterium av det slag som jag formulerat i det föregå
ende kommer inte till explicit uttryck i de undersökta avgörandena.28 
Härmed avses rimlighet som ett slags spärr mot avdrag för kostnader, 
vilka i och för sig uppvisar omkostnadstecken men där omständigheterna 
i övrigt på ett alldeles särskilt starkt sätt talar mot avdrag.

Detta betyder naturligtvis inte att RR är främmande för ett sådant syn
sätt. Sålunda kan man ju t.ex. hävda att beaktande av en kostnads exklu
sivitet i sig utgör en rimlighetsbedömning. Som tidigare påpekats avser 
jag emellertid i denna framställning med rimlighet, ett argument ”i sista 
hand”, där de övriga inte räcker till men där det ändå framstår som 
uppenbart felaktigt att medge avdrag. Antalet argument som RR använ
der är dock betydande, och det framstår som naturligt att man strävar

28 Se 3.9.
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efter att uttrycka sig mer preciserat än med ”nakna” hänvisningar till rim
lighet.

Att RR ändå gör ett slags rimlighetsbedömning framgår bl.a. av de 
hänvisningar till utgifters ”skälighet” som görs i flera tveksamma fall. 
Detta kommer särskilt till uttryck i RÅ 1964 fi 692 där en bilhandlare 
vägrades avdrag för en enskild studieresa till USA (kommenterat ovan). 
Ett regeringsråd utvecklade här sin mening och påpekade att den skatt
skyldiges bilhandelsrörelse hade begränsad omfattning, att hans lön från 
verksamheten var förhållandevis begränsad, samt att det i rörelsen inte 
förekom några som helst affärsförbindelser med USA. De i förhållande 
till lönen mycket höga kostnadsersättningar som den skattskyldige erhål
lit av sitt företag uppmärksammades också i detta sammanhang.

Denna uppräkning av samverkande skälighets- eller rimlighetsfakto- 
rer, ger uttryck för användningen av ett sådant rimlighetskriterium som 
jag beskrivit. Även den omständigheten att avdraget i 10 av 18 fall fast
ställts skönsmässigt talar för att rimlighetshänsyn inverkat på RR:s 
bedömningar. Det är självfallet viktigt att bedömningar av detta slag pre
ciseras på ett sakligt sätt. Man riskerar annars att komma i konflikt med 
de konstitutionella krav på rättstillämpningen som kommer till uttryck i 
legalitets- och objektivitetsprinciperna.29

6.4.5 Analys
1. En sammanvägning av undersökningsresultaten beträffande de omkost- 
nadskriterier som skisserats i den allmänna delen ger anledning till flera 
synpunkter. Av de omkostnadskriterier som jag formulerat i detta arbete, 
är den sambandstyp som jag kallat främjandekriteriet helt dominerande. 
Med något enstaka äldre undantag talar praxis entydigt för den uttolk
ningen av gällande rätt, att avdragbarhet för kostnader avseende studie- 
och kongressresor förutsätter att resan, och därmed kostnaden, varit 
påtagligt nyttig för den bedrivna verksamheten. Det får enligt RR:s 
praxis inte råda något tvivel om, att intäkterna, eller mer indirekt, den 
intäktsskapande verksamheten, främjats av studie- eller kongressresan 
ifråga.

Endast i något fall har någon starkare form av samband än det jag kal
lat främjande krävts. Detta framstår med hänsyn till den aktuella kost- 
nadstypen som helt naturligt. Det kan endast i undantagsfall vara möjligt 
att med någon säkerhet fastställa att exempelvis en kongressresa varit 
nödvändig för en specialistläkares bibehållande av sin kompetens.

29 Se härom särskilt 2.7.
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Sålunda skulle det alltid kunna ifrågasättas om inte nya vetenskapliga 
landvinningar kunnat inhämtas via tidskrifter, eller på något annat sätt.

Det är bra att praxis uppmärksammat de begränsade möjligheterna att 
fastställa orsakssamband på detta område. Detta bör i normalfallet också 
resultera i rimliga beviskrav. Precis som ifråga om exempelvis represen
tationskostnader ligger det i de undersökta resekostnadernas natur, att 
deras närmare samband med intäkter och bedriven verksamhet normalt 
inte kan preciseras närmare. Alternativet till tillämpning av ett främjande
kriterium blir därför att i praktiken vägra avdrag för alla kostnader av 
detta slag.

2. En viktig fråga blir då om främjandekriteriet upprätthållits med 
samma styrka under hela den tidsperiod som de undersökta rättsfallen är 
hänförliga till. Med hänsyn till att rättsfallstolkning bör utföras med stor 
försiktighet, saknas här grund för några bestämda slutsatser. Materialet 
ger dock enligt min mening anledning till åtminstone ett välgrundat anta
gande i denna fråga, nämligen att kravet på att resan/kostnaderna skall ha 
främjat intäkterna/verksamheten med åren kommit att skärpas något.30 
Undersökningen visar flera tecken på detta.

I flera av de äldre avgörandena förefaller tillräckligt främjande när
mast ha présumerais, eller annars ha förutsatts. Ett exempel på detta är 
RA 1971 fi 1300 (även kommenterat ovan), där en möbelhandlare med
gavs avdrag för en resa till USA. Ett annat och möjligen tydligare exem
pel är RRK R72 1:28 (även kommenterat ovan), där ordföranden i en 
bankstyrelse medgavs avdrag för hela kostnaden avseende flera veckors 
resa till USA i syfte att delta i en sparbankskongress, samt för ”att 
bedriva studier i sparbanksväsendet i USA”. Referatet ger inte anledning 
till antagande om att det eventuella främjandet av uppdraget som styrelse
ordförande prövades på något mer ingående sätt. RR gjorde i sin motive
ring en kryptisk hänvisning till ”de omständigheter under vilka resan 
företagits och det samband som den i sin helhet” haft med den skattskyl
diges uppdrag i banken.

De båda anförda exemplen kontrasterar starkt mot RÅ80 Aa 194 (även 
kommenterat ovan), där en distriktsläkare vägrades avdrag för deltagande 
i världskonferens för allmän medicin.

3. Det anförda medger kanske inga helt säkra slutsatser om förändringar i 
tiden av RR:s krav på främjande. Mycket talar ändå för att en restrikti-

30 Det har också, vilket betonas i det följande, kommit att sättas i en mer bestämd relation 
till förekomsten av rekrationsmoment, åtminstone under vissa resor.
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vare inställning börjat göra sig gällande på det aktuella området.31 Jämfö
relserna mellan avgöranden där den skattskyldige tillhört olika yrkes
grupper leder också diskussionen till att omfatta fler frågeställningar. 
Först skall diskuteras huruvida ett normalitetskriterium gör sig gällande 
på området.32

31 Se t.ex. även RÅ80 1:81 och RÅ80 Aa 213, där lanbrukarfamiljema vägrades avdrag för 
studieresor.
32 Se 3.7.

Jag har tidigare påpekat att den omständigheten, att den aktuella kost
naden är förhållandevis vanligt förekommande hos skattskyldiga i lik
nande situationer som den som är föremål för bedömning, kan ge anled
ning till ett svagare krav på nödvändighet eller främjande. Skälet härtill 
är att hög normalintensitet kan vara ett uttryck för att man i allmänhet 
uppfattar kostnaden ifråga som typiskt sett nyttig, för det aktuella slaget 
av verksamhet. Om detta antagande är riktigt, och någon fast praxis inte 
finns, är det rimligt att förmoda, att många skattskyldiga faktiskt erhåller 
avdrag för kostnader av det aktuella slaget redan i första instans. Mot 
bakgrund av kravet i RF på likhet inför lagen utgör detta i sin tur skäl att 
låta sådan administrativ praxis befästas i överrätt.

Det är emellertid viktigt att ett samband av något slag faktiskt förelig
ger, och att den grupp av skattskyldiga som jämförs med varandra kan 
uppfattas som relevant. Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda riske
rar man att i stället för ett rättvisare resultat, skapa priviligierade grupper 
av skattebetalare. Normalitetsbedömningen är känslig och måste utföras 
med försiktighet.

Vilken betydelse har då normalintensiteten hos de aktuella kostnadsty- 
pema spelat vid RR:s praxis ifråga om studie- kongressresor? Några 
uttryckliga hänvisningar i RR:s motiveringar till att den bedömda kost- 
nadstypen är vanligt förekommande har jag inte funnit i undersöknings
materialet. Däremot kan konstateras att de skattskyldiga vars kostnader 
prövats, med något enstaka undantag representerar förhållandevis få 
yrken. Det rör sig således främst om läkare, forskare, samt om vad som 
får betecknas som affärsmän. De två första kategorierna har bl.a. det 
gemensamt, att deras verksamhet bygger på kvalificerade teoretiska kun
skaper, om vilka skattehandläggare och domare troligen oftast saknar 
närmare kännedom. Dessutom åtnjuter dessa grupper av allt att döma ett 
relativt stort anseende i samhället. Även gruppen kvalificerade affärsmän 
torde åtnjuta ett liknande anseende, samt förmodas besitta specialkunska
per ifråga om sina studie- och kongressbehov, som kan vara vanskliga att 
ifrågasätta för den som saknar närmare branschkännedom. Gemensamt

156



för de tre grupperna är också att de, åtminstone under den undersökta 
tidsperioden, av allt att döma helt domineras av män.

I tre av yngre rättsfallen, vilka samtliga refererats ovan, har en sjuk
gymnast och flera lantbrukare vägrats avdrag.33 Detta rör sig också om 
mycket kvalificerade yrken, där det för en lekman inte är svårt att före
ställa sig förekomsten av ett studierese- eller kongressresebehov av 
samma slag, som det som antas föreligga för de tidigare nämnda katego
rierna skattskyldiga. Dessa yrken har emellertid knappast samma tradi
tionella status i samhället som de föregående, och är såvitt gäller sjuk
gymnastområdet inte heller mansdominerade.

Av hänsyn till likabehandlingsprincipen i RF skall dessa faktorer själv
fallet sakna relevans vid bedömningen av den eventuella avdragsrätten 
för omkostnader. Emellertid finns i RR:s motiveringar till dessa tre sist
nämnda avgöranden enstaka formuleringar, vilka ger åtminstone mig 
intrycket av att rätten här tycker sig kunna förutsätta ett annorlunda och 
mindre behov av resor av det aktuella slaget.

I RA80 1:81 uttrycker sig RR sålunda med påtaglig självsäkerhet, 
gränsande till raljans: ”Visserligen kan en del inslag i resan, såsom besök 
på olika jordbruk och försöksanläggningar, ha varit av visst intresse för 
den som i likhet med makarna Nordlund ägnar sig åt lantbruk men resan 
kan dock inte anses ha haft sådant samband med eller varit av sådan 
betydelse ... att kostnaderna för resan är till någon del avdragsgilla ...” 
(min kursivering). Det egendomliga i tonfallet framgår tydligare om for
muleringen ändras till att avse en läkare. Jag tror inte att RR skulle avfär
dat ett kostnadsyrkande från en sådan, med motiveringen att ett kon
gressbesök visserligen kunde varit av visst intresse för den som ägnar sig 
åt att bota sjuka.

I fallet med sjukgymnasten, RÅ79 1:101, konstaterar RR att den skatt
skyldige gjort resan ”... uppenbarligen också i annat syfte än för stu
dier.” Denna kryptiska hänvisning förklaras inte, utan får tolkas med 
hjälp av genomläsning av hela referatet. Det visar sig då att sjukgymnas
ten rest tillsammans med sin man, som var läkare och bevistade några 
konferenser för denna yrkesgrupp. Sjukgymnasten reste med full lön. 
Ingenstans i referatet görs gällande att exempelvis några rekreations- 
inslag förekommit. RR:s hänvisning är insinuant och ger ett minst sagt 
egendomligt intryck, särskilt om den ställs mot den synnerligen hov
samma behandling som bestods bankstyrelseordföranden i RRK R72 
1:28 (kommenterat ovan).

Även om de anförda exemplen inte medger den säkra slutsatsen att RR 
här brister i respekt för vissa skattskyldiga, eller på ett osakligt sätt sär-

33RÅ79 1:101, RÅ80 1:81 samt RÅ80 Aa 213.
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behandlat yrkesgrupper med lägre samhällelig status, kvarstår en miss
tanke om att irrelevanta värden beaktats, medvetet eller omedvetet. Dis
kussionen understryker behovet av att objektivitetsprincipen alltid iakttas. 
Likaså illustreras vikten av att en eventuell lättnad av sambandskrav med 
hänsyn till att en kostnadstyp uppvisar stor normalitet, inte får ske med 
mindre alla skattskyldiga i likvärdiga situationer ingår i referensgruppen 
för avgörande av vad som är normalt och icke.

4. Det finns däremot inget i det undersökta materialet som på något mer 
påtagligt sätt talar för att någon skillnad i kravet på främjande skulle råda 
mellan löntagare och näringsidkare. Antalet undersökta fall där den 
skattskyldige redovisat inkomst av rörelse (eller näringsverksamhet) är 
emellertid litet, och det framstår som alltför vanskligt att dra slutsatser 
om gällande rätt, eller annars om RR:s bedömningar, på denna punkt.

De undersökta rättsfallen ger inte heller några explicita belägg för att 
RR skulle använda sig av ett exklusivitetskriterium i sin argumentation.34 
Avsaknaden av uttryckliga exklusivitetsargument betyder emellertid inte 
att detta kriterium saknar betydelse för RR:s bedömningar. Det tycks i 
själva verket förhålla sig så, att exklusivitetsintensiteten spelat en avgö
rande roll i flera av de undersökta rättsfallen. Det framstår som tydligt att 
detta kriterium kommit att öka i betydelse sedan 1979 (RÅ79 1:101, dvs. 
sjukgymnasten), i takt med att avdrag ofta helt kommit att vägras när en 
resa haft mer omfattande privata inslag. I de äldre målen var det, som 
framgått, tämligen vanligt att avdrag medgavs skönsmässigt, med t.ex. 
hälften av den skattskyldiges utgifter.

34 Se 3.8.
35 Jämför tabellen över de undersökta målen i 6.2. Däremot har tekniken med skönsmässig 
beräkning behållits när fråga inte varit om avdragsrätt utan om förmånsbeskattning eller ej 
av anställd, och där arbetsgivaren besridit resekostnaderna.

Förändringen i tiden framgår av följande jämförelse. Avdrag medgavs 
i 11 av av de 18 äldsta av de 30 undersökta rättsfallen. Av de 11 målen 
där avdrag medgavs fastställdes beloppet skönsmässigt i hela 9 stycken. 
Efter denna period, dvs. fr.o.m. RRK R72 1:28 har inga avdrag uppskat
tats skönsmässigt.35

Här må ytterligare en sak framhållas. Exklusivitetskriteriet kan som 
argument användas till den skattskyldiges fördel såväl som till hans 
nackdel. Avdrag kan vägras för en kostnad som visserligen uppvisar till
räcklig nödvändighets/främj andeintensitet, men som skulle uppkommit 
även om den intäktsskapande verksamheten inte funnes. A andra sidan 
kan exklusivitetsargument användas som stöd för avdrag, där nödvändig
hets/främj andeintensitet visserligen är låg, men där exklusivitetsintensi-
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teten är hög. Jag har i den allmänna delen anfört skäl för ett sådant syn
sätt vid bedömningen av vissa bamomsorgskostnader.36

36 Se 4.5.3.
37 Se 4.6.
38 Se 4.6 in fine.

Det är endast på det förra, för den skattskyldige betungande sättet, som 
RR i den undersökta avgörandena kan sägas använda exklusivitetskrite- 
riet. Detta sker genom att avdrag helt vägras, när en resa haft betydande 
inslag av rekreation.

5. RR:s användning av exklusivitetskriteriet på ett sätt som är betung
ande för den skattskyldige ställer problemet med blandade kostnader på 
sin spets. Med blandade kostnader avses här kostnader vilka uppvisar 
drag av såväl omkostnader som levnadskostnader.37 Den typiska form av 
blandad kostnad som är aktuell i detta kapitel, och som förekommit i ett 
flertal av de rättsfall som här undersöks, är kostnader avseende resor 
vilka dels innehåller privata rekreationsmoment, men också exempelvis 
för den skattskyldiges verksamhet relevanta kongresskostnader.

RR har alltså för dessa fall intagit två principiellt olika ståndpunkter. I 
ett antal äldre avgöranden har man valt att medge avdrag med den del av 
resekostnaden som ansetts hänförlig till omkostnader. I yngre praxis har 
man i stället vägrat avdrag, även för denna del med hänvisning till att pri
vata moment förekommit.

Av 20 § KL följer att avdrag skall göras för relevanta omkostnader. 
Föreskriftkravet innebär att uttag av skatt måste ha stöd i lag. Härav föl
jer enligt min uppfattning att avdrag inte utan vidare kan vägras för rele
vanta resekostnader, bara på den grund att samma resa innehållit rekrea
tionsmoment.

RR förefaller, särskilt i de yngre av de studerade målen, har vägrat 
avdrag även för reseomkostnader utan att ha gjort en bedömning av detta 
slag. Jag ifrågasätter lagligheten i detta. Problemet aktualiserar ett ingri
pande från lagstiftaren av det slag som jag diskuterat i det föregående.38 
Jag återkommer till denna fråga i utvärderingen.

Ett särskilt perspektiv på det angivna rättsläget ifråga om blandade 
resekostnader får man i RA83 Aa 199. I detta rättsfall hade en arbets
givare betalat en studieresa för en anställd, och frågan i målet var om den 
anställde skulle förmånsbeskattas eller ej. Det var alltså inte fråga om 
kostnadsavdrag och således inte direkt om den gränsdragningsfråga som 
detta arbete handlar om. I målet hade en företagsledare i tryckeribran
schen deltagit i en gruppstudieresa till USA. Resan hade rekreations- 
inslag. RR uttalade sig här om sambandet mellan kostnader och arbets-
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givarföretagets intäkter och verksamhet: ”Det får antagas att de angivna 
studiebesöken varit till nytta för det företag där W är verkställande direk
tör.” Rätten konstaterade därefter att resan haft nöjesinslag och förmåns- 
beskattade W för hälften av resekostnaderna.39

39 Liknande avgöranden finns. Se t.ex. RÅ83 1:78 och RÅ 1988 ref 301.
40 Avgörandet behandlas även i kapitel 8. Förhållandet mellan omkostnadsbegreppet och 
förmånsbeskattningsreglerna har varit föremål för principiell diskussion ovan under 3.6.3.

Här förefaller RR ha gjort en betydligt generösare bedömning än vad 
som kommit till uttryck i flera av de fall ovan, där resorna haft betydande 
rekreationsinslag. Detta synsätt rimmar inte med behandlingen av flera 
resor med såväl privat som professionellt innehåll, som refererats tidi
gare i detta avsnitt. I några av dessa fall har ju den skattskyldige helt väg
rats avdrag, även där nytta för den bedrivna verksamheten befunnits före
ligga. RR kan här sägas ha använt två olika modeller för sina lösningar 
av problemet med blandade kostnader.

Resultatet är betänkligt. Det vill synas som om den enskilde närings
idkare eller anställde, som själv svarar för kostnaden för t.ex. en studie
resa, typiskt sett behandlas restriktivare i avdragshänseende, jämfört med 
bedömningen av förmånsbeskattningsfrågan för den anställde som inte 
själv betalat för resan. Olika bedömningar kan naturligtvis vara beting
ade av bevisläget i det enskilda fallet. Detta är i så fall inte så mycket att 
säga om. Om emellertid skillnaden, vilket RR:s praxis synes tala för, ger 
uttryck för en principiell olikabehandling, talar neutralitetsskäl såväl som 
objektivitetsprincipen i RF 1:9 för en samordning av principerna för 
bedömningen av dessa typsituationer.

En möjlighet till sådan samordning utgörs av korresponderande 
bedömningar mellan förmånsbeskattningen och avdragsrätten så, att för- 
månsbeskattning blir aktuell om avdrag inte skulle medgivits för den 
händelse den anställde själv skulle bestridit kostnaden. Denna princip har 
tillämpats av RR i senare praxis på ett annat område.

I rättsfallet RA 1992 ref? använde sig RR av den argumentations- 
modellen, att vad som erhållits av arbetsgivaren (i det aktuella fallet tid
ningen Dagens Industri), och som inte skulle ha varit avdragsgillt om den 
anställde skattskyldige själv bestridit kostnaden, blir föremål för för- 
månsbeskattning.40 Grunden härför är att värdet av det sålunda erhållna 
är att se som en inbesparad levnadskostnad.

Motsvarande synsätt kan användas vid bedömningen av studieresor 
m.m. som arbetsgivaren betalat. Detta innebär att en anställd bör för- 
månsbeskattas för värdet av en sådan studie- eller kongressresa, som 
arbetsgivaren betalat för honom, såvida han inte skulle ha kunnat erhålla 
avdrag för utgiften om han betalat den själv. Samma slags bedömning av
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utgiftens eventuella omkostnadskaraktär bör således göras, oavsett om 
arbetsgivaren eller den anställde bestridit kostnaden ifråga.

En sådan rättstillämpning harmonierar med kraven i 1:9 RF och den 
tillgodoser kravet på neutralitet. Enligt min uppfattning har RR i och 
med RÅ 1992 ref? gjort ett viktigt och riktigt vägval. Det är bara att 
hoppas att den princip som kom till uttryck i avgörandet får generell till- 
lämpning, så neutralitet uppnås mellan de löntagare som själva bestrider 
sina kostnader, och de som får relevanta kostnader betalade av sina 
arbetsgivare. Detta framstår som särskilt betydelsefullt på en arbetsmark
nad där löntagarna verkar i knivskarp konkurrens med varandra.

Sammanfattningsvis kan gällande rätt ifråga om användningen av 
omkostnadskriterierna uttryckas enligt följande. Kostnader för studie- 
och kongressresor skall för att kvalificeras som omkostnader, uppvisa 
tydlig främjandeintensitet. Rättsutvecklingen har vidare inneburit att 
krav dessutom ställs på mycket stor exklusivitet. Detta kontrasterar even
tuellt mot rättsläget i förmånsbeskattningen, där lägre krav på exklusivi
tet ställs. Konkret innebär denna skillnad att blandade kostnader normalt 
endast blir föremål för uppdelning, när fråga är om förmånsbeskattning.

6.5 RR:s användning av andra kriterier och argument
I syfte att åstadkomma ett nyanserat resultat av denna undersökning har 
jag också sökt identifiera argument som inte utan vidare kan hänföras till 
de omkostnadskriterier som skisserats ovan. Det handlar här främst om 
mer eller mindre explicita inslag i RR:s argumentation. Däremot har jag 
av skäl som angivits tidigare avhållit mig från att spekulera i vad reger
ingsråden har menat med den eller den formuleringen.

1. Ett argument som återkommer med betydande frekvens, och som inte 
kan hänföras till omkostnadskriterierna ovan, är hänvisningar till hur 
arbetsgivaren förhållit sig till den skattskyldiges studie- eller kongress
resa.41 Sådana hänvisningar förekommer i RR:s motiveringar till åtmins
tone 4 av de 30 undersökta rättsfallen.42 Av naturliga skäl rör dessa 
inkomstslaget tjänst.

41 Denna argumentationsmodell har diskuterats ovan, se 3.6.2.
42 Samtliga har refererats ovan i detta kapitel.

I RÅ 1964 fi 1311 vägrades en tjänsteman vid L M Ericsson avdrag 
för kostnader avseende en studieresa till USA. Resan företogs enskilt, 
men ca 20 % av kostnaderna bestreds av arbetsgivaren. Avdrag vägrades, 
bl.a. med den motiveringen, att "arbetsgivarens bidrag till kostnaderna
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för besöket utöver den normala lönen till Szemere var jämförelsevis 
ringa .

Trots bibehållen lön och bidraget till resekostnaderna utgjorde alltså 
här arbetsgivarens förhållningssätt ett skäl för att vägra avdrag. RR:s for
mulering är tyvärr mycket kortfattad, eftersom ordet jämförelsevis inte 
relateras till något. Det hade naturligtvis varit önskvärt att rätten redovi
sat vad det var man jämförde med.

Rättsfallet RRK R73 1:4 kontrasterar starkt mot denna inställning. Här 
yrkade en röntgenläkare avdrag för kostnader avseende deltagande i en 
radiologkongress i Japan. RR kommenterade arbetsgivarens förhåll
ningssätt på följande sätt. ”Arbetsgivaren beviljade Libietis tjänstledig
het med bibehållen lön för att deltaga i kongressen. Den omständigheten 
att Libietis åtagit sig att själv bestrida sina kostnader för deltagandet kan 
icke leda till annat antagande än att resan företagits i tjänstens intresse.”

En skillnad gentemot 1964 års mål är att RR ifråga om läkaren särskilt 
tydligt konstaterar att tillfredsställande främjande förelegat. Nyttan av 
resan tycks ha i hög grad betvivlats såvitt gäller L M Ericssontjänsteman- 
nen. Om dessa båda avgöranden jämförs förefaller användningen av 
”arbetsgivarargumentet” ske för att understryka det riktiga i ett redan 
träffat avgörande.

Nästa avgörande där RR hänvisar till arbetsgivarens förhållningssätt är 
i det vid det här laget välbekanta RÅ79 1:101, där en sjukgymnast vägra
des avdrag för en privat studieresa till USA. Som nämnts tidigare fäste 
RR här avgörande vikt vid resans privata inslag. Arbetsgivarens inställ
ning talar dock till den skattskyldiges fördel: ”Mona Wåhlin har visserli
gen företagit ifrågavarande studieresa på uppdrag av arbetsgivaren och 
med bibehållen lön samt med bidrag från arbetsgivaren till resekostna
dernas täckande i form av ett stipendium på 1000 kr.”

Skillnaden gentemot de båda avgörandena ovan är här att RR fäster 
vikt vid att resan skett på uppdrag av arbetsgivaren, men inte heller denna 
omständighet är tillräcklig när andra, och tyngre, skäl talar emot avdrag.

Det sista av de fyra fall där arbetsgivarargumentet kommer till tydlig 
användning är det principiellt betydelsefulla målet RÅ80 Aa 194, där en 
distriktsläkare vägrades avdrag för kostnader avseende deltagande i en 
världskonferens i allmän medicin. RR relaterar även här sin hänvisning 
till sina slutsatser om resans nytta för den skattskyldiges verksamhet: 
”Även med beaktande av att S:s arbetsgivare må ha medgivit honom att 
bibehålla full lön under tjänstledighet för deltagande i konferensen och 
lämnat bidrag till resan ger vad som förekommit i målet icke fog för 
bedömningen att S:s deltagande i konferensen skulle vara av sådan bety
delse för utövande av hans tjänst... att utgifterna ... kan betraktas som 
avdragsgilla.”.
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Det kan alltså konstateras, att uttryckliga hänvisningar till arbetsgiva
rens förhållningssätt gentemot den skattskyldiges resa förekommer i ett 
tämligen litet antal av de undersökta rättsfallen. Utgången i de mål där 
hänvisningarna förekommer är, åtminstone för mig, en smula överras
kande. Det visar sig ju nämligen, att argumentationsmodellen i endast ett 
av de fyra fallen används för att vägra avdrag. I två av fallen uttrycker sig 
i stället RR så, att avdrag vägras, trots förekomsten av ledighet med lön 
eller bidrag, dvs. ett uttalat arbetsgivarintresse. I det enda av de fyra fal
len där avdrag faktiskt medges sker dessutom detta trots att RR konstate
rar förhållandevis litet ekonomiskt intresse från arbetgivarens sida.

Slutsatsen ifråga om det s.k. arbetsgivargumentets position i gällande 
rätt, måste bli att det har en förhållandevis liten och osjälvständig bety
delse på det aktuella området. Undersökningen kan naturligtvis komma 
att visa på skillnader gentemot behandlingen av andra kostnadstyper. 
Arbetsgivarargumentet tycks på det aktuella området vara underordnat 
åtminstone främjandekriteriet, men eventuellt också fler av de omkost- 
nadskriterier jag skisserat i det föregående. Argumentet förekommer i 
bisatser, och tycks främst ha en funktion i utpräglat samlade bedöm
ningar, där det kan tjäna som droppen som får bägaren att rinna över, 
eller som en manifestation av att man verkligen prövat argument såväl 
för som emot sin lösning. Några särskilda spår av förändringar i tiden av 
RR:s inställning i denna fråga har jag inte kunnat finna.

En annan omständighet som talar för att argumentet intar en osjälv
ständig och sporadisk position i RR:s praxis på det aktuella området, är 
det stora antalet undersökta avgöranden som skulle kunna ha innehållit 
hänvisningar till arbetsgivarens förhållningssätt, men som inte gör det. 
De flesta rättsfallen rör inkomstslaget tjänst, och i många av dem förefal
ler utgången ha varit tveksam, något som manifesteras i dissenser eller 
skönsmässigt beviljade avdrag.

Situationen kompliceras av den principiella olikhet som präglat 
bedömningar av omkostnadsbegreppet respektive använts vid förmåns- 
beskattningen.43 Denna diskrepans förefaller närmast ge uttryck för ett 
tyst brukande av arbetsgivarargumentet.

Arbetsgivarhänvisningarnas fragmentariska återkommande i en så 
homogen mängd rättsfall som den undersökta, väcker också frågan om 
huruvida principen i RF om likhet och objektivitet iakttagits på ett till
fredsställande sätt av RR. Även om materialet inte ger någon grund för 
säkra påståenden om att så inte skulle vara fallet, ger den sporadiska 
användningen av arbetsgivarargumentet ett intryck av slumpmässighet.

Regeringsformens krav på saklighet och objektivitet syftar bl.a. till att

43 Härom ovan under 6.4.5 in fine.
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motverka godtyckliga bedömningar. RR:s sätt att använda arbetsgivar- 
argumentet framstår ur denna synvinkel som besvärande. Det är visserli
gen rimligt att man inom ramen för samlade bedömningar fäster vikt vid 
ett flertal faktorer på ett sådant sätt, att det inbördes förhållandet mellan 
dessa aspekter inte klart kan fastställas och redovisas. Det är också 
begripligt att bedömningar kan komma att förändras med tiden, så att ett 
absolut likhetskrav avseende behandlingen av skattskyldiga inte helt kan 
upprätthållas. Vid sådant förhållande står man emellertid inför en utveck
lad eller preciserad praxis, som kan behöva förklaras. Man bör då sträva 
efter så stor tydlighet och utförlighet som möjligt. RR:s användning av 
arbetsgivarargumentet uppfyller inte detta önskemål.

I stället för att bidra till ett klarare rättsläge, är användningen av argu
mentet närmast ägnad att skapa förvirring kring frågan om betydelsen av 
arbetsgivarens förhållningssätt gentemot de skattskyldigas kostnader. 
Det är i vart fall omöjligt, att med hjälp av rättsfallstoIkning sluta sig till 
den närmare innebörden av arbetsgivarargumentet som relevanskrite
rium.

2. Ett kriterium eller argumentationsmodell som med någon regelbun
denhet förefaller vara av betydelse vid RR:s bedömningar av studieresor, 
är huruvida dessa företagits av den skattskyldige enskilt eller om resan 
organiserats av exempelvis branschorganisation. Det är främst kvantita
tiva iakttagelser som talar för detta antagande. För de båda slagen av stu
dieresor har nämligen avdrag medgivits respektive vägrats enligt föl
jande:

Avdrag Ej avdrag
Gruppstudieresa 5 2
Enskild studieresa 3 7

Fördelningen ovan ger anledning till antagandet, att studieresor som 
företas i grupp typiskt sett bedöms generösare av RR. Mycket talar för att 
detta har en rationell grund. I de flesta motiveringarna anges om resan 
företagits grupp eller ej, och det är vanligt att RR i anslutning därtill 
noterar att programmet för resan sett ut på det ena eller det andra viset. 
Man kan ju därvid in casu ha funnit ett tillfredsställande samband etc. 
mellan kostnader och verksamhet.

Det är emellertid också tänkbart att en presumtion har skapats, med 
innebörden att den skattskyldiges bevisning ifråga om avdrag för grupp
studieresor generellt inte behöver vara av samma styrka inför RR, för att 
avdrag skall erhållas. Presumtionen skulle då antas vila på den föreställ
ningen, att om en branschorganisation ordnat resan, och flera yrkeskolle- 
ger medföljt, ett visst relevant samband kan förmodas föreligga. Även
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normalitetsskäl talar för detta. Till stöd för antagandet om existensen av 
detta slags presumtion kan anföras en formulering i RÅ79 1:10 I (sjuk
gymnasten, se ovan), där RR understryker resans enskilda karaktär: ”Stu
dierna har emellertid inte ägt rum i samband med kongress eller genom
gång av kurs utan har avsett besök av ett antal sjukhus och rehabilite- 
ringskliniker ...".

En presumtion av det aktuella slaget kan säkert vara arbetsekonomisk 
och i andra avseenden praktisk för rätten, men den medför också en risk 
för att förutfattade meningar tillåts styra i det enskilda fallet.

6.6 Doktrinen
Avdragsrätten för studieresor av olika slag har varit föremål för behand
ling av flera författare. Sandström uttolkar gällande rätt ifråga om 
inkomstslaget tjänst så, att särskild vikt skall fästas vid hur den skattskyl
diges arbetsgivare förhållit sig till studieresan. Avdrag får enligt Sand
ström göras endast under förutsättning att arbetsgivaren beordrat resan, 
samt vid sådant förhållande endast mot av denne anvisad ersättning.44

44 Sandström 1945 s. 254.
45 Olofsson i SN 1957 s. 354 ff.
46 Welinder 1981 delis. 66 f.

Olofsson diskuterade i SN 1957 utvecklingen i rättspraxis avseende 
läkares kostnader för studie- och kongressresor.45 Han menar att praxis 
vid denna tid kommit att inta en alltmer generös hållning gentemot 
sådana avdragsyrkanden, men framhåller också att avgörandena är påtag
ligt in casu- betonade. Olofsson synes till skillnad från Sandström tolka 
praxis så, att förekomsten av lön under resan spelar ingen eller liten bety
delse, och att det i stället är det faktiska främjandet av den skattskyldiges 
verksamheten som är avgörande.

Welinder framhåller att det inte behöver visas att en utgift faktiskt 
betalat sig, för att den skall kvalificeras som omkostnad. Han tar som 
exempel en företagare som yrkar avdrag för en studieresa till USA. 
Denne behöver enligt Welinder inte ”... visa att [resan] varit på så sätt 
motiverad, att den ökat hans intäkter med minst ett mot resekostnaderna 
svarande belopp. Däremot får resan inte vara mera omfattande än som 
kan synas motiverat med hänsyn till företagets storlek och de bransch det 
arbetar i.”46 Med den terminologi som jag använder i detta arbete får 
uttalandet sägas förespråka användning av främjandekriteriet. Det tycks 
också klart att Welinder här uttalar sig för viss objektivisering av den 
skattskyldiges behov på så vis, att hans egen uppfattning om verksam-

165



hetens behov inte okritiskt kan godtas. Uttalandet förefaller harmoniera 
tämligen väl med resultatet av min praxisundersökning, samt med vad 
jag själv anfört ovan om behovet av rimlighetsbedömningar.47

47 Se 3.9.
48 Roos och Malmberg 1989 s. 112 f. Uttalandet synes dock vila på föreställningen att det i 
20 § KL uppställs ett generellt krav på nödvändighet. Som tidigare visats (3.5) är detta 
knappast fallet.
49 Grosskopf och Rabe 1994 s. 123 f.
50Se härom 3.6.2 ovan.
51 Se 6.5 ovan.
52 Handledning 1997 s. 375.
53 Handledning 1997 s. 815.

Roos och Malmberg har gjort gällande att praxis bör anses innefatta ett 
krav på att studie- och konferenskostnader är nödvändiga.48 De menar 
också att prövningen i sak skiljer sig åt mellan anställda och företagare.

Grosskopf och Rabe menar i likhet med Sandström, att det ifråga om 
anställda skall fästas stor vikt vid arbetsgivarens förhållningsätt. ”Om 
arbetstagaren själv betalar resan och sedan yrkar avdrag föreligger i 
praktiken en presumtion för att resan inte har tillräckligt samband med 
tjänsten, eller med andra ord hade den varit tillräckligt nödvändig så 
hade arbetsgivaren betalat den.49 Författarna synes härvid ge uttryck för 
det synsätt som RSV förespråkat.50 Resultatet av rättsfallsundersök- 
ningen i detta kapitel bekräftar emellertid inte deras uppfattning.51

RSV synes ifråga om anställda anse att avdragsrätten normalt är direkt 
kopplad till frågan om huruvida lön utgått eller ej. Enligt verket medges 
avdrag normalt endast om full lön utgått i samband med resan.52 För 
näringsidkare menar RSV att en studieresa måste ha varit ”nödvändig” 
och deltagande i resan skall framstå ”som ekonomiskt motiverat”.53

Praxis förfaller visserligen att numera uppvisa större restriktivitet än 
tidigare, t.ex. genom att avdrag inte längre proportioneras när fråga är 
om blandade kostnader. RSV:s ställningstagande ifråga om rörelseidkare 
framstår dock enligt min uppfattning ändå som alltför kategorisk. Under
sökningen ger inte heller stöd för verkets uppfattning ifråga om betydel
sen av arbetsgivarens förhållningssätt.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett påfallande stort antal olika upp
fattningar om rättsläget kommit till uttryck i doktrinen. De bekräftas 
endast delvis av denna undersökning. Uttalandena är dock som regel 
kortfattade, och främst inriktade på tolkning av enskilda rättsfall. Utför
liga analyser av RR:s argumentation, och av tänkbara argument över
huvud, förekommer i litteraturen endast i mycket begränsad utsträck
ning.

166



6.7 Sammanfattning
Undersökningen av praxis avseende kostnader för studie- och kongress
resor visar att det helt dominerande omkostnadskriteriet är främjande av 
intäkt och intäktsskapande verksamhet. Endast i undantagsfall har for
muleringarna i domsmotiveringar antytt krav på nödvändighet för att 
avdragsrätt skall föreligga. Främjandekriteriets dominans är naturlig 
med hänsyn till kostnadstypen. Nödvändighet kan normalt inte konstate
ras, och alternativet skulle därför varit en restriktiv tolkning av de till
lämpliga lagreglerna. Emellertid antyder undersökningsresultatet en glid
ning mot en restriktivare syn från RR:s sida, på så vis att större främjan
deintensitet förefaller ha krävts i nyare praxis.

En annan utveckling som kommer till tydligt uttryck i undersökningen 
är det ökade antalet avgöranden som avser blandade kostnader. Här har 
avdrag helt vägrats med hänsyn till att en resa innehållit rekreations- 
inslag. Det vill synas som om man i praxis här tidigare medgivit avdrag 
skönsmässigt för den del av kostnaden som kunnat antas äga relevans för 
den skattskyldiges förvärvsverksamhet. Det modernare förhållningssättet 
att i sådant fall helt vägra avdrag harmonierar dåligt med föreskriftkravet 
i RF, och med de principer som hittills legat till grund för förmåns- 
beskattningen för tjänsteresor med rekreationsinslag.

Hänvisningar till arbetsgivarens förhållningssätt gentemot den skatt
skyldiges kostnader förekommer, t.ex. i form av bidrag eller bibehållen 
lön vid resa. Undersökningen visar dock att denna argumentationsmodell 
har en förhållandevis liten och osjälvständig explicit betydelse i rätts
praxis. Tyvärr medger inte RR:s användning av detta argument några 
närmare slutsatser om dess betydelse för innehållet i gällande rätt.
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7 Arbetsrum

7.1 Inledning
Avdragsrätten för kostnader avseende arbetsrum är reglerade i speciella 
omkostnadsbestämmelser. För inkomstslaget tjänst gäller ända sedan 
införandet av KL, att avdrag får ske för ”hyra eller annan kostnad för 
tjänste- eller arbetslokal, för vilken den skattskyldige haft att själv vid
kännas utgift”.1 För inkomst av rörelse gällde fram till skattereformen 
1991 endast den allmänna omkostnadsregeln i dåvarande 29 § KL.

Reglerna för beräkning av inkomst av näringsverksamhet försågs i 
samband med skattereformen med särskilda beräkningsgrunder avseende 
avdrag för arbetslokal i bostad, se 23 § anv.p. 27 KL. Enligt dessa 
bestämmelser medges avdrag om den skattskyldige arbetat minst 800 
timmar i bostaden under beskattningsåret. Anvisningspunkten har givits 
en originell utformning. I de 800 timmarna får nämligen medräknas 
sådan tid då tillfälligt arbete hänförligt till inkomstslaget tjänst har 
utförts, om detta tillfälliga arbete har nära samband med näringsverksam
heten. Avdrag medges med faktiska kostnader om särskild arbetslokal 
inrättats, annars med schablonmässigt beräknad kostnad. För lokal som 
inte finns i bostad gäller för näringsverksamhet allmänna bestämmelser.

Vid studiet av gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskost
nader bör en principiell åtskillnad göras mellan kostnader avseende för
hyrda lokaler utom hemmet, och kostnader avseende utnyttjande av hem
met för arbete, oavsett om särskilt arbetsrum inretts eller ej. I det förra 
fallet är det nämligen fråga om en mer avgränsad kostnad, medan kostna
den vid arbete i bostaden typiskt sett ligger närmare levnadskostnadsom- 
rådet, och härigenom även kan vara av blandad karaktär. Utgifterna för 
bostaden är ju vid sådant förhållande delvis hänförliga till boendet, och 
delvis till förvärvsverksamheten. Eftersom ett av syftena med detta 
arbete är att analysera praxis och problem avseende just blandade kostna
der, har jag ägnat särskild uppmärksamhet åt denna skillnad.

1 Se även 2.3.2.
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7.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Undersökningen omfattar sammanlagt 21 rättsfall från RR. Dessa har 
tillkommit under tiden 1937 till 1991. Om rättsfallsurvalet kan dessutom 
följande sägas. Undersökningen är inriktad på studiet av fall där fråga 
varit om mindre arbetsutrymmen för kontorsarbete, eller annat arbete 
som kan utföras i bostadsutrymmen. Denna avgränsning medför att värde- 
minskningsavdrag m.m. enligt de speciella reglerna för löpande beskatt
ning av näringsfastighet faller utanför.2

Redan den omständigheten att den skattskyldige yrkar avdrag för kost
nader avseende hans bostad, aktualiserar frågan om gränsen mellan 
omkostnader och levnadskostnader. Jag har inte tagit med avgöranden 
där fråga varit om typiska rörelselokaler, t.ex. för tillverkning, som fun
nits i samma byggnad som den skattskyldiges bostad.

Eftersom närheten till levnadskostnader typiskt sett är störst när fråga 
är om avdrag som kan hänföras till bostaden, skulle det kunna ifrågasät
tas om lokaler utom hemmet alls har någon plats i en undersökning om 
gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader. Jag har 
emellertid valt att ta med rättsfall som behandlar även utgifter av detta 
slag, när de förhyrda lokalerna synes ha varit av bostadskaraktär, eller 
annars möjliga att använda privat.

I tabellen redovisas de rättsfall som ligger till grund för kapitlet.

2 Detsamma gäller de äldre regler av motsvarande slag, som reglerade inkomstberäkningen 
för konventionellt beskattade fastigheter före skattereformen.
3 Utredare av ’’skogliga förhållanden”.
4 Chefsbefattning i försäkringsbolag.
5 Musiklärare/konsulent.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Lokal RR
RÅ 1937 fi 313 tjänst landsfiskal ej i bostaden avdrag
RÅ 1941 fi432 tjänst fjärd.man ej i bostaden avdrag
RÅ 1949 ref 19 tjänst rev.sekr. i bostaden avdrag
RÅ 1951 fi 1020 tjänst? tjänsteman3 ej i bostaden avdrag
RÅ 1958 fi 2368 tjänst? okänt okänt avdrag
RÅ 1963 fi 1463 tjänst univ.lärare i bostaden avdrag
RÅ 1968 fi 2282 tjänst lärare ej i bostaden avdrag
RÅ 1969 fi 1967 tjänst journalist i bostaden avdrag

— „ — tjänst redaktör i bostaden ej avdrag
RÅ 1975 ref 1141 tjänst tjänsteman4 i bostaden avdrag

---------II tjänst lärare5 i bostaden ej avdrag
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-------- III tjänst lärare6 i bostaden ej avdrag
-------- IV ? konsult8 i bostaden ej avdrag
----- v tjänst TO9 i bostaden ej avdrag

RÅ79 1:41 tjänst vårdare10 i bostaden ej avdrag
RÅ81 1:21 tjänst journalist" i bostaden ej avdrag
RÅ81 1:54 rörelse företagare12 i bostaden ej avdrag
RÅ81 Aa 144 tjänst vårdare13 i bostaden ej avdrag
RÅ82 1:77 tjänst TO14 ej i bostaden avdrag
RÅ 1987 ref 23 tjänst lärare15 ej i bostaden avdrag
RÅ 1991 ref 35 tjänst vårdare16 ej i bostaden ej avdrag

I det följande lämnas ett antal kompletterande uppgifter om dissens, 
beräkning av avdrag m.m.

I inte mindre än 10 fall, dvs. i nästan hälften av de undersökta avgö
randena, var RR oenig.17 Bland de 10 dissensfallen förekommer avdrags- 
yrkanden avseende såväl lokaler i bostaden som utom denna. Den höga 
siffran ger anledning till antagande att många olika uppfattningar råder 
eller har rått på området, och att praxis möjligen skulle kunna anses 
”svag”. Så är dock knappast fallet. I samtliga de fem avgöranden som 
refereras under beteckningen RA 1975 ref 114 avgav samma regerings
råd nämligen skiljaktig mening avseende motiveringen, utan att i något 
framträdande sakligt hänseende vara oenig med sina kollegor. I RÅ82 
1:77 bestod dissensen endast i olika bevisvärdering och var inte på något 
sätt hänförlig till rättsfrågan. Rättsfallet RÅ 1949 ref 19 är ett pleniavgö- 
rande, och sådana medför troligen särskilt ofta dissens.

Man bör mot denna bakgrund inte dra några slutsatser av de stora anta
let dissenser i de undersökta avgörandena. I stället framstår praxis, vilket

6 Musik.
7 Av processuella skäl erhöll den skattskyldige visst avdrag i RR.
8 Geoteknik.
9 Ordförande i taxeringsnämnd.
10 Dagbamvårdare.
I1 Frilansande, med flera uppdragsgivare.
12 Innehavare av bokföringsbyrå.
13 Dagbamvårdare.
14 Ordförande i taxeringsnämnd.
15 Samhällsorienterande ämnen.
16 Dagbamvårdare.
I7RÅ 1949 ref 19, RÅ 1968 fi 2282, RÅ 1975 ref 114 I-V, RÅ82 1:77 samt RÅ 1987 
ref 23.
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skall visas i de följande avsnitten av detta kapitel, som synnerligen 
homogen. Det kan emellertid noteras att RR i samtliga dissensmål utom 
1975 års avgöranden, biföll den skattskyldiges avdragsyrkande helt eller 
delvis.

Antalet fall där RR avgjort målet utan att lämna någon egen motive
ring är endast två (10 %), RÅ79 1:41 och RÅ81 1:54. I de förstnämnda 
referatet har dock ett regeringsråd avgivit ett särskilt yttrande. I båda 
målen vägrades helt avdrag för kostnader avseende arbetsrum i bostaden.

Inte i något av de avgöranden där avdrag medgivits har RR självt gjort 
några skönsmässiga uppskattningar. Däremot har de skattskyldiga själva 
i de allra flesta fallen som rör arbetsrum i bostaden, uppskattat sina kost
nader genom att dividera arbetsrummens yta med hela bostadens, och 
därefter multiplicera med sina totala kostnader.

7.3 Utformningen av RR:s motiveringar
Samtliga de undersökta avgörandena utom två har försetts med motive
ringar av RR. De två rättsfall som saknar sådana motiveringar har av res
pektive KR försetts med tämligen utförliga skäl, i vilka RR:s formule
ringar från befintliga prejudikat återgivits i närmaste ordagrant.18

Den omständigheten att RR lämnar egen motivering till sina avgöran
den innebär emellertid inte alltid att läsaren upplyses om de faktiska skä
len. Lokutioner med hänvisningar till exempelvis lagtextens ”fullgörande 
av tjänsten” kan tjäna som slutsats efter en uppräkning av beaktade 
omständigheter. När de emellertid förekommer ensamma, utan sådana 
uppräkningar, blir dock motiveringen i sak tämligen innehållslös. Även 
detta förekommer i rättsfallen om avdrag för arbetsrum.

Lokutioner av lagtextkaraktär förekommer i fem av de undersökta 
avgörandena. Endast i ett av dem har hänvisningen kompletterats med 
sakliga skäl till RR:s ställningstagande. De fyra rättsfallen med ”nakna” 
lokutioner har samtliga avgjorts under 1930- till 1950-talen. Därefter är 
alltså samtliga avgöranden, utom de två inledningsvis nämnda, ”materi
ellt” motiverade. Detta förstärker intrycket av att RR:s domskäl generellt 
utvecklats och förbättrats under de senaste decennierna, en välkommen 
utveckling som underlättar bruket av praxis som rättskälla.

En principiell diskussion om RR:s motiveringar, samt vilka krav som 
bör kunna ställas på dem, förs i utvärderingen.

I8RÅ79 1:41 och RÅ81 1:54.
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7.4 RR:s användning av omkostnadskriterier

7.4.1 Nödvändighet
Liksom i föregående kapitel skall under denna rubrik redovisas och dis
kuteras förekomsten av hänvisningar i RR:s motiveringar, till de omkost
nadskriterier som jag formulerat i den allmänna delen.19 Dessa kriterier 
är nödvändighet, främjande, normalitet, exklusivitet och rimlighet. 
Redovisningen avser inte endast explicita formuleringar som innehåller 
dessa termer. Det är användningen av begreppen främjande m.fl. som jag 
försökt identifiera, även om denna skett med andra termer eller antyd- 
ningsvis. Det kan inledningsvis förutskickas att åtminstone tre av de fem 
kriterierna förekommer i de undersökta rättsfallens motiveringar.

191 några fall redovisas även särskilda yttranden av enstaka regeringsråd samt, där RR inte 
motiverat sitt avgörande, hänvisningar till omkostnadskriterier som gjorts av KR.
20Se 3.5.
211 flera notismål från samma år avslog RR avdragsyrkanden avseende arbetsrum från bl.a. 
två professorer vid Lunds universitet. I den mån dessa avgöranden motiverades skedde 
detta med kortfattade hänvisningar till att de skattskyldiga inte styrkt sin rätt till avdrag. 
Regeringsrådet Eckerberg, som var skiljaktig i de flesta av fallen ville medge avdrag med

I de mål som behandlar avdrag för kostnad avseende arbetsrum, är de 
argument som anknyter till nödvändighet den överlägset vanligast före
kommande referensen till omkostnadskriterierna.20 Hänvisningar till 
nödvändighet återkommer med betydande regelbundenhet, i åtminstone 
12 av de 18 undersökta rättsfallen.

Det första avgörande där ett nödvändighetskriterium kommer till tyd
ligt uttryck i RR:s motivering är RÅ 1949 ref 19. Rättsfallet, som avgjor
des i plenum, var länge det ledande prejudikatet på området. Den skatt
skyldige hade under beskattningsåret tjänstgjort dels som hovrättsasses
sor och dels som revisionssekreterare. Under större delen av året hade 
något särskilt tjänsterum inte ställts till förfogande av arbetsgivaren. Den 
skattskyldige hade i stället iordningsställt ett arbetsrum i bostaden, och 
utförde sina arbetsuppgifter där.

RR medgav avdrag bl.a. med följande motivering: ”... enär klaganden 
för att kunna behörigen fullgöra de med dessa tjänster förenade arbets
uppgifterna måste anses hava haft behov av eget arbetsrum, men sådant 
ej tillhandahållits honom av statsverket...”. Konstaterandet att den skatt
skyldige haft behov av rummet för att fullgöra tjänsten är ett tydligt 
uttryck för att rätten ansett utgifterna härför vara nödvändiga i förhål
lande till den intäktsskapande verksamheten, och därmed ytterst till 
inflödet av intäkter.21
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I RÅ 1968 fi 1463 hade en universitetslärare yrkat avdrag avseende 
sina kostnader för ett arbetsrum i bostaden. Den skattskyldige hade tidi
gare haft tillgång till lokal för studiematerial, handledning av studenter 
m.m. vid universitetet, men sådan ställdes inte längre till förfogande. RR 
konstaterade detta, och drog därvid slutsatsen att läraren ”... därför nöd
gats att i sådan omfattning taga det ifrågav rummet i anspråk för dessa 
ändamål ...”.

RR:s formulering ger vid handen att man ansett den aktuella använd
ningen av rummet som nödvändig för att den skattskyldige skulle kunna 
utföra de arbetsuppgifter som följde med hans befattning. Utgiften kvali
ficerades därigenom som omkostnad. Rätten fäste också särskild vikt vid 
den omständigheten att läraren inte haft annat arbetsrum i bostaden. Här
igenom antyddes möjligheten att det aktuella rummet även kunde 
använts privat, men avdrag medgavs alltså ändå.

Rättsfallet RÅ 1968 fi 2282 innehåller ett liknande ställningstagande 
från RR. Omständigheterna var dock delvis annorlunda. Den skattskyl
dige, även i detta fall en lärare, hade tjänstgjort vid olika läroanstalter 
utan att därvid ha tillgång till tjänsterum. Avdragsyrkandet avsåg emel
lertid en separat lokal, och inte ett rum i den skattskyldiges ordinarie 
bostad. Den förhyrda lokalen, för vilken avdrag yrkades med hela den 
utgivna hyran, var emellertid en vanlig enrumslägenhet.

RR gjorde här följande bedömning: ”Utredningen i målet ger vid han
den, att lägenheten vid Körsbärsvägen under beskattningsåret huvudsak
ligen använts såsom arbetsrum för Nyqvist, som icke haft tillgång till 
erforderligt arbetsrum på de läroanstalter vid vilka han tjänstgjort”.

Skälen är här mycket klarare och tydligare formulerade än i det före
gående avgörandet. RR hänvisar till att arbetsrum saknats men varit 
”erforderligt”, dvs. nödvändigt. Kostnaden har därmed varit nödvändig, 
och avdragsgill som omkostnad. Genom hänvisningen till att den för
hyrda lägenheten använts huvudsakligen som arbetsrum antyds att privat 
användning också förekommit. Rätten markerar med ovanlig tydlighet en 
slags huvudsaklighetsprincip. Även om kostnaden egentligen är av blan
dad karaktär, dominerar omkostnadskaraktären på ett sådant sätt, att 
avdrag medges för hela den skattskyldiges kostnad.

Nödvändigheten som omkostnadskriterium bekräftas i RÅ 1969 
fi 1967. I rättsfallet behandlades avdragsyrkanden gjorda av två makar, 
den ene chefredaktör på en tidning och den andra journalist. Kostnaden 
avsåg för båda de skattskyldigas del arbetsrum i bostaden. RR avslog 
först chefredaktörens yrkande med motiveringen ”... att han disponerade

hänvisning till att behov förelåg, samt att det kunde antas att de skattskyldiga skulle skaffat 
mindre bostäder om arbetsgivaren ställt arbetsrum till förfogande.
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eget arbetsrum på tidningsredaktionen ... Med hänsyn härtill kan kostna
den för det rum i bostaden, som V. Vinde använt såsom arbetsrum, icke 
anses avdragsgill.”

Beträffande den andra maken konstaterade rätten att arbetsrum inte 
ställts till förfogande av den tidning som den skattskyldige arbetade vid, 
och att hon därför var berättigad till avdrag. Rätten markerar här två för
utsättningar för avdrag. Arbetet skall vara av en art som kräver arbets
rum, och sådant skall inte ha ställts till förfogande av arbetsgivaren. Till- 
lämpningen av dessa förutsättningar får ses som ett tydligt krav på nöd
vändighet i förhållandet mellan kostnad och den intäktsskapande 
verksamheten. Om den skattskyldige redan har ett rum att arbeta i, är 
ytterligare ett rum inte nödvändigt.

I RA 1975 ref 114 refereras inte mindre än fem olika mål, där avdrags- 
yrkanden avseende arbetsrum prövades. I samtliga fall rörde det sig om 
rum i bostaden, eller i direkt anslutning till denna. Endast i RÅ 1975 
ref 114 I fann RR skäl att medge den skattskyldige avdrag. Omständig
heterna var här följande. Den skattskyldige var anställd som distriktschef 
hos ett försäkringsbolag. Han hade inrett ett rum i källaren till sin villa 
som arbetsrum, och yrkade avdrag för bl.a. uppvärmning och städning.

RR konstaterade att arbetsgivaren inte höll den skattskyldige med 
något arbetsrum. Därefter refererade rätten den skattskyldiges uppgifter 
om rummets inredning och användning; rummet hade särskild ingång, 
och var utrustat med kontorsmaskiner och dito möbler. Det användes 
endast i tjänsten och hölls annars låst. RR drar därefter slutsatsen att ”Av 
det ovan sagda framgår att Sjöström haft behov av att själv skaffa sig 
arbetsrum.”22 Rummets konstaterade nödvändighet i förhållande till 
tjänsten ledde därefter till att kostnaderna ansågs avdragsgilla.

22 Detta är dock inte en logisk följd av angivna förutsättningarna. Jag återkommer till 
denna omständighet i samband med diskussionen om normalitet i slutet av detta kapitel. 
Se 7.4.5.
23 Att denna praxis fått genomslag kan utläsas av RÅ81 1:54, där länsskatterätten nästan 
ordagrant kopierat RR:s formuleringar i 1975 års mål, och KR respektive RR inte ändrade 
vare sig skäl eller domslut.

I de övriga fyra avgöranden som refereras under samma beteckning i 
RÅ blev utgången den motsatta. I RR:s motiveringar till tre av dessa, 
målen II-IV, konstaterades uttryckligen att de skattskyldiga haft behov 
av särskilt arbetsrum. Emellertid var uppfyllnaden av nödvändighetskra
vet inte tillräckligt för att RR skulle medge avdrag. Anledningen till detta 
var bl.a. rummens belägenhet i anslutning till bostaden.23 De argument 
som RR här använde sig av, och som ledde till att inte heller den höga 
nödvändighetsintensiteten ansågs tillräcklig för avdrag, kan inte hänföras 
till de omkostnadskriterier som jag identifierat, Jag behandlar därför
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RR: s argumentation i detta avseende i avsnittet om andra kriterier och 
argument.24

Även i nyare praxis har RR, och i förekommande fall KR, regelmäs
sigt tagit ställning till om den skattskyldige haft behov av arbetsrum. Att 
arbetsrummet på detta sätt varit nödvändigt för den skattskyldiges verk
samhet är ett återkommande uttryckligt krav i de flesta motiveringar. I 
rättsfallet RÅ79 1:41 var den skattskyldige anställd av kommunen för att 
bedriva dagbarnvård i sitt hem. Ett av rummen i bostaden hade inretts 
som särskilt lekrum för barnen och den skattskyldige yrkade avdrag för 
den beräknade hyreskostnaden avseende detta rum. KR förklarade i sin 
tämligen kortfattade motivering, att den skattskyldige inte visat att hon 
på grund av tjänsten haft behov av ett särskilt rum för barnen. RR änd
rade inte domen. Utgången blev densamma, med samma motivering, i 
RÄ81 Aa 144 där den skattskyldige också var dagbarnvårdare.

I RÅ81 1:21 yrkade en frilansjournalist avdrag för arbetsrum i bosta
den. RR konstaterade i förhållandevis kortfattade domskäl att ”han har 
behov av eget arbetsrum, och att sådant inte anvisats honom av arbets
givare. Avdrag vägrades dock på annan grund.

I RA82 1:77 hade en ordförande i taxeringsnämnd inrett ett uthus till 
arbetsrum. Uthuset fanns på samma tomt som den villa den skattskyldige 
och hans familj bodde i. RR konstaterade att den skattskyldige inte av 
uppdragsgivaren försetts med tjänsterum där han kunde granska deklara
tionerna, och drog härav slutsatsen att den skattskyldige "haft behov av 
att själv skaffa sig ett arbetsrum”.

Den skattskyldige i RÅ 1987 ref 23 var lärare och bodde med sin 
familj i hyrd lägenhet på tredje våningen i en villa. Läraren hyrde också 
ett rum i husets källare som användes som arbetsrum. Han presenterade 
ett intyg från rektorn vid den skola där han tjänstgjorde. Av intyget fram
gick att arbetsrum inte ställdes till förfogande av arbetsgivaren. Rektorn 
intygade även att lärarens för- och efterarbete till lektioner och prov 
krävde en ostörd arbetsplats, och att dessa arbetsmoment utgjorde en 
väsentlig del av yrkesutövningen. RR fäste uttryckligen vikt vid intyget 
när man bedömde huruvida nödvändighetskravet var uppfyllt.

I RÅ 1991 ref 34 slutligen, yrkade en dagbarnvårdare avdrag för kost
nader avseende hyra av en extra lägenhet, där barnen vårdades om 
dagarna. Anledningen till att barnen inte kunde vara hemma i bostaden 
var att dagbarnvårdarens make hade skiftarbete, och därför behövde 
kunna sova ostörd under dagarna. RR ansåg att kostnaden hade sin grund 
i den skattskyldiges familjeförhållanden, och därför var att anse som en 
levnadskostnad.

24Se 7.5.
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7.4.2 Främjande
Det svagare sambandskriterium, som jag i den allmänna delen betecknat 
främjande, kan egentligen inte sägas komma till användning i någon av 
motiveringarna till något av de arton undersökta avgörandena.251 ett sär
skilt yttrande utvecklar emellertid ett regeringsråd sin syn, på vilken 
betydelse främjande av intäkterna kan ha vid bedömningen av arbets- 
rumskostnaders avdragbarhet.

25 Se 3.6.
261 analysen nedan diskuteras närmare frågan om huruvida RR alltid kräver nödvändighet 
när man säger att man gör det. Se 7.4.5.
27 Se 3.8.
28 Det kan inte heller uteslutas att exklusivitetskriteriet utgör del av rättens argumentations- 
struktur, sedd i ett mer sammansatt perspektiv. Jag återkommer till denna fråga i slutet av 
detta avsnitt.

I rättsfallet RÅ79 1:41 (även kommenterat ovan) hade en kommunal 
dagbarnvårdare inrett ett särskilt lekrum för de barn som hon hade hand 
om under dagarna. Avdrag yrkades för kostnad motsvarande rummets 
andel i den totala lägenhetshyran. Den skattskyldigas egna barn var 
vuxna och bodde inte längre hemma. KR ansåg att kostnaden inte varit 
nödvändig och vägrade avdrag. RR ändrade inte KR:s dom, och reger
ingsrådet Hellner anförde i särskilt yttrande, att det inte var tillräckligt 
för avdrag om ett arbetsrum inrättats endast i syfte ”att underlätta arbetet 
eller begränsa olägenheterna därav”.

Uttalandet harmonierar med det krav på nödvändighet som regelmäs
sigt återkommer i RR:s motiveringar, och det kan därför antas återspegla 
den principiella uppfattningen hos flertalet regeringsråd.26

7.4.3 Exklusivitet
Exklusivitetsbedömningar spelar inte någon kvantitativt framträdande 
roll vid RR:s bedömning av avdragsrätten för kostnader avseende arbets
rum.27 Härmed avses att det inte uttryckligen åberopas, eller annorledes 
kommer till tydligt uttryck i särskilt många av de undersökta avgöran
dena. I åtminstone fyra fall kan emellertid hänvisningar till exklusivitet 
klart identifieras.28 Bland dessa fall finns exempel såväl på användning 
till den skattskyldiges fördel (RÅ 1949 ref 19), som till dennes nackdel 
(RÅ 1991 ref 35).

I plenimålet RÅ 1949 ref 19 (även kommenterat ovan) hade den skatt
skyldige under beskattningsåret tjänstgjort dels som hovrättsassessor och 
dels som revisionssekreterare. Under större delen av året hade något sär-
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skilt arbetsrum inte ställts till förfogande för utförandet arbetsuppgif
terna. Den skattskyldige, som bodde tillsammans med sin familj och 
deras hembiträde i en femrumslägenhet, gjorde gällande att han hyrt en 
femrummare och inte en fyrarummare, enkom för att hans arbetsuppgif
ter gjorde det nödvändigt för honom att disponera ett särskilt arbetsrum.

En majoritet av RR:s ledamöter enades om att medge avdrag med en 
tämligen utförlig motivering. Bland flera uttryckliga skäl för avdrag hän
visas här uttryckligen till exklusiviteten: ” ...då omständigheterna giva 
stöd åt klagandens uppgift att, därest tjänsterum stått till hans förfogande, 
klaganden skulle för sig och sin familj hava åtnöjt sig med en lägenhet 
innehållande - förutom kök - allenast fyra bostadsrum ... och utgifterna 
för det extra rummet följaktligen äro att betrakta som kostnader för tjäns
ternas fullgörande ...”

Den citerade formuleringen visar tydligt att rätten vill fästa stor vikt 
vid just kostnadens höga exklusivitetsintensitet. Eftersom motiveringen 
innehåller fler explicita argument för avdrag, kan dock några slutsatser 
inte dras om hur RR skulle ställt sig till avdragsyrkandet om den skatt
skyldige bott i en fyrarummare. Åtminstone två alternativ är möjliga, 
nämligen att exklusiviteten uppfattades som ytterligare ett skäl bland 
flera för avdrag, eller att exklusiviteten var en nödvändig förutsättning 
för avdrag.

I två av de undersökta avgörandena, RÅ 1975 ref 114 IV och V, redo
visas i RR:s domskäl särskilt den omständigheten, att de skattskyldiga 
säger sig ha skaffat större bostad än de skulle ha gjort, om de inte haft 
den aktuella förvärvsverksamheten. Rätten redovisar här vad de skatt
skyldiga anfört, dock utan att ta uttrycklig ställning till omständighetens 
relevans eller att kommentera den i övrigt. Några säkra slutsatser av detta 
kan väl knappast dras, men det är troligt att RR i enlighet med 1949 års 
plenimål, här sett exklusivitetsintensiteten som relevant, men utan någon 
avgörande betydelse.

I det yngsta av de undersökta rättsfallen, RÅ 1991 ref 35 (även kom
menterat i det föregående), hade en dagbarnvårdare hade hyrt en särskild 
lägenhet att vistas i med dagbarnen. Skälet till detta uppgavs vara, att den 
skattskyldigas make hade skiftarbete, och därför behövde ha lugn och ro 
i hemmet under dagarna för att kunna sova. RR anför i sin motivering att 
”... Maj-Lis H inte anskaffat den särskilda lägenheten för att tillgodose 
något krav som hänför sig till handhavandet av barnen i familjedag
hemmet. Åtgärden har i stället haft sin grund i hennes egna familjeför
hållanden ... Kostnaden för ... lägenheten måste följaktligen ses som en 
levnadskostnad.”

Jag har tidigare påpekat att hög exklusivitetsintensitet kan sägas vara 
ett uttryck för att kostnaden ifråga orsakats av förvärvsverksamheten,
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och att detta är något som bör beaktas.29 30 I det nu aktuella fallet menar 
emellertid RR att kostnaden främst orsakats av mannens skiftarbete. Det 
råder i och för sig knappast någon tvekan om att dagbarnvårdaren inte 
skulle haft utgiften om hon inte haft förvärvsverksamheten. A andra 
sidan skulle hon inte heller ha haft den om hon inte haft sin man, eller om 
denne inte haft sitt skiftarbete. Det saknas enligt RR ett närmare typiskt 
samband av nödvändighets- eller främjandekaraktär mellan utgiften och 
hennes egen verksamhet. Slutsatsen blir därför att RR här måste anses 
avvisa exklusivitetskriteriet som tillräcklig betingelse för avdrag. Någon 
form av grundläggande samband måste tydligen finnas mellan kostnaden 
och den intäktsskapande verksamheten, för att exklusiviteten skall till
mätas relevans. Något annat var inte heller att vänta.

29Se 3.8.
30 Se 3.9.
31 Se 3.5.

7.4.4 Rimlighet
Inga uttryckliga tecken finns i de undersökta avgörandenas motiveringar, 
på att RR funnit anledning att använda sig av något särskilt rimlighetskri- 
terium?0 Det förtjänar dock i detta sammanhang påpekas, att rätten vid 
ett flertal tillfällen understryker att de medgivna avdragen är uppskat
tade, men ”skäliga”. Däremot görs inga uttryckliga rimlighetsövervägan- 
den av proportionerna mellan de skattskyldigas intäkter av förvärvskäl
lan, och storleken på deras kostnader. Frånvaron av rimlighetsargument 
ger stöd för det intryck som redovisades i föregående kapitel, nämligen 
att ”nakna” hänvisningar av detta slag undviks av RR.

7.4.5 Analys
1. En sammanvägning av de resultat som redovisats ovan visar tydligt att 
det omkostnadskriterium som dominerar RR.s argumentation är den typ 
av samband mellan kostnad och intäkt, eller intäktsskapande verksamhet, 
som jag i den allmänna delen kallat nödvändighet.31 Det råder ingen tve
kan om att RR regelmässigt uppställer som krav för avdragbarhet, att det 
arbetsrum som avdragsyrkandet avser varit av synnerligen stor betydelse 
för den skattskyldiges verksamhet.

Nödvändigheten framstår som en möjlig variabel, med hänsyn till 
kostnadens natur. Det kan i regel antas vara möjligt att avgöra om till
gång till arbetsrum är nödvändigt givet vissa grundkrav. Den fortsatta
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analysen får visa om RR i detta hänseende förutsatt att tillgången till 
arbetsrummet varit en faktisk nödvändig betingelse för den skattskyldi
ges verksamhet, eller om man gjort ett slags grundantagande, med inne
börden att denna verksamhet inte kan upprätthållas på ett objektivt god
tagbart sätt, om inte tillgång finns till arbetsrum.

2. En viktig fråga är huruvida användningen av nödvändighetskriteriet 
genomgått förändringar under den tidsperiod (1937-1991) inom vilken 
de undersökta avgörandena tillkommit. Först måste understrykas att den 
period som härvidlag kan bedömas är kortare än den nyss angivna. De 
äldsta målen är nämligen motiverade på ett så kortfattat, eller annorledes 
intetsägande sätt, att de inte medger några slutsatser i detta hänseende. 
Ett modernt rättsläge tillkom genom pleniavgörandet RÅ 1949 ref 19, 
och utgångspunkt måste tas här.

En sammanvägning av de studerade motiveringarna antyder därvid att 
RR i modernare praxis förfarande låtit nödvändigheten vara det ensamt 
dominerande omkostnadskriteriet. Emellertid tillämpar rätten från och 
med de fem mål som refereras under beteckningen RÅ 1975 ref 114, 
skärpta krav för avdrag. I dessa mål tycks nämligen en ny avvägning ha 
gjorts, där större vikt fästs vid arbetsrummets belägenhet i förhållande 
till bostaden.32

Iakttagelsen ger anledning till följande slutsats. Fram till mitten av 
1970-talet synes uppfyllandet av nödvändighetskriteriet varit en såväl 
nödvändig som tillräcklig betingelse för avdrag. Under de senaste decen
nierna är det förhållandevis tydligt, att nödvändighetskriteriet reducerats 
till en nödvändig betingelse. Gällande rätt innebär således att nödvändig
het måste föreligga, om avdrag skall medges. Den omständigheten att 
nödvändighet föreligger är emellertid ingen garanti för avdrag, utan 
ytterligare skäl måste tala för detta.

3. För att språkligt uttrycka kravet på hög nödvändighetsintensitet har 
RR i motiveringarna till de undersökta avgörandena använt ordet behov. 
Ett fall där en kvalitativ bedömning av detta behov tycks ha företagits, är 
RÅ79 1:41. I fallet, som även kommenterats ovan, hade en kommunal 
dagbarnvårdare yrkat avdrag för kostnad avseende särskilt avdelat och 
inrett lekrum, där dagbarnen vistades. Avdrag vägrades med kortfattad 
hänvisning (av KR) till att behov av rummet inte förelegat. Regerings
rådet Hellner anförde i särskilt yttrande:

32Denna fråga diskuteras utförligt i nästa avsnitt om RR:s användning av andra kriterier 
och argument.
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”Vid barntillsyn i familjehem är tanken att barnet skall vistas i hemmiljö i 
motsats till vad som är fallet vid tillsyn i särskilda, av kommunen inrättade 
barnstugor, där miljön är av institutionskaraktär. Om den som åtagit sig att 
mot ersättning av kommunen ha dagbarn i sitt hem avdelat och utrustat sär
skilda utrymmen i bostaden för arbetets utförande får detta därför ses som 
en åtgärd som inte är påkallad av arbetsuppgiften utan vidtagen av vårdaren 
för att underlätta arbetet eller begränsa olägenheter därav.”

Argumentationen är egendomlig. Den omständigheten att dagbarn tas om 
hand i hemmiljö leder ingalunda till slutsatsen att inte särskilda arrange
mang skulle vara nödvändiga för vården av dem. För den som är van att 
ta hand om förskolebarn framstår det som både naturligt och nödvändigt 
att särskilda utrymmen i bostaden avdelas för mer utrymmeskrävande lek 
och för förvaring av leksaker. Hellners slutsats är knappast rimlig, och 
möjligen är den resultatet av bristande erfarenhet av småbamsvård. Den 
är också ägnad att fästa uppmärksamhet på frågan om hur RR bedömer 
de skattskyldigas faktiska behov av arbetsrum. Detta spörsmål, som 
anknyter till arbetsrummens normalitet för olika yrkesgrupper, förtjänar 
särskild uppmärksamhet.

4.1 den allmänna delen har jag uttryckt den uppfattningen, att hög nor
malintensitet kan vara ett godtagbart skäl för relativt sett lägre krav på 
nödvändighet.33 Det bakomliggande skälet härtill skulle vara, att den 
aktuella kostnadstypen vid sådant förhållande allmänt uppfattas som 
relevant i förhållande till den intäktsskapande verksamheten. Förutsebar
hets- och likformighetsskäl skulle därvid tala för avdrag. Samtidigt har 
jag varnat för att hänsynstagande till normalitet endast hos en mindre och 
starkt avgränsad grupp skattskyldiga kan resultera i rättstillämpning som 
inte harmonierar med objektivitets- och likhetsprinciperna.

Nyckelordet vid RR:s regelmässiga användning av nödvändigheten 
som omkostnadskriterium ifråga om den nu aktuella kostnadstypen är 
alltså den skattskyldiges behov av arbetsrum. Hur har då RR tagit ställ
ning till huruvida ett sådant behov faktiskt förelegat?

I flera av de avgöranden som rör ”pappersarbete”, dvs. renodlat kon
torsarbete förefaller rätten närmast ha presumerat behovet. Som exempel 
på detta kan särskilt nämnas RA 1975 ref 114 där det i referatet nog- 
grannt anges hur den skattskyldige försäkringschefen möblerat arbets
rummet, samt att detta rent faktiskt används i tjänsten. RR anför därefter: 
”Av det ovan sagda framgår att Sjöström haft behov av att själv skaffa sig 
arbetsrum.” Slutsatsen saknar varje logiskt samband med de förutsätt-

33 Se 3.7.
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ningar som RR reddovisat i domskälens inledning. RR tycks ha förutsatt 
den skattskyldiges behov.34

Ett annat exempel är RA82 1:77 där en taxeringsnämndsordförandes 
avdragsyrkande bedömdes. Den skattskyldige bodde tillsammans med 
sin hustru i en villa om fem rum och kök. Trots att bostaden alltså var så 
stor befanns arbetet kräva särskilt arbetsrum. RR anför: ”Vidare är upp
lyst att H inte har tillgång till något tjänsterum för utförande av sitt upp
drag som ordförande i taxeringsnämnd och att arbetet 1978 avsåg ca 
3000 deklarationer. Av det anförda får anses framgå att H haft behov av 
att sjäv skaffa sig ett arbetsrum." Inte heller i detta fall är RR:s slutsats 
särskilt rimlig, och i vart fall inte så självklar som formuleringen vill ge 
sken av.

Mot dessa bedömningar kan, förutom Hellners särskilda yttrande i 
RA79 1:41 (se ovan) ställas ett generellt uttalande av innebörden av 
behov, som RR gjorde i RÅ 1991 ref 35. Målet, som kommenterats ovan, 
gällde en dagbarnvårdares kostnader för en extra lägenhet, där hon och 
barnen vistades på dagarna. Skälet till att den egna bostaden inte kunde 
användas, var att maken var skiftarbetare och behövde sova ostört på 
dagen. RR anförde:

"I målet är fråga om kostnaden för en särskild lägenhet som används vid 
barntillsyn i familjedaghem skall anses som en kostnad för fullgörande av 
dagbarnvårdarens tjänst eller som en icke avdragsgill levnadskostnad. I all
mänhet torde en normal familjebostad uppfylla de krav på ’arbetslokal’ som 
kan ställas när det gäller barntillsyn i familjedaghem. Regelmässigt tillhan
dahåller också dagbarnvårdaren sin egen bostad för ändamålet. Någon sär
skild ersättning för kostnaden för hyran av bostaden utgår inte i sådana fall 
från den kommun som är huvudman för barntillsynen. Vad som skulle 
kunna betecknas som en kostnad för arbetslokal avser således i normalfallet 
samtidigt dagbarnvårdarens kostnad för hans egen bostad, en kostnad som 
för denne utgör en icke avdragsgill levnadskostnad. Endast när det förelig
ger ett behov av särskilt utrymme för de barn som omhändertas kan avdrag 
för arbetslokal komma ifråga (jfr RÅ 1979 1:41). En förutsättning för 
avdrag i nu förevarande sammanhang är således att behovet av utrymme 
utöver dagbarnvårdarens familjebostad hänför sig till just det förhållandet 
att barntillsynen inte skulle kunna utövas på ett godtagbart sätt om inte 
behovet tillgodosågs.”

Uttalandet är så utformat att det bör ges generell räckvidd. Det vill alltså 
synas som om RR anser att ett arbetsrum är nödvändigt, om det är en för
utsättning för att den skattskyldiges verksamhet skall kunna utföras på ett

34 En möjlig faktor som RR dock inte nämner är den skattskyldiges eventuella behov av 
arkiveringsutrymme. Ett stort sådant kan naturligtvis tala för avdragsrätt.
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godtagbart sätt. Flera av de arbeten av kontorstyp, som RR tidigare pré
sumerai såsom förutsättande särskilt arbetsrum, borde rimligen kunna 
utföras på godtagbart sätt vid exempelvis familjens köksbord. Särskilt 
gäller detta granskningen av deklarationer i en femrumsbostad bebodd av 
endast två personer.

Mot bakgrund av de bedömningar som RR gjort tidigare av arbetsrums 
nödvändighet och som refererats ovan, måste den slutsatsen dras att RR 
numera gör en ambitiösare prövning av den skattskyldiges behov. För 
denna slutsats talar också den kvalitativa bedömning som redovisades i 
RÅ 1987 ref 23. Detta skulle kunna leda till slutsatsen, att RR i praktiken 
utgår från att arbete utom hemmet är norm, och att arbete i hemmet här
vid présumeras icke nödvändigt.

Samtidigt kvarstår intrycket av att RR, medvetet eller omedvetet, gjort 
en positiv särbehandling av kontorsyrken.35 Skälen till detta kan natur
ligtvis vara flera. Regeringsråden har historiskt oftast varit män med 
erfarenhet av just kontorsarbete, och kanske med mindre erfarenhet av 
barntillsyn. Arbeten som revisionssekreterare, försäkringschef och taxe- 
ringsnämndsordförande har typiskt sett medfört större samhällelig pre
stige. Det kan mot denna bakgrund inte uteslutas, att det krav på nödvän
dighet som RR så tydligt markerat för vissa kategorier skattskyldiga, 
med den terminologi jag använder i detta arbete egentligen borde 
benämnts främjande.36

35 Se förutom de anförda exemplen även plenimålet RÅ 1949 ref 19.
36 Se särskilt 3.5 och 3.6.
37Se RÅ 1991 ref 35.

Hänsynstagande till normalitet får som tidigare nämnts inte medföra 
en behandling som strider mot objektivitets- och likhetsprinciperna i 1:9 
RF. Oavsett hur det förhållit sig med RR:s äldre bedömningar är det nu 
mycket viktigt att såväl RR som andra rättstillämpare använder samma 
kvalitativa principer för bedömningen av de skattskyldigas behov, och att 
argumenten redovisas. RR har genom RÅ 1987 ref 23 och RÅ 1991 
ref 35 förhoppningsvis slagit in på denna väg.

5. Som redan nämnts spelar exklusivitetskriteriet en förhållandevis 
undanskymd roll i RR:s motiveringar. I de två fall där argumentations- 
modellen tillåtits spela en betydelsefull roll tycks det inte ha varit ensamt 
avgörande för utgången. Liksom ifråga om kostnader för studie- och 
kongressresor förefaller RR, åtminstone i modern praxis, obenägen att 
tillmäta exklusivitetskriteriet betydelse till förmån för den skattskyldige, 
i vart fall om det inte understöds av något samband i form av nödvändighet 
eller främjande.37 Det framstår vidare mot bakgrund av RÅ 1991 ref 35
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som helt klart, att avdrag inte medges även om exklusivitetsintensiteten 
är mycket hög, när typiskt samband i form av nödvändighet eller främ
jande saknas.

Härvid skall anmärkas följande. Den skattskyldiges kostnader för sin 
egen bostad är i grunden en levnadskostnad. Om en del av kostnaden för 
bostaden egentligen är hänförlig till den skattskyldiges förvärvsverksam
het, utgör kostnaderna för bostaden som helhet en typisk blandad kost
nad. När RR vägrar avdrag för arbetsrumskostnader i bostaden skulle det 
naturligtvis kunna tänkas, att exklusivitetskriteriet användes till den 
skattskyldiges nackdel på liknande sätt som ifråga om studie- och kon
gressresor.38 Argumentet skulle i enlighet därmed vara, att den huvudsak
liga delen av bostadskostnaden var hänförlig till den privata sfären, var
för avdrag helt vägrades. Undantagsvis har ett sådant resonemang också 
fullföljts.39

38 Se 6.4.3.
39 Se RÅ 1968 fi 2282.

Emellertid görs i nyare praxis uttryckliga hänvisningar till bostadens 
utseende, rummens belägenhet etc., på ett sätt som ger anledning anta att 
RR här i själva verket använder en argumentationsmodell som faller 
utanför min beskrivning av omkostnadskriterier. Denna fråga behandlas 
därför i nästföljande avsnitt.

7.5 RR:s användning av andra kriterier och argument
I detta avsnitt undersöker jag om RR använt andra kriterier eller argu- 
mentationsmodeller än de hittills uppmärksammade och diskuterade, i 
sina motiveringar till de undersökta avgörandena. Det bör framhållas att 
den följande redovisningen avser sådana motiveringar och hänvisningar 
som brukats systematiskt, eller annorledes kraftfullt och tydligt. Det 
handlar alltså företrädesvis om explicita inslag i RR:s argumentation. 
Däremot har jag av skäl som angivits tidigare avhållit mig från att speku
lera i vad regeringsråden har menat med den eller den formuleringen. 
Syftet med den följande diskussionen är åstadkomma ett nyanserat resul
tat av undersökningen.

I RR:s praxis avseende kostnad för arbetsrum återkommer regelmäs
sigt två argument, som inte direkt kan inordnas i de omkostnadskriterier 
som jag formulerat i den allmänna delen. Dessa argument är båda hänför
liga till arbetsrummets beskaffenhet. RR har i en del fall uppställt krav på 
att
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1) rummets beskaffenhet skall vara sådan att det inte skall kunna använ
das för bostadsändamål och att

2) rummet skall vara fysiskt avskiljt från den skattskyldiges bostad.

1. Det äldsta av dessa båda argumentationsmodeller är kravet på att 
arbetsrummet inte skall kunna ha använts för bostadsändamål. I RA 1963 
fi 1463 hade en universitetslärare yrkat avdrag för arbetsrum i hemmet. 
RR fäste tilltro till den skattskyldiges uppgifter och konstaterade att 
”... universitetet icke, såsom senare skett, tillhandahållit honom lokal för 
studiematerial, som skolat hållas tillgängligt för de studerande, eller för 
undervisning och handledning av eleverna och att klgdn därför nödgats i 
sådan omfattning taga det ifrågav rummet i anspråk för dessa ändamål att 
det icke kunnat användas såsom bostadsrum ...”

Rättens formulering antyder, att det i detta fall är den omfattande 
användningen för förvärvsändamål som anses ha förhindrat privat utnytt
jande av rummet, och inte den faktiska möbleringen eller inredningen av 
detta.

I motiveringen i rättsfallet RA 1968 fi 2282 (även kommenterat ovan) 
förefaller kraven ifråga om faktisk användning av arbetsrummet ha pre
ciserats. Den skattskyldige, som var lärare, hade enligt RR ”huvudsakli
gen” använt rummet som arbetsrum. Avdrag medgavs trots att även 
annan användning förefaller ha varit för handen. Det är dock tveksam 
vilka slutsatser som kan dras härav. Arbetsrummet var nämligen inte 
beläget i den skattskyldiges bostad, utan i en för ändamålet särskilt för
hyrd lokal. Denna var dock en vanlig bostadslägenhet.

I RA 1969 fi 1967 (även kommenterat ovan) medgavs en journalist 
avdrag bl.a. med motiveringen att ”Nämnda rum kan, med hänsyn till 
dess inredning och förhållandena i övrigt, icke antagas ha använts på 
annat sätt än såsom arbetsrum.” Denna slutsats tycks ha haft stor bety
delse för RR:s bifall till avdragsyrkandet. Här har RR uppenbarligen 
beaktat såväl rummets fysiska utformning som andra ”förhållanden”. Det 
framgår dock inte av referatet vilka dessa skulle vara.

RA 1975 ref 114 I (även kommenterat ovan), som var det enda av 
1975 års avgöranden där RR fann att grund för avdrag förelåg, ges argu
mentet stort utrymme. I målet, som rörde en försäkringschefs avdrag för 
kostnader avseende arbetsrum i sin villa, konstaterade RR först att behov 
av rummet förelegat. Rätten anför därefter: ”Vad i målet blivit utrett om 
beskaffenheten av Sjöströms tjänst och om formerna för dess utövande 
ävensom vad ovan antecknats om rummets utrustning och anordnande i 
övrigt ger vidare vid handen att arbetsrummet ej kan anses ingå i Sjö
ströms bostadsutrymmen."

Liksom i 1969 års mål framgår det tydligt att slutsatsen om den fak-
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tiska användningen av rummet är resultatet av en sammanvägning av 
flera uppgifter och omständigheter. Relevanta faktorer är tydligen såväl 
själva arbetet, som möbleringen m.m.

I RA 1975 ref 114 II, där en musikkonsulent yrkade avdrag för arbets
rum i den egna bostaden, gjordes ytterligare en allmän hänvisning till det 
aktuella argumentet. RR ansåg att behov av arbetsrum förelåg, men väg
rade ändå detta, bl.a. med hänvisning till att rummet inte ”... blivit inrett 
så, att det inte kunnat användas för bostadsändamål”. I samma referat, 
mål IV, där avdrag likaledes vägrades, anförde RR: ”Vad i målet fram
kommit om kontorsrummets inredning, läge och användning ger emeller
tid icke vid handen att rummet har så utpräglad karaktär av arbetslokal, 
att det ej kan tillika betraktas som bostadsrum.” En motsvarande formu
lering finns i mål V, samma referat. I det närmaste ordagrant upprepas 
denna hänvisning till rummets inredning av underinstanserna i RÅ79 
1:41, i RÅ81 1:54 och i RÅ81 Aa 144. En något annorlunda formulering, 
men med samma innehåll i sak, återfinns i RÅ81 1:21.

Av det anförda bör följande slutsatser kunna dras. RR har i nästan 
samtliga mål som rört arbetsrum i den egna bostaden och som avgjorts 
sedan 1963, i sin motivering hänvisat till om rummets beskaffenhet varit 
sådan, att det ingått i den skattskyldiges bostadsutrymmen eller ej. Med 
bostadsutrymmen avses av allt att döma de delar av bostaden där den 
skattskyldige helt enkelt uppehåller sig på fritiden. Hänvisningar av det 
aktuella slaget har gjorts såväl i mål där yrkandet bifallits som där sådant 
vägrats. Kravet framstår vidare som absolut.

I de äldre av de nyss redovisade avgörandena är hänvisningarna mer 
”öppna” och de framstår tydligt som resultaten av samlade bedömningar, 
där hänsyn tagits såväl till inredning såväl som till andra faktorer. Från 
och med 1975 års mål inskränker sig emellertid hänvisningarna till att 
avse rummet fysiska beskaffenhet, och då normalt dess inredning.

Argumentet saknar normalt relevans när det rör sig om lokaler som 
inte finns i bostaden. Endast i ett fall har RR hänvisat (vid bifall) till att 
rummet endast huvudsakligen använts för förvärvsändamål, men i detta 
fall rörde det sig om en förhyrd lokal utanför hemmet. I de tre yngsta av 
de undersökta avgörandena har ingen sådan hänvisning gjorts, men dessa 
tre mål (två bifall, ett avslag) rörde samtliga förhyrda lokaler utom hem
met.

2. I RÅ 1975 ref 114 I-V introduceras ännu en argumentationsmodell i 
RR:s avgöranden. Rätten avslår avdragsyrkandena i fyra av de fem 
målen bl.a. med hänvisning till att det aktuella arbetsrummet fysiskt 
utgör en del av den skattskyldiges bostad. Den formulering som används 
är i det närmaste identisk i dessa rättsfall. RR hänvisar till att rummet
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inte blivit avskiljt på ett sådant sätt, att det inte längre ingår i den skatt
skyldiges bostadsutrymmen. Det är således inte fråga om rummets inred
ning eller utrustning i övrigt, och inte heller om dess faktiska använd
ning.

Det aktuella kriteriet återkommer i samtliga undersökta avgöranden 
från och med 1975 års mål, som rör avdrag för arbetsrum i hemmet. Efter 
1975 har avdrag medgivits endast för kostnader avseende rum i källare 
(RÅ 1975 ref 114 I), rum i uthus (RÅ82 1:77), samt rum på annan plats i 
den byggnad där den skattskyldige hyr bostadslägenhet (RÅ 1987 
ref 23).

I övriga mål sedan 1975 har avdrag alltså vägrats. Det måste här fram
hållas att avdrag vägrats, även om behov av arbetsrum vistas föreligga. 
RR:s inställning innebär tydligen, att nödvändighetskriteriet på detta 
område är en nödvändig men icke tillräcklig betingelse för avdrag. Mot 
bakgrund av den konsekvens, med vilken RR uttryckligen hänvisat till 
”avskiljandekriteriet” i samtliga avgöranden sedan 1975, kan förhållan
det konstateras vara detsamma för denna grund. Gällande rätt får således 
anses vara, att nödvändighets- och avskilj andekriterierna båda utgör nöd
vändiga betingelser, medan de tillsammans är tillräcklig betingelse för 
avdrag.

Det återstår därmed att diskutera skälen till varför RR med sådan kraft 
hävdat kravet på att arbetsrummet skall vara avskiljt från bostaden i 
övrigt. Därefter prövar jag frågan om huruvida detta krav är förenligt 
med de lagregler som det utgör en tolkning av.

En plausibel orsak till den påtagliga skärpning av praxis som RR 
gjorde i och med 1975 års avgöranden är bevisproblematiken.40 Frågan 
om den skattskyldiges behov kan möjligen utredas även när domstol 
efter ett eller flera år får att pröva avdragsrätten. Påståenden om rummets 
möblering samt huruvida det även använts för privat bruk, kan däremot 
knappast kontrolleras i efterhand. Svårigheter med bevisningen i detta 
hänseende, kan tillsammans med farhågor för många avdragsyrkanden 
ha varit upphov till RR:s restriktiva hållning under senare år. Å andra 
sidan måste framhållas att motsvarande problem kan uppkomma även på 
andra områden.

Detta leder till frågan om huruvida ett krav på att arbetsrummet skall 
fysiskt avskiljt från bostaden, utgör en rimlig uttolkning av de relevanta 
bestämmelserna i 20 § och 33 § KL. Varken i lagtexten eller i dess för
arbeten finns ens någon antydan om att sådana arbetsrum som finns i 
bostad skulle särbehandlas. Tvärtom framstår det som stridande mot lik
hetsprincipen sådan denna kommer till uttryck i 1:9 RF, om två skattskyl-

40 Detta har uppmärksammats i litteraturen. Se Lodin m.fl. 1995 s. 117 f.
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diga med samma behov av arbetsrum, utan särskild orsak behandlas 
olika i avdragshänseende, bara för att den enes rum är beläget vägg i 
vägg med bostadsutrymmena medan den andres ligger källaren.

Det måste emellertid också framhållas, att RR har att i varje enskilt 
fall pröva den bevisning som den skattskyldige presenterat till stöd för 
sitt avdragsyrkande. I de undersökta fallen är emellertid inte fråga om 
någon bevisvärdering in casu, som leder till avslag. Det är i stället så att 
RR de facto infört ett generellt krav på att rummet skall vara fysiskt 
avskiljt från bostaden. Detta är en helt ny rättsregel som saknar varje stöd 
i den bakomliggande lagtexten. Det anförda kan inte leda till någon 
annan slutsats, än att RR:s praxis på det aktuella området resulterat i en 
rättstillämpning i strid med legalitetsprincipen, och möjligen även lik
hetsprincipen. Samtidigt kan starka skäl anföras för en restriktiv hållning 
på det aktuella området. Det ankommer emellertid på lagstiftaren att 
åstadkomma förutsättningarna för denna.

Liksom ifråga om studie- och kongressresor har RR löst problemet 
med blandade kostnader på ett konstitutionellt tveksamt sätt. På de förra 
området vägras numera avdrag helt, med hänvisning till att privata inslag 
förekommit, närmast med tillämpning av en slags huvudsaklighetsprin- 
cip. Exklusivitetsargumentet är framträdande; den skattskyldige antas 
skola ha haft kostnaden även om han inte hade den aktuella förvärvs
verksamheten.

Däremot har knappast ”avskiljandekriteriet” karaktär av exklusivitets- 
argument. I flera av de nyare avgöranden där RR använt sig av det, har 
de skattskyldiga nämligen gjort gällande att de skaffat sig större bostäder 
just p.g.a. förvärvsverksamheten. ”Avskiljandekriteriet” kan i stället när
mast karaktäriseras som ett formkrav.

7.6 Doktrinen
I doktrinen finns flera uttalanden med sådana synpunkter på avdragsrät- 
ten för arbetsrumskostnader, som är av intresse för denna framställning. 
Sandström hänvisar såvitt gäller inkomstslaget tjänst till lydelsen av 33 § 
KL, och preciserar därefter sin uppfattning om stadgandets innebörd 
enligt följande:

”Formuleringen giver närmast uttryck åt den tankegången, att det skall vara 
fråga om sådan tjänste- eller arbetslokal, som vederbörande arbetsgivare 
icke kunnat undandraga sig att tillhandahålla, därest ej skyldigheten ålagts 
arbetstagaren. Det bör med andra ord vara fråga om ett praktiskt taget odis
putabelt behov av tjänste- eller arbetslokal. Å andra sidan lärer jämväl 
kunna ur stadgandets avfattning utläsas, att det skall gälla en lokal, som
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verkligen tages i anspråk för tjänsten eller arbetet och därav får sin utpräg
lade särprägel - en lokal med andra ord, som icke skulle hava anskaffats, 
om icke tjänstens behöriga utövning nödvändiggjort detta.”41

Sandström uppfattar tydligen lagrummets avfattning som ett krav på 
såväl nödvändighet som hög exklusivitet. Såvitt gäller nödvändighets
kravet vinner hans uppfattning stöd i resultatet av min undersökning, 
dock med den reservationen att RR uppställer numera ställer fler krav för 
avdragsrätt.42 Rättspraxis bekräftar dock inte den uppfattning om att viss 
exklusivitet krävs, som kommer till uttryck i slutet av det citerade utta
landet.43

Om en tjänsteman yrkar avdrag för kostnad avseende arbetsrum i 
bostaden synes det enligt Welinder generellt kunna ifrågasättas om rum
met inte även används för andra ändamål. Den ”hårdare praxis” som 
utvecklats under 1970-talet kan enligt Welinder ”förklaras av det ökade 
bruket”.44

RR:s praxis blev under första halvan av 1980-talet föremål för viss 
diskussion i SN.45 Härvid uppmärksammades att kraven för avdrag hade 
skärpts. Seth, som är kritisk till praxis restriktivitet, påpekar bl.a. att 
avgörandena från 1975 påverkat rättsläget även för inkomstslaget 
rörelse.46

Liksom Welinder menar tydligen Grosskopf och Rabe att kostnader 
för arbetsrum uppvisar en särskild närhet till levnadskostnadsområdet, 
och att detta är skälet till att praxis här är särskilt restriktiv. Dessutom 
framhålls något kryptiskt att de att ”de allmänna reglerna om att kostna
derna skall vara nödvändiga för tjänsten gäller självfallet också här”.47 
Även Eriksson framhåller att kostnader för rum i den egna bostaden som 
regel utgör personliga levnadskostnader.48

I modern doktrin ges emellertid även ett annat svar på frågan, om var
för praxis utvecklats i så påtagligt restriktiv riktning på det aktuella 
området. Såväl Bergström som Lodin m.fl. anför bevissvårigheter och 
andra praktiskt betingade skäl som trolig grund för RR:s inställning.49

RSV refererar i sin handledning flera av de rättsfall som ingår i denna

41 Sandström 1945 s. 221. Beträffande inkomstslaget rörelse se Sandström 1944 s. 226 f.
42 Härom 7.5.
43 Härom närmare 7.4.3 och 7.4.5.
44 Welinder 1981 del 1 s. 82.
45 Herrlin i SN 1982 s. 241, Sjöblom i SN 1984 s. 266 samt Seth i SN 1984 s. 486.
46 Här har ju sedermera införts särskilda bestämmelser om avdrag, se 23 § anv.p. 27 KL.
47 Grosskopf och Rabe 1994 s. 182.
48 Eriksson 1996 s. 105.
49 Se Bergström 1987 s. 44 samt Lodin m.fl. 1995 s. 117 f.
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undersökning. Verket konstaterar att avdrag för kostnad avseende arbets
rum endast medges i undantagsfall, när arbetslokalen är inrymd i bosta
den. Förutom de krav på avskiljdhet m.m. som identifierats i RR:s praxis 
(se 7.5 ovan), krävs enligt RSV normalt att ”bostaden är större än den, 
som den skattskyldige skulle ha haft om tvånget att själv hålla arbetsrum 
inte hade förelegat”.50 Detta föregivna krav på exklusivitet vinner inte 
stöd i den rättsfallundersökning som presenterats i de föregående avsnit
ten.51

50 Handledning 1997 s. 386.
51 Härom främst 7.4.3 och 7.4.5.
52 Kapitel 12 nedan.

Sammanfattningsvis kan sägas att uttalanden i doktrinen i betydande 
utsträckning förefaller spegla innehållet i rättspraxis. Däremot är det 
enligt min mening bara Bergström och Lodin m.fl. som levererar en 
plausibel förklaring till den restriktiva utvecklingen i praxis. Till skillnad 
från flera av de ovan refererade författarna kan jag för egen del inte se, 
att arbetsrum i bostaden utgör en till levnadskostnader särskilt näralig
gande företeelse, och att man därför på denna grund skulle särbehandla 
dessa kostnader. Däremot ligger det naturligtvis nära till hands att blan
dade kostnader uppkommer, men detta är ingalunda unikt. Samma sak 
gäller ifråga om exempelvis studieresor eller facklitteratur. Jag får anled
ning att särskilt diskutera arbetsrumsfrågan i utvärderingen.52

7.7 Sammanfattning
RR:s domskäl har utvecklats positivt under den studerade perioden, på 
det sättet att rätten numera utförligare motiverar sina avgöranden. Detta 
underlättar användningen av denna praxis som källa för slutsatser om 
gällande rätt.

Undersökningen av praxis visar entydigt, att arbetsrum skall vara nöd
vändigt för att förvärvsverksamheten skall kunna utföras på ett godtag
bart sätt, om kostnaden skall vara avdragsgill. Några undantag från detta 
krav medges i princip inte, och kravet har upprätthållits av RR under hela 
den tidsrymd, som de undersökta avgörandena hänför sig till.

Undersökningen visar dock att RR:s användning av uttrycket nödvän
dighet ibland är missvisande, och att det åtminstone i en del fall rört sig 
om tillämpning av ett främjandekriterium. Kravet på nödvändighet har 
emellertid utvecklats av RR under senare år, och därvid av allt att döma 
skärpts. Innebörden av detta krav är att behov av arbetsrum enligt rättens 
mening föreligger, om arbetet annars inte kan utföras på ett godtagbart
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sätt. Vissa tecken talar för att bedömningen gjorts med olika styrka för 
olika yrkeskategorier.

Av de omkostnadskriterier som jag redovisat i den allmänna delen spe
lar andra än kravet på nödvändighet (med nyss angivet innehåll) ingen 
eller ringa roll i praxis. RR har emellertid i och med RÅ 1975 ref 114 
infört ett krav på att arbetsrum skall vara fysiskt avskiljt från den skatt
skyldiges bostad, för att avdrag skall medges.

Detta medför att ingen del av en blandad arbetsrumskostnad längre är 
avdragsgill i gällande rätt. Före 1975 gjorde rätten i flera fall en propor
tionering av den blandade kostnaden för arbetsrum, så att avdrag med
gavs för en del av den.

Kravet på rummets avskiljdhet har av RR utformats som en generell 
regel. Eftersom denna saknar stöd i lag, kan dess tillämpning medföra att 
skatt tas ut i strid med föreskriftkravet i RF, liksom i strid med den lik
hetsprincip som kommer till uttryck i 1:9 RF.
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8 Facklitteratur

8.1 Inledning
Rätten till avdrag för facklitteratur regleras i de allmänna omkostnadsbe- 
stämmelser som gäller för respektive inkomstslag, dvs. 23 § KL för 
inkomst av näringsverksamhet samt 33 § 1 mom. KL för tjänst. Den 
principiella grunden för avdrag är i likhet med de övriga kostnadstyper 
som behandlas i denna framställning, huvudregeln i 20 § 1 st. KL. Upp
räkningen i 23 § anv.p. 1 KL av kostnadstyper i näringsverksamhet, har 
inget särskilt att säga om just facklitteratur. Uppräkningen är emellertid 
endast exemplifierande, och kostnader för facklitteratur är självfallet 
avdragsgill om de allmänna förutsättningarna för omkostnadsstatus är 
uppfyllda.

Facklitteratur nämns särskilt i den likaledes exemplifierande uppräk
ningen av vad som kan utgöra kostnader för fullgörande av tjänst. 
Avdrag medges därvid enligt 33 § 1 mom. 2 st. KL för sådan kostnad för 
facklitteratur, som varit ”nödigt” för tjänstens fullgörande. Denna formu
lering kan uppfattas som en skärpning av de krav som annars måste vara 
uppfyllda för att omkostnadsstatus skall föreligga. Som påpekats i det 
föregående finns emellertid ingenting i förarbetena till KL som talar för 
att man med ordalydelsen avsett att särreglera avdragsrätten för den aktu
ella kostnadstypen.1 Undersökningen i detta kapitel får visa hur stadgan
det uppfattats i praxis.

Tvärtom talar sakliga skäl för en principiell likabehandling av olika 
kostnader, om än med beaktande av närheten till levnadskostnadsområ- 
det och de risker som detta för med sig.2 Härvid kan särskilt understry
kas, att någon formulering liknande detta ”nödigt” inte finns för exem
pelvis arbetsrumskostnader, ett område där praxis utvecklats i en utom
ordentligt restriktiv riktning.

'Se 2.3.
2 Denna uppfattning torde delas av Skattelagskommittén som föreslagit att bestämmelsen 
avskaffas med hänvisning till att den endast utgör en exemplifiering, se SOU 1997:2 del 2 
s. 105.
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8.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Undersökningen av RR:s praxis avseende kostnader för facklitteratur 
omfattar sammanlagt 20 avgöranden. Dessa har tillkommit under en 
mycket lång tid, 1932-1991. Kostnadstypen facklitteratur är intressant 
för denna undersökning av flera skäl. Som nämnts ovan finns viss special
reglering för avdrag som yrkas under tjänst. Det framstår vidare som 
uppenbart, att utgiftsslaget kan ligga nära det typiska levnadskostnads- 
området. Som facklitteratur kan t.ex. säkerligen för vissa skattskyldiga 
betecknas sådan litteratur, som många kan tänkas vilja läsa som förströ
else. Det sagda leder också till antagandet att blandade kostnader bör 
vara vanliga det på detta område. Undersökningen av RR:s praxis kan 
förhoppningsvis kasta ytterligare ljus över vilka principer som används 
för gränsdragningen mellan omkostnader och levnadskostnader.

Beträffande rättsfallsurvalet måste, förutom vad som tidigare sagts, 
även nämnas något om avgränsningar.3 De rättsfall som jag tagit med i 
detta kapitel är med något undantag sådana, där avdragsyrkandena rubri
cerats facklitteratur i RÅ, och där det av allt att döma gällt litteratur som 
avsetts användas i faktisk förvärvsverksamhet. På denna grund har i de 
flesta fall utelämnats kurslitteratur, avsedd för användning i exempelvis 
vidareutbildning.

Denna gränsdragning motiveras av följande synpunkter. Rättsfrågan i 
mål där fråga bl.a. är om avdragsrätt för kursmaterial och liknande, bru
kar rubriceras kurs- eller utbildningskostnader. Den är då dessutom av 
delvis annorlunda karaktär, eftersom rättstillämparen får att bedöma 
avdragsrätten för just utbildningen inklusive kringkostnader för denna, 
t.ex. för litteratur. Frågeställningen renodlas inte till att handla om just 
facklitteratur.

Liksom i de föregående kapitlen redovisas här översiktligt de rättsfall 
som undersökningen omfattar.

3 Principerna för urvalet av rättsfall för denna undersökning har redovisats i det föregå
ende, se 5.2.
4 Hovrättsassessor.
5 Hovrättsfiskal.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Kostnadstyp RR
RÅ 1932 ref 59 tjänst jurist4 böcker/prenum. avdrag
RÅ 1945 fi 335 tjänst jurist5 böcker avdrag
RÅ 1948 fi 345 tjänst jurist böcker avdrag
RÅ 1955 fi 1436 tjänst lärare böcker ej avdrag
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RÅ 1956 ref 12 tjänst statstjm.6 kurslitt. avdrag
RÅ 1957 fi 1120 rörelse läkare prenumeration avdrag
RÅ 1959 fi 1386 tjänst lärare böcker ej avdrag
RÅ 1964 fi 1168 tjänst översättare böcker ej avdrag
RÅ 1965 fi 950 tjänst lärare böcker avdrag
RÅ 1965 fi 1077 tjänst lärare bok ej avdrag
RÅ 1966 ref 21 tjänst läkare prenumeration ej avdrag
RÅ 1967 fi 598 tjänst präst bok avdrag
RÅ 1969 fi 1039 tj/rö författare böcker avdrag
RÅ 1976 ref 2 tjänst lärare7 diverse8 avdrag
RÅ 1976 ref 53 tjänst läkare prenumeration avdrag
RÅ78 1:24 tjänst präst bok ej avdrag
RÅ78 Aa 77 tjänst lärare böcker avdrag
RÅ78 Aa 79 tjänst lärare böcker avdrag
RÅ 1992 ref 7 tjänst konsult prenumeration ej i fråga9

6 Landsfiskalsaspirant.
7 Och skribent.
8 Böcker, prenumerationer, grammofonskivor m.m.
9 Mål om förmånsbeskattning som innehåller principiella uttalanden om avdragsreglerna 
avseende facklitteratur.
10RÅ 1956 ref 12 (plenum), RÅ 1957 fi 1120, RÅ 1966 ref 21 (plenum) och RÅ 1976 
ref 2.

I det följande lämnas några kvantitativa uppgifter om de undersökta 
avgörandena, med avseende på förekomsten av dissens, beräkning av 
avdrag, samt motiveringar. För närmare analys av respektive fall hän
visas till de följande avsnitten.

Det framgår inte av tabellen om RR var enig eller ej. I sammanlagt 4 
av de 19 (21 %) avgörandena redovisades skiljaktiga meningar.10 Andelen 
mål där oenighet förelegat framstår som liten. Det kan noteras att 2 av de 
4 avgöranden där dissens förekom avgjordes i plenum. Fullständig enighet 
torde vara ovanlig i sådana mål. Skiljaktigheten i de övriga 2 avgöran
dena var inte av principiell natur. Praxis framstår i detta perspektiv som 
homogen.

I ett betydande antal eller 7 av de 19 avgörandena (37 %) redovisas 
RR:s ställningstagande endast med lokutionen ”ej ändring” eller liknande. 
De skattskyldiga var i samtliga dessa fall lärare eller jurister. Även i 
ytterligare några fall är den redovisade motiveringen sakligt sett inne
hållslös. I 5 av de 7 fallen medgavs avdrag medan detta i 2 fall vägrades.
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När avdrag medgivits så har det skett med faktiska belopp, dvs. med 
den skattskyldiges verkliga kostnader. Endast i 3 fall har avdraget 
bestämts skönsmässigt.11 Det kan noteras att det i dessa fall rört sig om 
avdragsyrkanden som avsett ett flertal objekt, oftast många böcker. 
Dessa omständigheter diskuteras ytterligare i det följande.

8.3 Utformningen av RR:s motiveringar
Under denna rubrik diskuteras graden av substantiellt innehåll i motive
ringarna till undersökta avgörandena. Det kan konstateras att ett bety
dande antal av referaten och notiserna avseende de mål som rör avdrag 
för facklitteratur helt saknar motiveringar. Ett av referaten, RA 1956 
ref 12, präglas också av närmast total innehållslöshet i sak. Antalet mål 
där RR:s prövning av frågan endast återges med ”ej ändring” eller lik
nande är 7 av totalt 19.

Även i övrigt framstår de motiveringar som RR faktiskt lämnat som 
påfallande korta. Detta illustrerar svårigheten med att ge uttryck för 
generella principer på det aktuella området. Särskilt påtaglig är också 
andelen lokutioner av det slag där motiveringen närmast framstår som en 
upprepning av den vaga lagtextens ordalydelse, och inte som subsum- 
tionslogisk tillämpning av den på det enskilda fallet. RÅ 1967 fi 598 kan 
tjäna som exempel på detta. En präst yrkade avdrag för ett bibliskt upp
slagsverk. RR medgav yrkandet och anförde: ”Enär med hänsyn till vad i 
målet förekommit Westholm får anses berättigad till avdrag för facklitte
ratur med yrkat belopp, 152 kr, finner RegR skäligt att, med ändring av 
KR:s utslag, nedsätta taxeringen ...”.

Detta slags kortfattade motiveringar är nog alla som studerat äldre 
skatterättspraxis bekanta med. Vad som här närmast bör framhållas är, att 
andelen motiveringar av detta slag och av typen ”ej ändring”, möjligen är 
särskilt stor på det aktuella området. Lyckligtvis tycks utvecklingen även 
här ha gått mot ökad saklighet, vilket märks i de de yngre av de under
sökta avgörandena. Dessa är i några fall också påfallande kortfattade, 
men innehåller generellt mer än bara upprepningar av lagtextens lydelse.

11 RÅ 1969 fi 1039, RÅ 1976 ref 2 samt RÅ78 Aa 79.
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8.4 RR:s användning av omkostnadskriterier

8.4.1 Nödvändighet
I det följande skall undersökas förekomsten av vissa omkostnadskriterier 
i det rättsfallsmaterial som presenterats ovan. Kriterierna är de som jag 
formulerat i den allmänna delen (kap. 3), nämligen nödvändighet, 
normalitet, främjande, exklusivitet samt rimlighet. Liksom i de föregå
ende kapitlen om kostnader avseende studieresor, arbetsrum m.m., inrik
tas undersökningen på själva argumentationstypen som sådan. Detta 
innebär exempelvis att ett krav på nödvändighet uppmärksammas, även 
om inte just detta uttryck använts av RR.

Omkostnadskriteriet nödvändighet är den argumentationsmodell som 
kommit till störst användning i praxis på det aktuella området.121 åtmins
tone 9 av de 19 avgörandena har RR hänvisat till, eller annorledes kom
menterat betydelsen av att facklitteraturen ifråga utgjort en nödvändighet 
i förhållande till den skattskyldiges förvärvsverksamhet.

I RÅ 1932 ref 59 hade en hovrättsassessor som utförde sitt huvudsak
liga arbete i hemmet yrkat avdrag för kostnader avseende förvärv av NJA 
m.m. juridisk litteratur. KR:n (RR, ej ändring) medgav yrkandet med 
hänvisning till att litteraturen ”finge antagas hava varit i sin helhet nöd
vändig för fullgörande av [den skattskyldiges] befattning”.

Det kan noteras att uttrycket ”finge antagas” antyder en tämligen lätt 
bevisbörda för den skattskyldige. Naturligtvis kan det inte uteslutas att 
detta berodde på att ledamöterna i KR:n var väl förtrogna med litteratu
ren ifråga, och med den skattskyldiges sysselsättning. Från det allmänna 
hävdades bl.a. att arbetsgivaren av allt att döma tillhöll NJA för utlåning, 
och att anskaffningen därför skett för bekvämlighets skull. Den skulle 
därför inte vara avdragsgill.

Frågan om avdragsrätt för NJA återkom i RR tretton år senare, i RÅ 
1945 fi 335. Den skattskyldige var nu en hovrättsfiskal och motiveringen 
i KR:n (RR, ej ändring) blev i det närmaste ordagrant densamma som i 
föregående mål. Återigen hänvisades till att nödvändigheten ”finge anta
gas”. På motsvarande sätt förhöll det sig i RÅ 1948 fi 345. Även denna 
gång blev det KR:n som stod för motiveringen, varvid samma låga bevis
krav antyddes.

Utgången blev den motsatta i RÅ 1955 fi 1436. Den skattskyldige var 
denna gång en lärare. I notisen anges inte för vilka titlar avdrag yrkades. 
RR avslog emellertid, och gjorde i motiveringen ett betydelsefullt utta-

12 Se 3.5.
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lande: ”Klgdn äger åtnjuta avdrag för kostnad för facklitteratur, som varit 
nödig för tjänstens fullgörande, men är icke, såsom klgdn i besvären sökt 
göra gällande, berättigad till avdrag för kostnad för annan litteratur, ändå 
att den varit av betydelse för hans förkovran och fortbildning som 
lärare”.

Uttalandet framstår som en avgränsning mot främjandekriteriet, och 
det understryker att RR principiellt kräver nödvändighet i förhållande till 
verksamheten, för att avdragsrätt skall föreligga. Formuleringen är gene
rell och måste som sådan tillmätas prejudikatvärde. Rätten förefaller 
uppfatta lagtextens ”nödigt” som ett uttryckligt krav på nödvändighet. 
RR ser tydligen inte sitt krav på nödvändighet som resultatet av någon 
egen tolkning av lagen, utan snarare som ett explicit krav i denna.13

I RA 1959 fi 1386 yrkade en lärare avdrag för kostnad avseende två 
böcker med titlarna ”Djurens liv” och ”Natur i Södermanland”. RR 
avslog och hänvisade kortfattat till att det inte hade framgått att litteratu
ren var nödig för fullgörande av tjänsten.

Motiveringen i RÅ 1976 ref 2 innehåller mer substantiella uttalanden 
av RR. Omständigheterna var följande. Den skattskyldige var verksam 
dels som språklärare, men också som kulturskribent på musikområdet. 
Han yrkade avdrag för facklitteratur avseende båda dessa verksamheter. 
Beträffande inköp för språkundervisningen medgav RR ett skönsmässigt 
beräknat avdrag. Den skattskyldige hade redovisat inköp av såväl utländ
ska romaner, som litteratur av mer utpräglad facklitterär karaktär. RR 
gjorde härvid följande principiella uttalande avseende innebörden av gäl
lande rätt.

”Vad först beträffar den litteratur, för vars anskaffande Åstrand yrkat avdrag 
under åberopande av dess betydelse för hans tjänst som lärare i franska och 
spanska språken, är att märka att i rättspraxis avdragsrätt inte medgivits för 
sådana litteraturkostnader som betingats av lärarens intresse av att förkovra 
sig inom yrket. Även med avseende på avdragsrätten för litteraturkostnader 
som har föranletts av lärarens intresse av att förbättra undervisningens kva
litet kan rättspraxis anses vara restriktiv, i det att avdragsrätten bedömts med 
utgångspunkt i utgiftens nödvändighet för tjänstens fullgörande. Vid en 
sådan bedömning torde mera sällan en utgift för anskaffning skönlitteratur 
o.dyl. framstå som nödvändig.”

Uttalandet markerar åter att ett krav på nödvändighet åtminstone formellt 
upprätthålls i de flesta fall, och att en åsyftad kvalitetshöjning inte är till

slag har i den allmänna delen gjort gällande att ordet ”nödigt” kan uppfattas såväl på 
detta tämligen restriktiva sätt, men också som ett mer allmänt hållet pedagogisk förtydli
gande. Därvid har jag förespråkat det senare synsättet. Se 2.3.2 som även innehåller hän
visningar till uttalanden i litteraturen.
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räckligt för avdragsrätt. Det bör dock särskilt anmärkas att avdrag ändå 
medgavs för bl.a. tidskriften Moderna Språk. En fråga som kvarstår obe
svarad är naturligtvis på vilka grunder just denna tidskrift ansågs nöd
vändig för tjänsten. Det kan naturligtvis ifrågasättas om den utgör en 
nödvändighet för fullgörandet av en språklärares tjänst.

Rättens medgivande av skönsmässigt avdrag framstår i ljuset av citatet 
ovan närmast som ett svaghetstecken. Prenumerationen på nämnda tid
skrift var knappast att betrakta som en nödvändig betingelse för den 
skattskyldiges verksamhet. I stället måste det röra sig om en svagare 
slags nödvändighet. RR:s partiella medgivande framstår som en osäker 
glidning mot främjandehållet, genom att nödvändighetsintensiteten här 
knappast var så hög som det nu aktuella, och andra tidigare kategoriska 
motiveringar vill påskina. Härigenom aktualiseras frågan om huruvida 
uttrycket nödvändighet verkligen är ett lämpligt och rimligt hjälpmedel 
för bestämning av avdragsrätten för facklitteratur, eller om det inte de 
facto används för att skyla över en motsägelsefull och osäker balansgång 
mellan omkostnader och levnadskostnader. Till denna fråga återkommer 
jag i slutet av detta avsnitt, då iakttagelserna RR:s användning av olika 
omkostnadskriterier vägs samman.

Nödvändighetskriteriet återkommer efter 1976 inte som uttryckligt 
skäl till vägrad eller medgiven avdragsrätt i de undersökta avgörandena. 
Däremot görs ytterligare två hänvisningar av intresse. I RÅ78 1:24, där 
en präst vägrades avdrag för kostnad avseende inköp av bokverket Illus
trerat Bibellexikon utvecklade ett regeringsråd sin mening. Han anförde 
bl.a. att verket inte varit ”nödigt”.

Här kan göras en intressant jämförelse. I RÅ 1967 fi 598 medgav RR 
en präst avdrag för anskaffning av bokverket Svensk biblisk uppslags
bok, dock helt utan substantiell motivering. De båda fallen ställda bred
vid varandra antyder en vaghet i argumentationen, som döljs av använd
ningen av det starka uttrycket nödvändighet. Inte vid något tillfälle före
faller RR ha gjort något uttalande av principiell karaktär, med avseende 
på vad som skall avses med uttrycket nödig eller nödvändig. Graden av 
nödvändighetsintensitet förefaller fastmer ha tillåtits variera i de under
sökta fallen, på ett sätt som understryker dess funktion som formellt, men 
de facto närmast innehållslöst argument.

I RÅ 1992 ref 7 slutligen, var fråga inte om avdrag utan om huruvida 
skattepliktig förmån skulle föreligga, när en skattekonsult på arbetsgiva
rens bekostnad erhöll tidningen Dagens Industri hem till bostaden.14 RR 
gjorde härvid emellertid en intressant och direkt koppling till avdrags-

14 Se 3.6.3 ovan om principiella frågor rörande förhållandet mellan omkostnadsbegreppet 
och förmånsbeskattningen.
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rätten för omkostnader: Rätten anförde nämligen att detta inte borde upp
fattas som en skattepliktig förmån . om det föreligger ett sådant direkt 
samband mellan tjänsten och innehållet i tidningen att tidningen kan 
anses utgöra nödvändig facklitteratur”. Avgörandet bör av neutralitets- 
skäl ges mycket stor generell betydelse.

Sammantaget står det klart att nödvändigheten åtminstone formellt 
spelat mycket stor roll i RR:s bedömningar av avdragsrätten för facklitte
ratur. I analysen nedan (8.4.5) diskuteras frågan om i vilken utsträckning 
nödvändighet verkligen varit rätt beteckning på det samband som avsetts 
i de olika avgörandena.

8.4.2 Främjande
RR har som påpekats i det föregående vid några tillfällen formulerat sina 
motiveringar så, att nödvändighet uttryckligen har ställts mot främjande 
(RÅ 1955 fi 1436 och RÅ 1976 ref 2). Det är tydligt att syftet med detta 
varit att placera gränsen för avdragsrätt, och därmed gränsen mot lev
nadskostnaderna, på ett tydligt avstånd från sådant som endast anses vara 
bra för intäkterna eller den intäktsskapande verksamheten.

Endast i två av de undersökta fallen finner man även positiva hänvis
ningar av mer eller mindre tydligt slag, till vad jag i det föregående kallat 
främjandekriteriet.15

15 Se 3.6.
16 Se 3.5 och 3.9 med där intagna hänvisningar.

I RÅ 1957 fi 1120 hade en läkare med egen praktik yrkat avdrag pre
numeration på Nordisk Medicinsk Tidskrift. RR medgav avdraget ”enär i 
målet icke åberopats någon omständighet, på grund varav prenumeration 
... icke skulle vara avdragsgill i klgdns rörelse”.

RR motivering antyder här att en åberopsbörda avseende skäl emot 
avdrag skulle åvila fiscus. Detta framstår kanske inte som så egendom
ligt vid första påseende. Den skattskyldige anses visserligen i normalfal
let ha bevisbördan ifråga om sina avdrag, på så vis att han skall kunna 
styrka kostnadernas faktiska förekomst. När det gäller kostnadernas rele
vans i förhållande till intäkterna, är det däremot en vanlig uppfattning, att 
det allmänna inte har att företa en självständig prövning. Jag har själv 
förespråkat ett synsätt, innehållande en betydande valfrihet för den skatt
skyldige, dock inom ramen för vad som kan anses rimligt.16 Denna val
frihet bör dock gälla inom ramen för omkostnadsområdet, och absolut 
inte utsträckas till att omfatta gränsdragningen mot levnadskostnader.

Här blir emellertid frågan särskilt intressant, eftersom RR i flera av de
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andra undersökta avgörandena tydligt framhåller att det är rätten, och 
inte den skattskyldige, som fastställer den aktuella facklitteraturens rele
vans i förhållande till intäkterna och den intäktsskapande verksamheten. 
De andra målen har rört tjänst, och den principiella slutsatsen av RR:s 
motiveringar i nu aktuellt hänseende blir, att det är fiscus’ uppgift att 
bedöma kostnadernas relevans, såvitt gäller löntagare. Detta förstärker 
intrycket av att RR uppfattar ordet ”nödigt” i den allmänna omkostnads- 
bestämmelsen för inkomstslaget tjänst som en skärpning av det allmänna 
och gemensamma inkomstbegreppet.

Det finns emellertid ett avgörande vars motivering på ett påfallande 
tydligt sätt avviker från de övriga, och på vilket den slutsats jag just drog 
inte passar särskilt väl. I RÅ 1976 ref 53 yrkade den skattskyldige, som 
även här var läkare, ehuru anställd, avdrag för prenumerationsavgift 
avseende ”Läkartidningen”. RR medgav avdraget med bl.a. följande 
motivering: ”Utredningen visar emellertid att tidningen närmast kan 
betecknas som en allmänmedicinsk tidskrift, ägnad att underlätta för 
läkarkårens medlemmar att följa den fortlöpande utvecklingen inom 
medicinens olika fack samt inom hälso- och sjukvårdsområdena.”

RR gjorde uppenbarligen en materiell prövning av tidningens innehåll 
i förhållande till den skattskyldiges verksamhet. Tydligen bedömde rätten 
innehållet som för en läkare tämligen allmänt. Något krav på nödvändig
het antyds inte ens. Tvärtom anger rätten uttryckligen att det varit fråga 
om att underlätta den del av den skattskyldiges verksamhet som bestod i 
att ”hänga med” i utvecklingen inom sitt fack. Avgörandet avviker på ett 
närmast uppseendeväckande sätt från de flesta övriga undersökta. Det 
förstärker intrycket av, att RR:s återkommande tämligen nakna hänvis
ningar till nödvändighet, inte är så substantiella som vore önskvärt. I slutet 
av detta avsnitt sammanfattas RR:s användning av omkostnadskriterier, 
och jag återkommer då även till detta problem.

8.4.3 Exklusivitet
Det är tydligt att exklusivitetskriteriet spelar en roll i RR:s syn på 
avdragsrätten för facklitteratur.17 I åtminstone 6 av de 19 undersökta 
avgörandena går detta att utläsa i domskälen. De första av dessa fall är 
RÅ 1966 ref 21 som avgjordes i plenum. Omständigheterna var följande. 
En läkare yrkade avdrag för årsavgift till Svenska Läkaresällskapet. En 
till beloppet angiven del härav avsåg prenumeration på tidskriften

17 Se 3.8.
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Nordisk Medicin. Medlemsavgifter hänförs enligt 20 § anv.p. 1 st. 1 KL 
till levnadskostnader och är alltså inte avdragsgilla.

RR vägrade avdrag och anförde: ”Även om viss del av årsavgiften till 
sällskapet får antagas belöpa på kostnad för prenumeration å tidskriften, 
kan detta förhållande icke medföra annat bedömande än att avgiften i sin 
helhet är sådan, för vilken ... avdrag icke må äga rum”.

Rätten accepterade alltså den skattskyldiges påstående om att prenu- 
merationsavgiften var ”inbakad” i medlemsavgiften, och medgav därige
nom implicit att denna kunde vara av omkostnadskaraktär, förutsatt att 
krav på samband m.m. var uppfyllt. Att avdrag ändå vägras framstår som 
betingat av prenumerationsavgiftens obefintliga exklusivitetsintensitet. 
Den skattskyldige skulle visserligen inte haft kostnaden, om han inte 
varit läkare. Men medlemsavifter är per definition levnadskostnader, och 
prenumerationsavgiften var oupplösligen förbunden med denna levnads
kostnad. och betingad av denna.

En uttrycklig användning av exklusivitetsargument återfinns i RÅ 
1976 ref 2 (även kommenterat ovan). Den skattskyldige i målet var bl.a. 
verksam som musikrecensent i pressen, och yrkade med hänvisning här
till avdrag bl.a. för kostnader avseende inköp av musiktidskrifter och 
grammofonskivor. RR medgav avdrag för flertalet förvärv, men vägrade 
ifråga om ett par poster. I motiveringen diskuteras med viss utförlighet 
betydelsen av kostnadsposternas exklusivitet. RR konstaterar att den 
skattskyldige haft att själv förse sig med betydande mängder material. 
Därefter behandlas exklusivitetsfrågan:

”Åstrands uppgift att han skaffat den musiklitteratur och de musiktidskrifter 
och inspelningar, för vilka han yrkat avdrag, för att möjliggöra inkomsterna 
måste därför tagas för god, även om flertalet verk och inspelningar samti
digt måste antagas ha ett värde för honom oavsett inkomstmöjligheterna. 
För utgifterna bör avdragsrätt tillerkännas Åstrand med endast den begräns
ningen, att inköpen av Röster i Radio, Musikgeschichte in Bildern och 
Encyclopédie de la Musique inte bör föranleda avdrag. Dessa verk kan näm
ligen antagas ha en så allmän karaktär att sambandet med de nu aktuella 
inkomsterna måste anses alltför svagt för att kunna grunda avdragsrätt.”

Exklusivitetsargumentets närvaro är tydlig, och motiveringen framstår 
språkligt närmast som resultatet av något slags ”mätning” av exklusivi- 
tetsintensiteten.18 En slutsats som måste dras är att endast den omständig
heten att privat nytta av den anskaffande litteraturen kunnat förutsättas,

18 Detta framkommer särskilt tydligt vid en jämförelse med det skiljaktiga regeringsrådet 
Delins motivering. Denne ville medge avdrag även för de båda tyska och franska verken, 
eftersom dessa enligt Delins mening inte heller hade särskilt stort allmänt intresse.
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inte diskvalificerar från avdrag i RR. Sådan nytta eller nyttjande kan tyd
ligen accepteras. Majoriteten tycks däremot dra gränsen vid sådana verk, 
som framstår som intressanta och därmed troligen också vanliga till
gångar, hos ”vanliga’’ skattskyldiga. Detta stämmer väl med den beskriv
ning av exklusivitetskriteriet som jag formulerat i den allmänna delen.19

191 målet medgavs även värdeminskningsavdrag avseende grammofon. Se härom nedan i 
kapitel 9.
20 Frågan om i vilken utsträckning avdrag kan medges för medlemsavgifter har behandlats 
i äldre doktrin av Bylin. Han påpekar att avdrag i och för sig kan medges för sådan kost- 
nadsdel som är av driftkostnadskaraktär. Restriktiviteten häremot var emellertid stor i 
praxis. Skälet härtill skulle vara "avsaknaden av garantier för att desa avgifter inte kom
mer att användas för att täcka även allmänna föreningsomkostnader”, se Bylin i SN 1960 
s. 205. Enligt Lodin m.fl. har praxis senare mjukats upp något, se Lodin m.fl. 1995 s. 75 f. 
Restriktiviteten har ändå inneburit en utveckling där branchföreningar m.m. inom ramen 
för särskilda exempelvis bolag erbjuder service till sina medlemmar. Avgifterna blir häri
genom av renodlad omkostnadskaraktär och således avdragsgilla. En beskrivning av 
denna utveckling samt hänvisningar till rättspraxis finns i t.ex. Lodin m.fl. 1995 s. 255.

Rättsfallet RA 1976 ref 53 (även kommenterat ovan) företer bety
dande likheter med plenimålet RA 1966 ref 21. Utgången blev emellertid 
den motsatta. Omständigheterna var här följande. En läkare yrkade 
avdrag för prenumerationsavgift avseende tidskriften ”Läkartidningen”. I 
lägre instans vägrades avdrag med hänvisning till att den skattskyldige 
erhöll tidningen i egenskap av medlem i Sveriges läkarförbund. RR med
gav emellertid avdraget med bl.a. följande motivering. ”Av handlingarna 
framgår vidare att prenumerationsavgiften för tidningen ej är inräknad i 
medlemsavgiften till förbundet, att medlem ej är skyldig att prenumerera 
på tidningen samt att möjlighet att prenumerera står öppen även för icke 
förbundsmedlemmar.”

RR ansåg tydligen här att anknytningen till den medlemsavgift som 
enligt legaldefinition utgör levnadskostnad, var tillräckligt svag för att 
avdrag skulle kunna medges. Kostnaden var inte en direkt följd av lev
nadskostnaden, utan visade tillräcklig exklusivitetsintensitet för att 
avdrag skulle kunna medges.20

Frågan om exklusivitetens betydelse för RR:s argumentation återkom
mer i RA78 1:24, där en präst yrkade avdrag för uppslagsverket Illustre
rat Bibellexikon. RR avslog yrkandet med en kortfattat motivering, 
enligt vilken uppslagsverket fick anses ha en så ”allmän karaktär” att 
inköpet inte ”grundar rätt till avdrag”. Här måste påpekas likheten som 
detta fall företer med RA 1967 fi 598, vilket behandlats ovan under 
8.4.2. Även här var den skattskyldige en präst. Det verk vars status som 
avdragsgill facklitteratur prövades, var ”Svensk Biblisk Uppslagsbok”. I 
underinstans vägrades avdraget med hänvisning till att den skattskyldige 
inte visat att nödvändighet förelegat i förhållande till tjänsten. RR med-

201



gav emellertid avdraget helt utan substantiell motivering. De båda nu 
nämnda rättsfallen, studerade tillsammans, förmedlar åtminstone till mig 
bilden av RR:s praxis på det aktuella området, som något slumpartad. 
Jämförelsen utgör ett utmärkt exempel på, att man i praxis misslyckats 
med att ge de vaga omkostnadsreglerna ett stringent innehåll.

Exklusivitetshänsynen återkommer i RA78 Aa 77 där en lärare vägra
des avdrag bl. a. för verken ”Den svenska historien”, Allmänt Världsgeo- 
grafi” samt för uppslagsverket ”Combi Visuell”. KR (ej ändring i RR) 
hänvisade till att dessa böcker var av så ”allmän natur” att de inte kunde 
räknas till kategorin facklitteratur.

I det yngsta av de undersökta avgörandena, RA 1992 ref 7 (även kom
menterat ovan), understryker RR att exklusiviteten spelar en avgörande 
roll i rättens syn på facklitteraturs avdragbarhet. En skattekonsult hade på 
arbetsgivarens bekostnad fått Dagens Industri regelbundet hemsänd till 
bostaden. Frågan i målet var om detta skule föranleda förmånsbeskatt- 
ning. Som tidigare påpekats gjorde RR här en direkt koppling mellan 
bestämmelserna om förmånsbeskattning och omkostnadsreglerna, på så 
vis att förmånsbeskattning enligt rätten inte kunde bli aktuell, om inne
hållet i tidningen som erhållits hade ett sådant direkt samband med tjäns
ten att tidningen kunde anses utgöra avdragsgill facklitteratur.

RR övergick därefter till att pröva huruvida ett sådant samband förele
gat, och kommer fram till att så inte varit fallet:

”Såsom Skatterättsnämnden anfört ligger det i arbetsgivarens intresse att 
Roger T genom att läsa Dagens Industri håller sig informerad om vad som 
händer inom näringslivet. Dagens Industri riktar sig emellertid inte i första 
hand till skattekonsulter utan har i fråga om sina artiklar om industri-, börs- 
och ekonomifrågor en mer allmän uppläggning i viss utsträckning jämförbar 
med vissa större morgontidningars. Mot denna bakgrund kan Dagens Indu
stri inte anses vara nödvändig facklitteratur för Roger T.”21

Givet att man betraktar ordet nödig som synonymt med nödvändig, 
måste RR:s slutsats hållas för ologisk, åtminstone om den uppfattas som 
ett uttryck för generellt samband. Den omständigheten att något är av all
män karaktär kan inte i sig utesluta att detta något inte är nödvändigt i en 
viss verksamhet. Detta visas lätt med ett exempel. En telefonapparat är 
ett föremål som de flesta hushåll i vårt land innehar, och som man har 
intresse av att förvärva för privat bruk. Detta förhållande kan emellertid

21 Det förtjänar påpekas att tidskriften Skattenytt av Skatterättsnämnden ansågs vara så 
specialiserad att förmånsbeskattning inte skulle komma ifråga. Förhandsbeskedet överkla
gades dock inte i denna del.
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inte tillåtas leda till slutsatsen, att en telefonapparat inte är nödvändig för 
en person som mot ersättning bedriver telefonförsäljning från sin bostad.

RR:s argumentation är uppenbart bristfällig.

8.4.4 Rimlighet
Någon uttrycklig eller ens implicit användning av ett rimlighetskriterium 
kan inte spåras i RR:s motiveringar. Däremot framstår några av de mål 
där RR medgivit ett skönsmässigt beräknat avdrag, som präglade av ett 
slags rimlighetssyn (se särskilt RÅ 1969 fi 1039 samt RÅ 1976 ref 2).22 
Avdrag har härvid yrkats för ett större antal volymer, av vilka flera av allt 
döma utgjort gränsfall.

8.4.5 Analys
1. Sammanvägningen av RR:s användning av omkostnadskriterier vid 
bedömningen av kostnader avseende facklitteratur visar, att nödvändig
heten och exklusiviteten tillmäts avgörande betydelse. Det är uppenbart 
att RR:s sätt att argumentera i frågan genomgått en mycket tydlig föränd
ring under den tidsperiod som undersökts. Förändringen har inneburit att 
de två kriterierna tillsammans kommit att dominera rättens motiveringar.

I praktiskt taget samtliga de undersökta fall som hänför sig till tiden 
före 1966 hänvisade RR till nödvändigheten som avgörande skäl för 
avdrag. Ansåg man kraven enligt detta kriterium vara uppfyllda, med
gavs avdraget. De rättsfall från denna period som saknar referenser till 
nödvändigheten av den skattskyldiges anskaffning, utmärks av att de 
saknar substantiell motivering överhuvudtaget.

I och med pleniavgörandet RÅ 1966 ref 21 slog RR in på en ny linje, 
innebärande att exklusiviteten hos den facklitteratur för vilken avdrag 
yrkades, kom att ges avgörande betydelse. Svängningen i praxis är tydlig 
och entydig, eftersom få undantag står att finna. Dessa undantag tycks 
bestå i att exklusiviteten tillmätits olika vikt i några fall, men inte att man 
bortsett från den. Sålunda medgavs i RÅ 1976 ref 2 avdrag för sådant 
som befanns vara av privat nytta för den skattskyldige. Detta var dock 
resultatet av ett öppet ställningstagande från RR:s sida. Rätten ansåg av 
allt att döma inte den skattskyldiges personliga nytta av anskaffningkost
naderna som något hinder för avdrag. Det var i stället frågan om huru
vida de anskaffade böckerna typiskt sett kunde antas bli anskaffade av, 

“Enligt GRS har avdragets rimlighet i förhållande till den skattskyldiges intäkter blivit 
föremål för särskild bedömning i RÅ 1969 fi 1039, se GRS s. 33:23.
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och intressera, en större personkrets. Exklusiviteten bedömdes således 
inte på subjektiva utan på objektiva grunder.

2. Utvecklingen i gällande rätt kan mot bakgrund av det anförda beskri
vas så, att nödvändighet fram till 1966 utgjorde såväl nödvändig som till
räcklig betingelse för avdrag. Efter denna tidpunkt gäller tydligen i stäl
let att nödvändigheten fortfarande är en nödvändig betingelse, men den 
är inte längre tillräcklig. Hög exklusivitetsintensitet utgör numera också 
en nödvändig betingelse för avdrag, och tillräcklig betingelse är idag 
nödvändighet och hög exklusivitetsintensitet.

3. Den betydelse som RR kommit att ge exklusiviteten under de senaste 
decennierna har viktiga principiella likheter med resultatet av analyserna 
i föregående kapitel, av behandlingen av kostnader avseende studie- och 
kongressresor samt arbetsrum. För samtliga tre kostnadstyper innebär 
utvecklingen i praxis nämligen det, att avdragsrätten för blandade kost
nader kommit att bli mer restriktivt bedömd. Med blandade kostnader 
avses därvid kostnader som både har karaktär av levnadskostnad och 
omkostnad. Ett typiskt exempel härpå från det nu aktuella området är 
språklärarens förvärv av romaner i RÅ 1976 ref 2. Dessa kan typiskt sett 
vara av levnadskostnadskaraktär, eftersom de troligen är av generellt 
intresse för människor som tycker om skönlitteratur. Samtidigt kan de 
vara viktiga inslag i undervisningen.

Den ökade betydelse som RR kommit att ge exklusivitetsintensiteten 
på facklitteraturens område, såväl som ifråga om studie- och kongress
resor, har medfört att man vägrat avdrag för hela kostnaden avseende för
värv där det privata inslaget kunnat antas vara betydande. Samma resul
tat har för arbetsrummet uppnåtts, genom införandet av ett helt nytt 
rekvisit, nämligen kravet på avskiljdhet från bostaden. Resultaten kan 
vara lyckade ur arbetsekonomisk synvinkel, och det är tänkbart att de 
åtminstone delvis betingats av en insikt om de svårigheter som skulle 
kunna drabba skattemyndigheter och domstolar, om antalet avdrags- 
yrkanden under tjänst mångdubblades.

Sådana överväganden kan emellertid tillerkännas relevans endast om 
de harmonierar med RF:s föreskriftkrav och med andra grundläggande 
principer.23 Som tidigare påpekats kan det på principiella grunder ifråga
sättas om legalitetsprincipen medger att man vägrar avdrag för kostnader 
som uppvisar omkostnadsstatus, endast på den grunden att de är av blan
dad karaktär. Det finns därför anledning att återkomma till problemet i 
utvärderingen.

23 Se härom särskilt 4.2 och 4.5.
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4. Det finns även skäl att i denna diskussion om RR:s avvägning mellan 
omkostnadskriterier ta upp frågan om på vilka premisser den nödvändig
het som rätten kräver, faktiskt bedöms?4 Undersökningen av praxis 
rörande avdrag för kostnader avseende facklitteratur visar här på tre prin
cipiella svagheter i RR:s argumentation.

För det första är kostnadens natur av den beskaffenheten att styrkan i 
orsakssamband är svår att fastställa. Det är typiskt sett enklare att ta ställ
ning till frågan om huruvida ett arbetsrum är nödvändigt för en tillfreds
ställande arbetsinsats, än vad det är att bedöma behovet av viss litteratur, 
eller viss studieresa.

För det andra har rätten i de yngsta av de undersökta rättsfallen dragit 
slutsatser om nödvändigheten utifrån förekomsten av viss exklusivitets- 
intensitet. Konkret har detta inneburit att den omständigheten att innehål
let i en tidning typiskt sett är intressant för delar av allmänheten, innebär 
att kännedom om samma innehåll inte kan vara nödvändigt för någons 
yrkesutövning. Detta är ologiskt, och legitimiteten i rättens argumenta
tion försvagas av misstag som detta.

För det tredje förefaller kravet på nödvändighet ha upprätthållits med 
olika styrka i olika fall. Det är tveksamt om detta varit motiverat av sak
ligt godtagbara skäl. Undersökningen visar att man i två fall gjort avsteg 
från nödvändighetsbedömningen när den skattskyldige varit läkare.24 25 
Detta kan naturligtvis ha flera orsaker. Ett tänkbart skäl är, att man inte 
ansett det arbetsekonomiskt försvarbart att förse sig med den kunskap 
som behövts för att bedöma nödvändigheten av läkares prenumeration på 
läkartidningar.

24Denna frågeställning har även diskuterats i 7.4 ovan, i anslutning till analysen av RR:s 
krav på behov av arbetsrum.
25 RÅ 1957 fi 1120 och RÅ 1976 ref 2.
26 RÅ 1967 fi 598 och RÅ78 1:24.
27 Se kapitel 12.

Två andra rättsfall som antyder att RR vid olika tillfällen krävt olika 
styrka i nödvändighetsintensitet hos de aktuella facklitteraturen, är de 
båda fallen med prästerna som yrkade avdrag för bibliska uppslags
verk.26 Det samlade intrycket av dessa exempel är, att ett krav på hög 
nödvändighetsintensitet, dvs. i princip absolut nödvändighet, är mycket 
svårt att upprätthålla i praktiken. Det tycks leda till bedömningar i 
enskilda fall, som vid analyser som den föreliggande kan angripas för 
bristande objektivitet. Mot bakgrund av kravet på saklighet m.m. bör en 
diskussion de lege ferenda föras om denna fråga.27

Olikheterna i RR:s krav på nödvändighet leder till antaganden om att 
avdragsyrkanden avseende facklitteratur som görs av olika kategorier
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skattskyldiga, bedöms principiellt olika. Läkare åtnjuter ett högt anse
ende i samhället, och det är tänkbart att läkares egna bedömningar av de 
egna behoven därför generellt tillmäts större betydelse, än vad som är 
fallet för exempelvis lärare. Även denna aspekt bör beaktas när förbätt
ringar av regelsystemet diskuteras. Därvid måste självfallet beaktas de 
stora risker för människors hälsa m.m. som är förknippade med vissa 
läkares yrkesutövning. Sådana överväganden kan kanske ge anledning 
till en mindre restriktiv behandling av vissa kostnadsavdrag som är aktu
ella för denna yrkesgrupp.

5. I detta sammanhang skall även något sägas om skillnader i RR:s 
bedömningar av kostnadsposter hänförliga till tjänst respektive till 
näringsverksamhet (rörelse). Endast ett av de undersökta avgörandet var 
formellt hänförligt till inkomstslaget rörelse.28 RR:s krav på samband 
mellan kostnad och intäkt förefaller här ha byggt på helt andra principer 
än i flertalet av de övriga fallen. Härtill kan läggas att det i ytterligare två 
av de undersökta målen förelåg omständigheter, som antydde att hän
förande av intäkterna till inkomstslaget rörelse inte skulle varit otänkbart. 
De skattskyldiga i rättsfallen RÅ 1969 fi 1039 och RÅ 1976 ref 2 var 
båda skribenter med intäkter från olika tidningar m.m.

I rörelsemålet tycks RR ha tillämpat den spridda uppfattningen att det 
inte är upp till fiscus att närmare pröva den företagsekonomiska relevan
sen av en utgift. I fallen med skribenterna medgavs avdrag med sköns- 
mässigt bestämda belopp, trots att motiveringarna ganska påtagligt anty
der en osäkerhet ifråga om nödvändigheten av vissa förvärv.

Jag delar uppfattningen, att fiscus normalt bör avhålla sig från före
tagsekonomiska bedömingar, när det gäller storleken på en kostnad för 
något som ändå är avdragsgillt. Däremot kan det angivna synsättet inte 
tillåtas leda till att avdrag medges för vad som faktiskt är en levnadskost
nad. Gränsen mot detta område måste rättstillämparen vara fri att dra, 
något som för övrigt följer av avdragsförbudet i 20 § anv.p. 1 KL. Valfri
heten för den skattskyldige näringsidkaren måste på grund härav begrän
sas till omkostnadsområdet, och inte utsträckas till gränsdragningen mot 
levnadskostnader.

RR:s bedömning av rörelsefallet och de båda rörelseliknande fallen 
antyder dock ett lägre krav på samband från RR:s sida. Till skillnad från 
det som anförts om läkarfallen ovan, finns här särskilda formuleringar i 
lag, på vilka RR kan bygga en sådan skillnad. Lagtextens krav på att 
facklitteratur skall vara ”nödig" gäller endast för inkomstslaget tjänst, 
och undersökningen visar tydligt att RR uppfattat uttrycket som en för-

28 RÅ 1957 fi 1120.
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stärkning av den allmänna omkostnadsregeln i 20 § anv.p. 1 KL. Jag har 
visserligen förespråkat det synsättet, att uttrycket ”nödigt” bör ses endast 
som ett pedagogiskt förtydligande, och inget mer. Det är dock ingen tve
kan om att RR:s restriktivare tolkning väl håller sig inom vad som är rim
ligt, varför det är tillåtet med hänsyn till legalitetsprincipen. Som nämnts 
visar dock denna undersökning att ett alltför starkt krav på nödvändighet 
tenderar att bli svårt att upprätthålla i praktiken.

8.5 RR:s användning av andra kriterier och argument 
Undersökningen ger inte grund för några slutsatser eller ens antaganden, 
om att RR skulle ha använt andra kriterier för omkostnadsstatus än de 
som behandlats i föregående avsnitt.29 I stället kan under denna rubrik 
påpekas ett sådant argument, eller kriterium, som använts på annat 
område, och vars användning ifråga om facklitteratur inte skulle tett sig 
förvånande.

29 Detta skiljer sig från vad som visade sig vara fallet med praxis avseende studie- och kon
gressresekostnader, samt arbetsrumskostnader. Se 6.5 och 7.5 ovan.
30 Se t.ex. Eberstein 1929 s. 225.
31 Sandström 1945 s. 266.

Uppgifter om att arbetsgivaren bestridit eller inte bestridit kostnader, 
användes i några fall av RR som argument vid bedömningen av samban
det mellan resekostnader och den skattskyldiges förvärvsverksamhet. Ett 
sådant synsätt hade onekligen varit möjligt även ifråga om avdrag avse
ende facklitteratur. Något liknande förekommer emellertid inte i RR:s 
motiveringar till något av de undersökta avgörandena. Inte heller kan det 
av referaten eller notiserna utläsas att det använts av de skattskyldiga 
eller av det allmänna vid utformningen av respektive talan.

8.6 Doktrinen
I äldre doktrin ifrågasattes om inte facklitteratur typiskt sett represente
rade ett förhållandevis beständigt värde.30 Problem skulle härvid upp
komma att beräkna kostnadens faktiska storlek. Sandström framhåller 
dock att denna synpunkt inte vunnit insteg i praxis, utan att utbetalningar 
avseende inköp av facklitteratur befunnits avdragsgilla i sin helhet, utan 
att frågan om kostnadens faktiska storlek beaktats.31

Enligt Sandström måste facklitteratur vara nödvändig för att vara
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avdragsgill.32 Han anser tydligen också att avdragsyrkanden avseende 
facklitteratur som görs under tjänst generellt bör behandlas särskilt res
triktivt, och att vissa s.k. fria yrkesutövare bör visas särskild generositet. 
Hit räknas enligt Sandström i första hand de som ägnar sig åt vetenskap, 
litteratur och konst, men inte ”advokater, läkare, tandläkare osv.”. Utan 
någon analys av vilka behov av facklitteratur som kan föreligga för olika 
grupper av skattskyldiga, drar Sandström slutsatser som enligt min 
mening är alltför kategoriska.

32 Sandström 1944 s. 259.
33 Mutén i SN 1959 s. 146 f.
34Härom närmare 8.4.5 samt 3.2 ovan.
35 Welinder 1981 del 1 s. 82.
36 Eriksson 1996 s. 104.
37 Grosskopf och Rabe 1994 s. 182.
38 Se 8.4.5.

Mutén tycks anse att lagtextens krav på att utgifter för facklitteratur 
ifråga om tjänst skall vara ”nödiga”, utgör en förstärkning av sambands
kravet. Han påpekar dock även att kravet tolkats ”liberalt” i praxis, var
för lagregeln främst kommit att tjäna som en ”erinran om det generella 
förbudet mot avdrag för levnadskostnader”.33 Enligt Mutén vore det 
nämligen orimligt ”om taxeringsmyndigheten skulle utgå från vilken lit
teraturanskaffning, som exempelvis en lärare eller jurist inte kunde 
underlåta utan att det vore tjänstefel.” I stället utgår man enligt Mutén 
efter en "allmännare norm, nämligen vad som ’skäligen ålegat’ veder
börande”. Undersökningen av nyare praxis synes dock närmast tala för 
att RR uppfattat ”nödighetskravet” som en förstärkning och i betydande 
utsträckning utformat praxis i enlighet härmed.34

Welinder påpekar i tämligen kortfattade ordalag att praxis är försiktig. 
Han menar också att de skattskyldiga ofta yrkar avdrag med sådan envis
het, att man kan misstänka att prestigesynpunkter ligger bakom.35

Enligt Eriksson får löntagare göra avdrag för facklitteratur om den 
varit nödvändig för tjänstens fullgörande.36 Samma slutsats drar 
Grosskopf och Rabe.37 I båda verken påpekas att allmänna uppslagverk 
och liknade inte får dras av.

Lodin m.fl. diskuterar frågan på ett mer ingående sätt. Det krav på att 
kostnaden skall ha varit ”nödig” som följer av lagtexten är enligt dem en 
markering av nettobeskattningsprincipen. Denna markering har emeller
tid enligt författarna lett till att sambandskravet ställts mycket högt. 
Lodin m.fl. menar också att praxis ger uttryck för ett krav på exklusivitet, 
på så vis att det skall vara fråga om en merkostnad om avdrag skall kunna 
medges. Undersökningen förefaller bekräfta båda dessa slutsatser.38
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RSV för en nyanserad diskussion om avdragsrätten för facklitteratur 
under tjänst.39 Avdrag medges enligt handledningen under förutsättning 
att litteraturen ifråga ”erfordras för att på ett tillfredsställande sätt kunna 
upprätthålla” tjänsten. Myndigheten anser inte att avdrag bör medges för 
allmänna verk, eller för litteratur som som i allmänhet köps även av per
soner som inte tillhör det aktuella facket. Man förespråkar med andra ord 
ett krav på exklusivitet. I handledningen framhålles vidare att ”Behovet 
av facklitteratur kan synas bli allt större inom allt fler yrkeskategorier. 
Likaså kan måhända gränsen mellan ren facklitteratur och litteratur av 
allmänt intresse anses bli alltmer flytande." RSV framhåller dock att 
praxis generellt intar en restriktiv hållning till avdrag.

Sammanfattningsvis kan sägas att avdragsrätten för kostnader avse
ende facklitteratur fått en beskrivning i den moderna doktrinen, som med 
några undantag bekräftas av min undersökning. Härvid har bl.a. Lodin 
m.fl., samt RSV, uppmärksammat utvecklingen mot ett ökat krav på 
exklusivitet hos de avdragsgilla utgifterna. För egen del anser jag att stor 
öppenhet bör visas inför t.ex. utvecklingen på arbetsmarknaden. Beho
ven kan skifta inom olika yrkesgrupper, och möjligen är det också som 
RSV påpekar så, att utvecklingen går mot ett generellt ökat behov av 
facklitteratur. Det är mot denna bakgrund särskilt viktigt att de skattskyl
digas behov verkligen undersöks.

Den princip som RR tillämpar, nämligen att endast medge avdrag för 
kostnader som uppvisar stor exklusivitet, framstår ur principiell synvin
kel som ett lämpligt sätt att motverka en alltför strid ström av avdrags- 
yrkanden avseende verk av allmän karaktär. Starka skäl talar också för att 
avdrag inte bör medges för sådana.

8.7 Sammanfattning
Sammanfattningvis kan konstateras att RR i äldre praxis fäste avgörande 
vikt vid nödvändigheten av kostnader för facklitteratur. Nödvändighet 
måste alltjämt föreligga, men enligt nyare praxis krävs dessutom att den 
aktuella facklitteraturen uppvisar stor exklusivitet, om avdrag skall med
ges. Lagtextens krav på att facklitteraturen som används i förvärvsverk
samhet hänförlig till tjänst skall vara ”nödig”, har av RR tolkats som 
skärpning av den allmänna omkostnadsbestämmelsen i 20 § anv.p. 1 KL. 
Praxis är mot denna bakgrund mycket restriktiv, och avdrag för fack-

39 Handledning 1997 s. 390 f.
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litteraturkostnader som är av s.k. blandad karaktär medges nästan ald
rig.40 Detta är betänkligt ur konstitutionell synvinkel, och jag återkom
mer till frågan i utvärderingen.

Tecken på ett sviktande nödvändighetskrav för vissa grupper aktuali
serar även frågan om bedömingarnas saklighet och objektivitet. Under
sökningsresultatet antyder här en olikabedömning av rörelseidkare och 
anställda läkare som kan gå utöver vad som är acceptabelt med hänsyn 
till objektivitetsprincipen. Blotta misstanken om olikheter av detta slag, 
avsedda eller tillfälligheter, bör också föranleda särskilda överväganden.

411 Trots detta är praxis inte lika negativ för den skattskyldige som ifråga om arbetsrum, där 
speciell lagreglering saknas. Se kap. 7.
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9 Arbetsredskap

9.1 Inledning
Det saknas särskilda lagregler som uttryckligen behandlar avdragsrätten 
för arbetsredskap. Utgångspunkten för en bedömning utgörs därför av 
den allmänna bestämmelsen i 20 § KL, vari anges att alla omkostnader 
för intäkternas förvärvande och bibehållande skall avräknas från intäk
terna. För inkomstslaget tjänst finns emellertid en bestämmelse som 
omfattar vissa arbetsredskap, nämligen instrument och dylikt, se 33 § 
1 mom. 2 st. KL.

Kravet för avdragsrätt är här att objektet skall ha varit nödigt för tjäns
tens fullgörande. Detta motsvarar kraven på avdragsgill facklitteratur.1 
Jag har i den allmänna delen uttryckt uppfattningen, att förekomsten i 
lagtexten av ordet nödigt inte behöver medföra att strängare krav ställs 
för avdragsrätt på det aktuella området.2 Lydelsen kan i stället uppfattas 
som en markering av närmast pedagogisk natur. Undersökningen av 
rättspraxis avseende facklitteratur visade emellertid att RR valt att upp
fatta det aktuella uttrycket som ett krav på särskilt starkt samband. En 
särskild fråga blir att i det följande analysera hur RR uppfattat rekvisitet 
nu aktuellt hänseende.

1 Se härom kapitel 8.
2 Se 2.3.2 samt 8.1.

9.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Den föreliggande rättsfallsundersökningen omfattar 13 avgöranden från 
RR. Dessa har tillkommit under perioden 1951-1991. Materialet är av 
flera skäl särskilt intressant för denna framställning. Till skillnad från vad 
som varit fallet i de föregående kapitlen om studieresor, arbetsrum och 
facklitteratur, är förekomsten av ”färsk” praxis påtaglig på det aktuella
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området. Till detta skall läggas att lagtextens krav på ”nödigt” framtstår 
som relevant åtminstone för vissa arbetsredskap.

Det sagda aktualiserar en avgränsning av de kostnadstyper som i detta 
kapitel omfattas av uttrycket ”arbetsredskap”. I de undersökta avgöran
dena behandlas avdragsrätten för sådana objekt, som kommer till fysisk 
användning i den skattskyldiges förvärvsverksamhet, och som även ur 
allmänspråklig synvinkel väl passar in under benämningen. Hit hör t.ex. 
datorer och musikintrument. I samtliga fall utom ett, där fråga var om 
reparationskostnader, är det själva anskaffningskostnaden som prövats.3

Däremot faller sådana objekt utanför, som har en direkt anknytning till 
hälsovård eller till den egna kroppens allmänna funktioner, t.ex. glas
ögon och kläder av olika slag.4 Även med denna förhållandevis snäva 
avgränsning är det uppenbart att området gränsar till levnadskostnader. 
En dator kan användas för förströelse likaväl som för förvärvsarbete. 
Detsamma gäller för musikintrument. Det anförda leder till antagandet 
att blandade kostnader måste förekomma även på detta område.

I det följande presenteras i tabellform de rättsfall som ingår i under
sökningen.

31 ett fall prövades dessutom såväl frågan om avdrag för anskaffningskostnad och kostna
der för reparation.
4 Se dock kapitel 11 där dessa kostnadstyper studeras.
5 Grammofonskivor, musikanläggning, skrivmaskin m.m.
6 Musiklärare.
7 Reparation.
8 Musiklärare.
9 Dagbarnvårdare.
10 Musiklärare.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Kostnadstyp RR
RÅ 1951 fi 1294 tjänst handelsres. väska avdrag
RÅ 1968 fi 56 tjänst 7 grammofonskivor avdrag
RÅ 1973 ref 85 tjänst musiker violin ej avdrag
RÅ 1976 ref 2 tjänst skribent diverse5 avdrag
RÅ78 1:19 tjänst lärare6 musikanläggning avdrag
RÅ78 1:20 tjänst musiker flygel7 avdrag
RÅ79 1:9 tjänst lärare8 flygel avdrag
RÅ80 1:48 tjänst vårdare9 barnvagn/barnstol avdrag
RÅ 1988 ref 81 tjänst lärare10 telefonsvarare ej avdrag
RÅ 1989 ref 23 tjänst läkare skrivmaskin avdrag
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RÅ 1990 ref 89 I tjänst lärare11 dator ej avdrag
RÅ 1990 ref 8911 tjänst lärare12 dator ej avdrag
RÅ 1991 ref 55 tjänst forskare13 dator avdrag

11 Datakunskap.
12 Svenska, samhällskunskap och arbetslivsorientering.
13 Högskolelektor i engelska.
14 RÅ 1973 ref 85, RÅ 1976 ref 2, RÅ 1988 ref 81 samt RÅ 1990 ref 89 I.
15 RÅ 1968 fi 56 och RÅ 1973 ref 85.
16 Se härom ovan under 6.2, 7.2 och 8.2.
17 RÅ 1968 fi 56, RÅ78 1:19 samt RRK R79 1:9.

Liksom i de föregående kapitlen ägnas de följande avsnitten åt analys av 
de kriterier RR använt i de olika rättsfallen, för att dra gränsen mellan 
omkostnader och levnadskostnader. Inledningsvis skall emellertid läm
nas vissa kvantitativa uppgifter beträffande dissens, beräkning av avdra
gens storlek m.m.

RR var enig i flertalet av de undersökta avgörandena. 14 fall av de 13 
förekom emellertid skiljaktiga meningar (ca 30 %).14 Det bör dock note
ras att en av dissenserna inte rörde bedömningen av arbetsredskap, utan 
gällde andra avdragsyrkanden. Jämfört med t.ex. praxis ifråga om fack
litteratur framstår de skiljaktiga meningarna som förhållandevis många. 
Den fortsatta analysen får visa om detta har sin grund i en praxis av mer 
heterogent slag.

I 2 av de 13 fallen (15 %) har RR avstått från att motivera sitt avgö
rande, och därvid använt lokutionen ”ej ändring” eller liknande.15 Anta
let omotiverade avgöranden framstår som tämligen litet i förhållande till 
några av de hittills redovisade områdena.16

Samtliga nu nämnda uppgifter bör ses i ljuset av att kravet på pröv
ningstillstånd infördes först vid början av 1970-talet. Flertalet av de nu 
aktuella målen hänför sig till tiden därefter, medan undersökningen 
ifråga om övriga områden har omfattat ett betydande antal avgöranden 
från tiden före denna reform. Till det sagda skall också läggas att rättsfal
len i tabellen ovan uppvisar en betydligt större andel referatmål än vad 
som varit fallet beträffande de övriga hittills presenterade kostnadsområ
dena.

I 3 av de 9 fall där avdrag alls medgivits, har detta uppskattats sköns- 
mässigt.17 Den fortsatta analysen får visa i vilken utsträckning skälet här
till varit att arbetsredskapet ifråga även använts privat, eller om t.ex. 
bevissvårigheter föranlett de skönsmässiga uppskattningarna.
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9.3 Utformningen av RR:s motiveringar
Det aktuella rättsfallsmaterialet pekar på den utveckling i riktning mot 
utförligare motiveringar av RR:s domar, som identifierats i andra sam
manhang och som även bekräftats i de föregående kapitlen. Antalet helt 
omotiverade avgöranden är i den nu aktuella gruppen endast två, och 
samtliga de modernare avgörandena har försetts med egna motiveringar 
av RR. Den omständigheten att RR numera uttryckligen och regelmäs
sigt anger skälen för sina avgöranden, är ägnad att underlätta faststäl
landet av gällande rätt där detta är möjligt, liksom att möjliggöra kritiska 
analyser av rättens lagtolkning m.m.

De nu aktuella motiveringarna är i jämförelse med de områden som 
redovisats i föregående kapitel, dessutom påfallande fria från lokutioner 
av lagtextkaraktär. Exempel på sådana är ”nakna” konstateranden av att 
de kostnader som den skattskyldige yrkar avdrag för, inte befunnits vara 
”att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten”.18 Även denna 
omständighet måste anses ägnad att underlätta analys av RR:s praxis. 
Det positiva värdet härav är uppenbart.

18 Jämför lydelsen i 33 § 1 mom. 1 st. KL.
19 Se 3.5.

9.4 RR:s användning av omkostnadskriterier

9.4.1 Nödvändighet
I detta avsnitt analyseras och redovisas RR:s användning av vissa 
omkostnadskriterier i motiveringarna till de undersökta avgörandena. De 
omkostnadskriterier som uppmärksammas är de, som jag preciserat i den 
allmänna delen, och som jag betecknat nödvändighet, främjande, norma- 
litet, exklusivitet samt rimlighet. Liksom tidigare är det inte endast RR:s 
explicita bruk av dessa uttryck som redovisas. Analysen innebär även att 
jag identifierar implicita krav på exempelvis nödvändighet, vid RR:s 
bedömning av en kostnads eventuella omkostnadsstatus.

Inledningsvis kan konstateras att RR:s hänvisningar till omkostnads
kriterier uppvisar en betydande spridning på det nu undersökta området. I 
det följande skall visas hur rätten i olika fall använder sig av flera olika 
argument i sina motiveringar. Ett av de omkostnadskriterier som kommer 
till kvantitativt störst användning är nödvändighetskriteriet.19 I åtmins
tone 6 av de 13 undersökta avgörandena kan man spåra mer eller mindre
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tydliga överväganden, angående de ifrågasatta arbetsredskapens nödvän
dighet för förvärvsverksamheten.

I RÅ78 1:19 yrkade en musiklärare avdrag för kostnader avseende 
anskaffning av bandspelare och grammofon. Det framgår inte uttryckli
gen av referatet på vilket sätt utrustningen användes i eller för undervis
ningen. Däremot anges att utrustningen var placerad i den skattskyldiges 
bostad. RR:s motivering anknyter till flera omkostnadskriterier, men det 
är ingen tvekan om att nödvändighetskriteriet spelat en avgörande roll 
vid bedömningen. RR konstaterar nämligen: ”1 fall då sådan utrustning i 
väsentlig utsträckning måst användas i och för tjänsten kan det emellertid 
antagas att utrustningen förslits snabbare än normalt och anskaffnings
kostnaden är då i motsvarande mån en kostnad för tjänsteintäktens för
värvande och följaktligen avdragsgill.”

RR medgav härefter avdrag med skönsmässigt belopp och tillämpade 
därigenom den s.k. merkostnadsprincipen. Kravet på nödvändighet kom
mer till uttryck när RR förutsätter att utrustningen ”måst” användas. 
Hänvisningen görs i en sådan språklig kontext att den ger ett uttöm
mande intryck. Uppfyllnad av kravet på viss (hög) nödvändighetsintensi- 
tet kan härigenom antas ha varit en nödvändig betingelse för avdrag i det 
aktuella fallet. Motiveringen innehåller också följdriktigt en hänvisning 
till att det inte varit tillräckligt för avdrag att den anskaffade egendomen 
varit ”till nytta ... i den skattskyldiges förvärvsverksamhet”.

Den skattskyldige i RA79 1:5 var också musiklärare. Avdragsyrkandet 
avsåg i detta fall en flygel. Den skattskyldiga uppgav att hon undervisade 
vid en kommunal musikskola där flyglar och pianon var tillgängliga för 
henne endast i begränsad utsträckning. RR medgav ett skönsmässigt 
beräknat avdrag bl.a. med följande hänvisning till kravet på nödvändig
het: ”Även om hon har haft viss tillgång till musikinstrument på arbets
platserna får hon för sin tjänst anses ha haft behov av eget instrument för 
att kunna upprätthålla sin färdighet, lära in nya musikstycken och annor- 
ledes förbereda lektioner." Inte heller i detta avgörande har hänvisningen 
till nödvändighetskriteriet utformats på ett sätt som utesluter en generö
sare bedömning. RR:s formulering ger i sitt sammanhang ändå enligt 
min mening ett sådant uttömmande intryck.

I RÅ80 1:48 var den skattskyldige en kommunalt anställd dagbarnvår- 
dare, som i denna egenskap hade hand om två små barn. Hon yrkade 
avdrag för kostnader avseende anskaffning av en tvillingvagn och en 
barnstol. Förutom lön erhöll hon viss kostnadsersättning av sin arbets
givare. RR konstaterade att denna ersättning inte var avsedd att täcka 
ifrågavarande kostnader, varför avdragsbegränsning inte kunde föreligga 
på denna grund. Rätten medgav därefter det yrkade avdraget med hänvis-

215



ning till att det för barnens vård ”krävdes” barnvagn och barnstol, och att 
dessa således varit ”erforderliga hjälpmedel” i den skattskyldiges tjänst.

Fallet illustrerar väl hur olika frågan om nödvändighet kan bedömas. 
Dagbarnvårdaren hade redan inför underinstanserna gjort gällande att det 
i praktiken var omöjligt att förflytta sig utomhus med de små barnen utan 
vagn. En enig kammarrätt ansåg trots detta att kostnaden inte såvitt fram
gick av handlingarna varit nödvändig. Om barn inte kan gå alls, eller 
endast kan förflytta sig långsamt kortare sträckor, torde det inte kräva 
något övermått av fantasi för att inse att en vagn nödvändig, om man alls 
skall kunna röra sig ute. Vistelse utomhus är självfallet nödvändig, såväl 
för barnens hälsa som för att göra nödvändiga inköp av mat till dem etc. 
Mot bakgrund härav och med hänsyn till den officialprincip som gäller 
inom förvaltningsprocessrätten, borde det möjligen ankomma på dom
stolen själv att skaffa sig sådan grundläggande kunskap.20 Som nämnts 
ändrade en enig RR KR:s dom.

RR prövade i RA 1988 ref 80 ett avdragsyrkande avseende kostnad för 
förvärv av en telefonsvarare. Den skattskyldige var även i detta mål 
lärare i en kommunal musikskola. Han gjorde gällande att telefonsvara
ren behövdes för att föräldrar och elever skulle kunna meddela honom 
om sjukfrånvaro m.m. Hans arbetstid var i regel förlagd under såväl 
eftermiddagar som kvällar. RR konstaterade att det var just under denna 
tid som föräldrar och elever främst kunde antas behöva kontakta honom, 
och att anskaffningen skett i syfte att underlätta dessa kontakter. 
Avdragsyrkandet avslogs därefter eftersom det inte framgick ”att telefon
svararen varit nödvändig för tjänstens fullgörande”.

Rättsfallet bekräftar tydligt RR:s syn på nödvändigheten som nödvän
dig betingelse för avdrag. Motiveringen gör härvid klart att det inte är 
tillräckligt att förvärvsverksamheten främjas av utgiften. Gränsdrag
ningen framstår här som mycket klar, och det görs inga hänvisningar till 
andra kriterier, som exempelvis exklusivitet.

Även detta fall illustrerar emellertid hur olika man kan se på nödvän- 
dighetsfrågan. En skiljaktig, Tottie, ville nämligen medge avdrag och 
anförde följande:

”Av i målet lämnade uppgifter om Håkan L:s arbetstider och tjänstgörings
förhållanden i övrigt framgår att han, för att rätt kunna planera och bedriva 
sin undervisning, var tvungen att se till att han kunde nås med besked och 
meddelanden under tid då sådana normalt måste kunna lämnas men då han

20 Se Ragnemalm 1994 s. 55 f. samt 76 f.
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på grund av tjänsten inte var anträffbar. Kostnaden för att anskaffa en tele- 
fonsvarare har därför varit nödvändig för att Håkan L skulle kunna fullgöra 
sin tjänst.”

Tottie synes i sin argument utgå från den principen, att det som behövs 
för att upprätthålla en grundläggande kvalitet på tjänstgöringen också bör 
betraktas som nödvändigt i skattehänseende. I ljuset av denna argumen
tation framstår majoritetens krav som mycket strängt. Skillnaden mellan 
dessa synsätt kan uttryckas så, att majoriteten kräver en betydligt större 
nödvändighetsintensitet än Tottie.

Variationer i nödvändighetsintensitet har redan konstaterats vid ett 
flertal tillfällen i denna undersökning. Sålunda har avdragsyrkande avse
ende arbetsrum bedömts med krav på synnerligen hög sådan intensitet, 
medan exempelvis viss facklitteratur befunnits nödvändig, uppenbarli
gen utan att detta utretts i detalj.21 Dessa variationer är så stora, att det 
måste ifrågasättas om RR använder nödvändighetskriteriet med olika 
intentionsdjup, eller om uttrycket bör betraktas som en term som är 
gemensam för vad som i praktiken är olika begrepp. En sådan språk
användning är förvillande och därför olämplig.

21 Det bör påpekas att kravet på att viss anskaffning skall vara ”nödig” inte gäller för 
arbetsrum men väl för facklitteratur, se 2.3.2 samt 32 § 1 mom. KL.
22 Kraven på viss planering av tjänstgöringen diskuteras ytterligare i nästa avsnitt, eftersom 
det antyder användning av ett annat omkostnadskriterium än de här aktuella, se 9.5.

Rättsfallen RÅ 1990 ref 89 I och II behandlar lärares avdragsyrkanden 
avseende inköp av datorer. I det första fallet undervisade läraren i data
kunskap och var dessutom dataansvarig på den skola där han arbetade. 
RR konstaterade att tillgång till dator varit nödvändig för den skattskyl
dige, även under tider då han inte undervisade. Han befanns emellertid 
ha haft sådan tillgång till datorer på arbetsplatsen, ehuru begränsad av att 
även andra använde skolans utrustning. RR:s majoritet ansåg här att det 
varit möjligt för den skattskyldige att planera sin tjänstgöring på ett 
sådant sätt att han kunnat använda skolans datorer, men att han inte 
utnyttjat denna möjlighet. Med hänsyn härtill kunde enligt RR inte den 
egna datorn ”anses nödvändig för tjänstens fullgörande”.

Även i detta fall visar dissenser på osäkerheten i bedömningen av nöd
vändigheten. Två skiljaktiga regeringsråd menade nämligen att den 
omständigheten att tillgången till skolans datorer var begränsad, med
förde att den egna anskaffningen fick anses nödvändig.22 Återigen visas 
här öppenheten i nödvändighetsbegreppet, eller om man så vill förekom
sten av olika nödvändighetsbegrepp. Samtliga domare kräver nödvändig
het, men med olika intensitet.

Det kan sammanfattningsvis understrykas att samtliga regeringsråd
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här således är ense om att tillgång till dator faktiskt är nödvändig för 
tjänsten.

Den skattskyldige i fall II var också lärare i bl.a. datakunskap, men 
även i språk och samhällsorienterande ämnen. Han var dessutom ombud 
för ett försäkringsbolag. Den skattskyldige uppgav att han inte hade möj
lighet att använda skolans datorer för att träna på m.m. Samtidigt medgav 
han att hans arbete kunde utföras utan dator, men att varken han själv 
eller eleverna ville att undervisningen skulle ”stagnera på den nivå den 
hade när han utbildades på 50-talet och i början av 60-talet.” En enig RR 
vägrade avdrag och hänvisade uttryckligen till att utrustningen inte varit 
nödvändig.

9.4.2 Främjande
Som framgått av ovanstående har RR normalt upprätthållit ett krav på 
hög nödvändighetsintensitet ifråga om avdrag avseende arbetsredskap. I 
motiveringarna eller skiljaktiga meningar till två av de undersökta avgö
randena kan emellertid även identifieras ställningstaganden eller referen
ser till vad jag ovan kallat främj andekriteriet

I RA 1976 ref 2 (även kommenterat i föregående kapitel) hade en 
musikskribent, tillika lärare, köpt grammofonskivor och yrkade avdrag 
för sina kostnader. Skivorna hade använts dels för att möjliggöra recensi
oner och artiklar i bl.a. dagspress, och för användning i samband med 
föreläsningar. RR medgav det yrkade avdraget med en tämligen utförlig 
motivering:

"När det härefter gäller Åstrands verksamhet som musikrecensent och arti
kelförfattare samt hans förvärvsverksamhet i övrigt vid sidan av språklärar
tjänsten är verksamheten, särskilt som skribent, av sådan beskaffenhet att 
den förutsätter en bred täckning av det berörda kulturområdet. Dert är näm
ligen vid dylik verksamhet skribenten själv som skall sålla fram de händelse 
och företeelser som kan vara av så allmänt intresse att de förtjänar att upp
märksammas. Åstands uppgifter att han skaffat... [de] inspelningar, för 
vilka han yrkar avdrag måste därför tagas för god".

De citerade formuleringarna ger en antydan om att RR här accepterat 
avdrag för fler inspelningar än de som faktiskt blivit föremål för journa
listisk användning. Uttrycket nödvändighet används inte i dessa dom
skäl. I stället förmedlar motiveringen det intrycket, att man uppfattat 
verksamhetens karaktär som sådan att nödvändighet inte är ett realistiskt 
krav. I vart fall får kravet på nödvändighetsintensitet här ses som lågt.

23 Se 3.6.
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Ett mer strikt nödvändighetskrav skulle nämligen innebära att varje 
skiva motiverades för sig, och att särskilt sådana inköp som inte sedan 
recenserades i någon publicerad artikel, ifrågasattes särskilt. I flertalet av 
de fall som berörts tidigare i detta avsnitt har nödvändighetskriteriet 
använts för att utforma en synnerligen restriktiv praxis. Det bör noteras 
att den skattskyldiges verksamhet i det nu aktuella avgörandet var själv
ständigare och mer rörelseliknande än i de jag tidigare refererat.

I motiveringen till ytterligare ett avgörande har RR visat en klart min
dre restriktiv attityd ifråga om kravet på samband. Den skattskyldige i 
RA 1991 ref 55 (även kommenterat ovan) var lektor vid Lunds universi
tet, och forskade i engelsk språkvetenskap. Hon saknade tillgång till 
arbetsgivaren tillhörig dator, och hade därför köpt en egen. I motsats till 
de båda fallen med lärarna som själva köpt datorer medgavs här avdra
get. RR motiverar sig bl.a. enligt följande. ”Av utredningen i målet fram
går att Karin A anskaffat datorn för att användas huvudsakligen i hennes 
forskning i engelska språket och att forskningen bedrivs på ett sådant sätt 
att datorutrustning är ofrånkomlig.”

RR:s hänvisning till att datorn varit ”ofrånkomlig” när forskningen 
bedrivits på ”ett sådant sätt” ger vid handen att rätten uppfattat det som 
möjligt att bedriva forskningen på ett annat sätt. Möjligen hade forskaren 
själv kunnat lägga upp sin forskning annorlunda, och därigenom kunna 
klara sig utan dator.24 Datoranskaffningen skulle härigenom inte kunna 
anses nödvändig för tjänsten, i vart fall inte mot bakgrund av den stränga 
tillämpning av nödvändighetskriteriet som kommit till uttryck i några av 
de undersökta avgörandena.

Det kan framstå som rationellt, och till och med som ett rimligt grund
läggande kvalitetskrav, att utföra arbetet på det aktuella sättet med dator. 
Då har man emellertid, med den terminologi som jag använder här, att 
göra med tillämpning av främjandekriteriet, om än med krav på hög 
intensitet. Mot bakgrund härav framstår RR:s bedömning i det aktuella 
fallet som principiellt generösare, än i de övriga ovan refererade avgö
randena. Denna slutsats gäller även i förhållande till det nästföregående 
fallet med musikskribenten där verksamhetens rörelseliknande och mer 
osäkra form, skulle kunna motivera ett krav på lägre nödvändighetsinten- 
sitet.

24 Detta slutsats drog för övrigt KR, och vägrade därför avdrag.
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9.4.3 Exklusivitet
Det framgår av de undersökta avgöranden att RR ibland även fäst vikt 
vid kostnadens exklusivitetsintensitet?5 I åtminstone 4 av de 13 under
sökta avgörandena kan hänvisningar till denna argumentationsmodell 
spåras i domskälen. Användningen av exklusivitetsargument sker dock 
under något olika förhållanden och med olika resultat. I det följande 
redovisas också ett avgörande där frågan endast berörs i minoritets- 
votum.

I rättsfallet RÅ 1976 ref 2 (även kommenterat ovan) medgavs en 
musikskribent avdrag för kostnader avseende anskaffning av bl.a. gram
mofonskivor. RR accepterade uttryckligen den skattskyldiges uppgifter 
om att han gjort anskaffningarna för att möjliggöra inkomsterna, och 
medgav avdrag med hela kostnaden ”även om flertalet verk och inspel
ningar samtidigt måste antagas ha ett värde för honom oavsett inkomst
möjligheterna”.

Det förefaller inte i målet ha gjorts gällande att den skattskyldige rent 
faktiskt haft någon särskild privat användning eller nytta av de aktuella 
anskaffningarna. I stället förutsätter rätten troligen att människor i all
mänhet har glädje av tillgång till musikinspelningar, en slutsats som det 
är lätt att instämma i. RR identifierar härigenom kostnadens förhållande
vis låga exklusivitetsintensitet, men anser ändå att sambandet med verk
samheten är tillräckligt.

Det bör påpekas, att motiveringen i det aktuella målet (se ovan) även 
utmärks av att rätten accepterat ett i jämförelse med övriga undersökta 
avgöranden tämligen svagt samband. I ljuset härav framstår bedöm
ningen som generös mot den skattskyldige. Samtidigt bör poängteras att 
den skattskyldiges verksamhet här var mycket rörelseliknande, och utan 
tvekan präglades av en betydande ovisshet ifråga om intäkternas storlek. 
Sådan osäkerhet kan vara ett viktigt principiellt skäl för större öppenhet 
vid bedömningar av avdrag som yrkas under näringsverksamhet eller 
som uppkommit vid näringsliknande verksamhet.25 26

25 Se 3.8.
26 Jämför under 4.5.4.

En mycket tydlig användning av exklusiviteten som argument mot 
avdrag återfinns i RÅ78 1:19 (även kommenterat ovan), där en musik
lärare yrkade avdrag för anskaffningkostnader avseende bandspelare och 
grammofon. RR inledde här sin motivering på ett kategoriskt sätt: 
”Bandspelare och grammofon är numera vanlig utrustning i hemmen. 
Anskaffningskostnaden för sådan utrustning är i skattehänseende levnads
kostnad, som inte är avdragsgill ...” Trots detta principiella ställnings-
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tagande medgav emellertid RR avdrag med hänvisning till att den mer
kostnad som åsamkats den skattskyldige varit nödvändig: "I fall då sådan 
utrustning i väsentlig utsträckning måst användas i och för tjänsten kan 
det emellertid antagas att utrustningen förslits snabbare än normalt...”

Rätten gör här en objektivisering och laborerar med en tänkt förslit
ning och tänkt innehav hos folk i allmänhet. Det kan ju annars antas att 
musikanläggningar förslits i väldigt olika takt, beroende exempelvis på 
om ägaren är sporadisk lyssnare eller en mycket musikintresserad per
son. Det är tydligt att RR här fäst vikt vid nödvändigheten inte bara som 
nödvändig, men också som tillräcklig betingelse för avdrag. Inte ens den 
synnerligen låga exklusivitetsintensiteten tillåts här utesluta avdragsrätt 
för merkostnaderna.

Särskilt intressant är också användningen av uttrycket ”i väsentlig 
utsträckning”. Här förmedlas intrycket av att nödvändigheten kanske inte 
skulle varit tillräcklig utan slagits ut av kostnadens exklusivitet, för den 
händelse den förvärvsmässiga användningen av föremålen inte varit så 
omfattande. Rätten kan mot denna bakgrund antas ha tillämpat en slags 
väsentlighetsprincip, där den väsentliga användningen för förvärvsverk
samheten legat till grund för ett proportionerat avdrag.27

Även i rättsfallet RÅ78 1:20 (även kommenterat ovan) spelade ett 
slags väsentlighetsbedömning viss roll vid användning av exklusivitets- 
kriteriet. Den skattskyldige var yrkesmusiker och yrkade avdrag för kost
nader för reparation av den flygel han använde som arbetsredskap. RR 
gjorde även här en prövning av kostnadens exklusivitet:

”Av utredningen framgår att Hedwall bedrivit en omfattande och inkomst
bringande verksamhet såsom kapellmästare, pianist, tonsättare, musikkriti
ker, musikpedagog och radioföreläsare på musikområdet. Med hänsyn här
till kan det förhållandet att flygeln jämväl har använts för privat bruk inte 
betaga Hedwall den rätt han eljest må ha till avdrag ..

Även i detta avgörande ansåg alltså RR att den förvärvsbetingade 
användningen var tillräckligt omfattande för avdrag. Såväl omständig
heterna som rättsföljden skiljer sig här från de närmast föregående avgö
randet. Här var således inte fråga om någon bristande objektiv exklusivi- 
tetsintensitet. Flyglar kan ju knappast sägas vara särskilt vanligt före
kommande i hemmen. I stället inskränker sig bedömningen till den 
skattskyldiges personliga förhållanden. Trots att det här rörde sig om en 
blandad kostnad medgavs avdrag med hela kostnaden.

RR:s argumentation kan här sägas vara präglad av ett slags rimlighets- 
bedömning. En sådan framgår i vart fall av den explicita hänvisningen

27 En motsvarande bedömning gjordes i RÅ 1968 fi 2282. Se 7.4 ovan.
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till att den skattskyldiges förvärvsverksamhet inte endast varit omfat
tande i största allmänhet, utan även ”inkomstbringande”. Möjligen har 
man här jämfört det avdragna beloppet med intäkternas storlek.

Utgången blev, under liknande förutsättningar, ytterligare något annor
lunda i RRK R79 1:9 (även kommenterat ovan). Den skattskyldige 
musikläraren förklarade sig under processen godta ett till 75 % av yrkat 
belopp jämkat avdrag, av hänsyn till privat användning. Även här var 
fråga om en flygel, och såväl anskaffningskostnad som underhållskostna
der. Även här medgavs avdrag men detta jämkades av RR, bl.a. med hän
visning till att instrumentet använts för privat bruk. Till skillnad från de 
båda föregående fallen var användningen i förvärvsverksamheten här 
möjligen inte väsentlig, men ändå tämligen omfattande.

Efter 1979 har RR inte använt sig av några uttryckliga exklusivitets- 
argument. I ett av fallen med lärarna som vägrades avdrag för anskaffning 
av datorer (RÅ 1990 ref 89 I, även kommenterat ovan) noteras emeller
tid, att RSV i sitt yttrande påpekat att den aktuella datorn ”inte tillhör den 
typ av datorer som köps av personer eller företag utanför skolväsendet.” 
Den skattskyldiges kostnad skulle härigenom antas ha mycket hög exklu- 
sivitetsintensitet, men rätten majoritet fäste ingen uttrycklig vikt härvid.

Det gjorde däremot den minoritet bestående av två regeringsråd (Dahl
man och Wadell), som med hänvisning bl.a. härtill ville medge avdrag 
med hela anskaffningskostnaden, efter att ha förklarat den utgöra ett nöd
vändigt arbetsredskap för den skattskyldige.

9.4.4 Rimlighet
Ett av de omkostnadskriterier som jag diskuterat i den allmänna delen är 
rimlighet?8 Explicita eller implicita krav på att ett avdrag i något hänse
ende skall framstå som rimligt, har endast undantagsvis kunnat spåras i 
de föregående kapitlen.

Som redan påpekats förekommer i de nu aktuella rättsfallen rimlig- 
hetsbedömningar i samband med användning av exklusivitetskriteriet. 
Därutöver tycks RR i åtminstone 2 av 13 nu aktuella rättsfallen ha använt 
ett rimlighetskriterium, på ett från övriga argument frikopplat sätt. Dessa 
hänvisningar i domskäl redovisas här, tillsammans med ett fall där en 
skiljaktig domare gjort en rimlighetsbedömning.

I RÅ 1951 fi 1294 hade en handelsresande yrkat avdrag för kostnader 
avseende anskaffning av en resväska och en portfölj. RR medgav detta 
avdrag med motiveringen att den skattskyldige "... måste anses berättigad

28 Se 3.9.
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till avdrag för ovannämnda, till beloppet utan erinran lämnade utgifter ...”. 
Hänvisningen till att beloppet lämnats utan erinran av det allmänna, 
antyder möjligen att rätten presumerar dess rimlighet.

Den skattskyldige i RRK R79 1:9 (även kommenterat ovan) var en 
musiklärare, som haft utgifter för anskaffning och reparation av sin fly
gel. RR medgav avdrag men reducerade det yrkade beloppet med hänvis
ning till att den skattskyldigas behov av eget instrument ”kunnat till
godoses medelst ett piano”. Rätten har tydligen ansett att flygeln varit 
oproportionellt dyr i förhållande till musiklärarens behov eller intäkter. 
Avgörandet står i kontrast till RÅ78 1:20 där en yrkesmusikers avdrag 
för flygelkostnader accepterades av RR.

Även RÅ 1988 ref 81 (även kommenterat ovan) behandlar en musik
lärares avdrag, denna gång för kostnader avseende anskaffning av telefon- 
svarare. RR:s majoritet accepterade inte den skattskyldiges förklaring att 
svararen var nödvändig. En skiljaktig (Tottie) ansåg emellertid att kost
naden varit nödvändig och avslutade denna bedömning med att konsta
tera att det yrkade beloppet fick ”anses skäligt”. Denna bedömning fram
står som ett slags stödargument till nödvändigheten. Kanske ansåg Tottie 
att sambandet trots allt var svagt, men kostnaden ändå så pass låg att 
avdragsyrkandet som helhet gav ett rimligt intryck.

9.4.5 Analys
1. En sammanvägning av RR:s användning av olika omkostnadskriterier 
vid bedömningen av avdragsrätten för arbetsredskap, ger en delvis 
annorlunda bild än ifråga om övriga hittills undersökta områden. Beträf
fande arbetsredskap saknas i viss utsträckning tydlig dominans i domskä
len, av ett enda omkostnadskriterium. I stället används olika argumenta- 
tionsmodeller på ett sätt, som ger ett närmast fragmentariskt intryck. Det 
är emellertid ingen tvekan om att RR regelmässigt, om än inte alltid, till- 
lämpat ett krav på att arbetsredskapet skall ha varit nödvändigt i förhål
lande till intäkterna eller den intäktsskapande verksamheten. Det är lika
ledes tydligt att lagtextens krav på att instrument eller dylikt skall ha 
varit ”nödigt”, inte har tillmätits någon särskild betydelse, i vart fall inte 
uttryckligen. Här var förhållandet ifråga om facklitteratur, som också 
omfattas av denna specialbestämmelse, annorlunda, se 8.4.

I flertalet av de avgöranden där RR i sin motivering laborerat med ett 
krav på att avdragen skall framstå som nödvändiga i förhållande till de 
skattepliktiga intäkterna eller den intäktsskapande verksamheten, tycks 
rätten även ha betraktat nödvändigheten som tillräcklig betingelse för 
avdrag. Det tydligaste undantaget från detta synsätt utgörs av fallet med
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musikanläggningen, RÅ78 1:19. Avdrag kunde här enligt RR normalt 
inte medges av hänsyn till den låga exklusivitetsintensiteten.29

29 Avdrag för merkostnader medgavs dock.
30 RÅ 1976 ref 2 och RÅ78 1:20 respektive RRK R79 1:9.
31 Jämför dock minoritetens ståndpunkt i RÅ 1990 ref 89 I.
32 Se 6.4 och 8.4.
33 Se 7.4.

RR:s användning av exklusivitetsargument framstår på det aktuella 
området som förhållandevis sparsam, och närmast fragmentarisk. Endast 
i ett fall, det nyss nämnda RA78 1:19 ger rätten klart uttryck för det syn
sättet, att en viss typ av redskap är så vanligt förekommande att avdrag 
inte bör medges för dem. Efter detta principiella ställningstagande med
ges emellertid ändå avdrag enligt merkostnadsprincipen. Även i de 
övriga fall där exklusivitetsargument kommer till användning medges 
ändå avdrag, i två fall med hela den skattskyldiges kostnad, och i ett fall 
med merkostnader p.g.a. omfattande användning för förvärvsändamål.30

2. Efter 1979 har exklusivitetskriteriet kommit att spela liten eller ingen 
roll i RR:s argumentation ifråga om avdrag för arbetsredskap.  I stället 
har nödvändighetskriteriet dominerat RR:s praxis under hela den under
sökta perioden. Härvid kan konstateras att utvecklingen i tiden för den nu 
aktuella kostnadstypen överensstämmer med vad som redovisats i de 
föregående kapitlen avseende andra kostnadstypen I klartext innebär 
detta att praxis utvecklats i restriktiv riktning. De nu undersökta målen 
visar på en utveckling från ett tämligen generöst synsätt, manifesterat i 
RÅ 1959 fi 1294 där avdrag medgavs en handelsresande för en portfölj, 
till fallen med den dataansvarige läraren som vägrades avdrag för sin 
övningsdator i RÅ 1990 ref 89.

31

3. En principiell jämförelse mellan RR:s sätt att argumentera ifråga om 
olika kostnadstyper visar på skillnader. Beträffande studieresor och fack
litteratur använde RR exklusivitetsargument som stöd för att helt vägra 
avdrag för blandade kostnader, just med hänvisning till det privata insla
get.   Motsvarande resultat uppnåddes ifråga om arbetsrum genom infö
randet av kravet på avskiljdhet från bostaden.3'

3233

Dessa argumentationsmodeller bygger på antagandet att man har med 
en blandad kostnad att göra. Det gemensamma i synsätten är att avdrag 
numera helt vägras för dessa kostnader, även om tillräckligt samband 
med intäkter finns för en del av utgiften.

Det är som sagt ingen tvekan om att praxis kommit att bli mer restrik
tiv även ifråga om arbetsredskap. Sättet att argumentera för att uppnå
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denna restriktivitet framstår emellertid som delvis annorlunda. I de sex 
fall som avgjorts under 1980- och 90-talen tycks nämligen den ökade 
restriktiviteten vara grundad dels på ett skärpt nödvändighetskrav, dels 
på införandet av ett särskilt krav på rationalitet vid utförandet av den 
skattskyldiges förvärvsverksamhet.34 Det skall dock särskilt framhållas, 
att RR visat större benägenhet att medge avdrag för blandade kostnader 
på detta område, än vad som visat sig vara fallet ifråga om de tidigare 
behandlade kostnadstyperna.

34 Detta krav är av så speciell natur att jag funnit det lämpligt att närmare diskutera det för 
sig i nästföljande avsnitt.
35 Jämför kapitel 8 där jag fann anledning att ställa samma fråga.
36 RÅ 1990 ref 891.
37 RÅ 1991 ref 55.

4. Jag har tidigare gjort gällande att de allmänna och speciella lagregler 
som avgränsar omkostnadsbegreppen, inom föreskriftkravets ram kan 
tolkas så att de anses innefatta ett krav på nödvändighet. Detta synsätt 
leder till slutsatsen, att det krav på utomordentligt hög nödvändighetsin- 
tensitet som RR numera tillämpar på det aktuella området är konstitutio
nellt acceptabelt.

Även om RR:s användning av nödvändighetskriteriet är tillfredsstäl
lande ur konstitutionell synvinkel, kan självfallet det sakliga innehållet i 
rättens nödvändighetsbegrepp diskuteras. Undersökningsresultatet pekar 
på, att RR tillåter kravet på nödvändighet att variera i stor utsträckning. 
Ett med tiden ökat krav på nödvändighetens intensitet är i och för sig 
inget att överraskas av. Det är bara ett tecken på att praxis blivit mer res
triktiv.

Om utvecklingen emellertid inte är entydig utan kravet på intensitet 
ökar och avtar inom en förhållandevis kort period, kan det ifrågasättas 
om uttrycket nödvändighet alls bör användas.35 Det blir missvisande om 
uttrycket nödvändighet används på helt olika sätt och med stor variation i 
intensiteten. De tydligaste exemplen på detta förhållande är det ena fallet 
med läraren som vägrades avdrag för datoranskaffning.36 37 RR:s majoritet 
krävde här i princip att kostnadens nödvändighet skulle vara absolut. 
Med detta skall jämföras fallet med språkforskaren, där RR använde 
uttrycket nödvändighet för att beskriva ett samband, som med den termi
nologi som används i denna framställning, får betecknas som främ
jande?1

Variationen i den innebörd som RR här lagt i uttrycket nödvändighet 
är otillfredsställande. För det första bör sambandskravet beskrivas på ett 
sätt som harmonierar med normalt språkbruk. Enligt min uppfattning bör
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ordet nödvändighet förbehållas ”starka” kausala och finala samband, och 
inte brukas med så stora innehållsmässiga variationer som RR här gör. 
Det vore möjligen bättre om man här övergav den befintliga terminologin 
och använde ett uttryck som i normalt språkbruk har en större spännvidd 
än ordet nödvändighet. Ett sådant uttryck är samband.

5. RR:s varierande krav på nödvändighetsintensitet, föranleder en dis
kussion om normalitetens betydelse i de nu aktuella avgörandena. Den 
frågan måste här ställas, om RR för vissa grupper av skattskyldiga eller 
vissa arbetsredskap tenderar att présumera kostnaders nödvändighet, och 
i så fall om detta är sakligt motiverat. Ett skäl att acceptera den skattskyl
diges uppfattning om kostnadens betydelse, kan vara den osäkerhet 
ifråga om antal uppdrag eller intäkter som många näringsidkare ställs 
inför. Detta förefaller ha varit RR:s position i ett av de undersökta avgö
randena.38

Däremot framstår rättens argumentation RRK R79 1:9 som diskutabel. 
Här befanns en musiklärare tvungen att hålla sig med eget instrument, 
men kunde enligt RR:s mening ha nöjt sig med ett piano i stället för en 
flygel. Fallet kan jämföras med musikern i RÅ78 1:20 vars avdrag för 
flygelkostnader inte ifrågasattes på detta sätt. Studiet av dessa fall ger 
anledning till antagandet, att rätten ser användningen av flygel som mer 
normal för den ene skattskyldige.

Principiella synpunkter kan här framföras. När en kostnad väl befun
nits avdragsgill bör fiscus i princip inskränka sina ekonomiska bedöm
ningar till att bedöma om det yrkade avdraget är uppenbart orimligt. Det 
är inte troligt att en skattemyndighet eller skattedomstol skulle förvägra 
en näringsidkare avdrag för förstaklassbiljett, om den företagna resan 
uppvisar tillräckligt samband med verksamheten. Det är på motsvarande 
sätt olämpligt att RR på det angivna sättet graderar musikers professio
nella behov av instrument av viss kvalitet. För ett sådant synsätt saknas 
enligt min mening författningsstöd. Rätten bör således i mesta möjliga 
mån avstå från denna typ av professionella bedömningar.

9.5 RR:s användning av andra kriterier och argument 
Jag har redan under föregående rubrik antytt förekomsten i RR:s dom
skäl, av en särskild principiell argumentationsmodell som inte kan hänfö
ras till de omkostnadskriterier som behandlats i det föregående. Detta 
argument, eller särskilda omkostnadskriterium, kommer till uttryck i

38 Se RÅ 1976 ref 2 där den skattskyldige var bl.a. skribent.
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rättsfallen RÅ 1990 ref 89 I samt i RÅ 1991 ref 55.39 Det är således av 
ungt datum.

39 Det kan dessutom antas ha spelat i en roll i RÅ 1990 ref 89 II, även om det inte kommer 
till tydligt uttryck.
40Nödvändighetsintensiteten var av allt att döma lägre för lektorn.
41 Se 33 § 1 mom. 3 st. KL.
42 Sandström 1945 s. 270.

Båda avgörandena (kommenterade även i nästföregående avsnitt) 
rörde avdragsrätt under tjänst för dator som den skattskyldige själv 
bekostat. De skattskyldiga var i 1990 års fall en dataansvarig lärare, och i 
1991 års fall en forskande högskolelektor. Lektorn medgavs avdrag men 
inte läraren.

Tillgång till dator ansågs av rätten vara nödvändig för båda de skatt
skyldiga.40 Båda synes ha haft viss möjlighet att använda datorer på 
arbetsplatsen för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Läraren gjorde gäl
lande att dessa möjligheter inte var tillräckliga. RR ansåg emellertid att 
han ”med ett rimligt mått av planering haft god möjlighet att med begag
nande av skolans datorer fullgöra sina uppgifter ..Däremot ansåg rätten 
inte att lektorn haft motsvarande möjlighet och medgav avdrag.

Den särskilda argumentationsmodell som RR här använder sig av, är 
kravet på att den skattskyldige skall disponera sin arbetstid och sina 
arbetsuppgifter på ett viss sätt. Modellen är diskutabel ur åtminstone två 
synvinklar. För det första inlåter sig RR här på professionella bedöm
ningar. Sådana medför en risk för att rätten gör överväganden i frågor där 
man saknar kompetens.

För det andra kan ifrågasättas om det finns författningsstöd för en 
sådan metod. Jag anser inte att en generell kvalitetsbedömning av den 
skattskyldiges sätt att lägga upp sitt arbete ligger inom mängden rimliga 
tolkningar av KL:s omkostnadsregler.

9.6 Doktrinen
Sandström ägnar frågan om vad som skall avses med lagtextens uttryck 
”instrument och dylikt” stort utrymme.41 Förutom kravet på nödvändig
het gäller enligt Sandström, att sådant avdrag för verktyg m.m. som 
yrkas av ”kroppsarbetare”, ”givetvis” endast medges när arbetarna själva 
är skyldiga att hålla sig med redskapen ifråga.42 För rörelseidkare gäller 
tydligen däremot endast kravet på nödvändighet. Sandström utvecklar 
varken frågan om vad han egentligen avser med att exempelvis ett verk
tyg skall vara nödvändigt, eller skälen till den föreslagna olikabehand-
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lingen av anställda respektive näringsidkare. Såvitt jag kan se saknas 
sakliga skäl för en principiell åtskillnad av detta slag. Praxis förefaller 
dock ge visst stöd för hans uppfattning.43

43 Se 9.4.5.
44 Welinder 1981 del 1 s. 82.
45 Se t.ex. Eriksson 1996 s. 104 och Lodin m.fl. 1995 s. 118.
46 Handledning 1997 s. 388.
47 Handledning 1997 s. 390.

Welinder konstaterar, liksom även Sandström, att kostnad för anskaff
ning av musikinstrument som inte undergår värdeminskning inte heller 
bör få dras av. Han menar dock att detta synsätt inte ”helt motsvarar 
lagens ord”.44 I några av de moderna läroböckerna på skatteområdet 
påpekas särskilt att kostnader för arbetsredskap skall vara nödvändiga, 
för att de skall kunna avdras under tjänst.45

RSV konstaterar att avdragsrätten för arbetsredskap förutsätter nöd
vändighet, och att schablonavdrag för vissa yrkesgrupper inte medges.46 
I övrigt referar verket vissa rättsfall utan att särskilt uttala något om vilka 
krav man anser bör ställas för att avdrag skall kunna medges. Däremot 
lämnas synpunkter i några mer speciella fall.

RSV ägnar bl.a. stort utrymme åt frågan om vilka kostnader som dag- 
barnvårdare skall få dra av. Verket anser vidare att kostnader för privat 
anskaffning av ”biltelefon” (alltså ej mobiltelefon) ”i regel [får] anses 
hänförliga till det privata nyttjandet, även om telefonen till viss del 
används i tjänsten.”47 Enligt min mening är frågan om vem som är abon
nent inte relevant. I stället är det den faktiska användningen av telefonen 
som bör vara avgörande för bedömningen. RSV:s uttalande är oklart och 
bör förtydligas.

Sammanfattningsvis kan sägas att man i doktrinen uppmärksammat 
kravet i RR:s praxis på att kostnader för arbetsredskap skall vara nödvän
diga för att avdrag skall medges. Däremot synes inte innebörden av detta 
krav ha analyserats närmare.

9.7 Sammanfattning
RR har i praxis fäst stor vikt vid om kostnader avseende förvärv m.m. av 
arbetsredskap varit nödvändiga inslag i den skattskyldiges förvärvsverk
samhet. I flertalet fall har denna nödvändighet varit en såväl nödvändig 
som tillräcklig betingelse för avdrag. Praxis har i tiden utvecklats i res
triktiv riktning. Detta har åstadkommits dels genom att RR ställt allt 
högre krav på kostnadens nödvändighetsintensitet, dels genom ett krav
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på att de skattskyldiga skall disponera sin verksamhet på ett rationellt 
sätt. Jag har i framställningen kritiserat användningen av sistnämnda 
argumentationsmodell.

Däremot har RR på detta område varit mer benägen än ifråga om de 
föregående, att medge avdrag för den del av blandade kostnader som har 
relevans för förvärvsverksamheten.

Det finns emellertid anledning att på detta område, liksom ifråga om 
det föregående (facklitteratur), ifrågasätta om inte RR:s hänvisningar till 
vad som varit eller inte varit nödvändigt, vilar på så varierande grunder 
att användningen av uttrycket är missvisande. Det kan också ifrågasättas 
om dessa variationer i bedömning alltid varit sakligt motiverade. Det 
anförda ger anledning till diskussion om inte annan terminologi skulle 
bättre precisera argumentationen. Uttrycket samband skulle här kunna 
användas.
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10 Representation

10.1 Inledning
Avdragsrätten för kostnader avseende representation reglerades ursprung
ligen endast i de allmänna omkostnadsreglema. Sedan 1963 finns emel
lertid specialreglering för detta område i 20 § anv.p. 1 st. 3 KL.1 Sedan 
tillkomsten har reglerna om avdragsrätt för representation ändrats vid 
flera tillfällen. Ett förbud mot avdrag för vin och sprit infördes av alko
holpolitiska skäl 1980.2 Detta är numera avskaffat. En ändring 1986 
innebar att rätten till avdrag för måltider begränsades till skäliga utgifter 
för lunch.3 Dessa tillägg och ändringar har återigen justerats, och lagrum
mets aktuella lydelse är:4

1 SE prop. 1963:96 s. 8.
2 SFS 1980:1077, prop. 1980/81:68, SkU18. Jämför även SkU 1979/80:44.
3 SFS 1986:505, prop. 1985/86:140, SkU38.
4SFS 1995:1625, prop. 1995/96:109, SkU20 samt SFS 1996:651, prop. 1995/96:152, 
SkU25 De nya reglerna tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.

”Utgifter för representation och liknande ändamål är att hänföra till omkost
nader i förvärvskälla endast om de har omedelbart samband med verksam
heten, såsom då fråga uteslutande är om att inleda eller bibehålla affärsför
bindelser och liknande eller då utgifterna avser jubileum för företaget, 
invigning av mera betydande anläggning för verksamheten, stapelavlöpning 
eller jämförliga händelser eller då utgifterna är att hänföra till personalvård. 
Avdrag medges i det enskilda fallet inte med större belopp än som kan anses 
skäligt.

Avdrag för måltidsutgifter som avser lunch, middag eller supé medges 
inte med större belopp än 90 kr per person.

För den som är skattskyldig till mervärdesskatt eller har rätt till återbetal
ning av mervärdesskatt avser avdragsramen i föregående stycke pris exklu
sive mervärdesskatt. För övriga ökas avdragsramen med mervärdesskatten.”

Syftet med införandet av specialregleringen 1963 var att förhindra att 
avdrag medgavs för vad som egentligen främst var att anse som levnads-
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kostnader.5 Reglerna kom emellertid att avvika på flera punkter från vad 
som föreslagits i skattelagsakkunnigas betänkande.6 Kommittén hade 
nämligen föreslagit en mycket detaljerad lagreglering, men lagstiftaren 
valde i stället ett mer kortfattat och vagt uttryckssätt. Därvid förutsattes 
att riksskattenämnden skulle precisera avdragsrätten i anvisningar, samt 
att regleringen skulle vara provisorisk. Bestämmelsen kom ju som fram
gått att bli permanent, men preciserande rekommendationer har hela 
tiden funnits.7 Även om regleringen med tiden således kommit att preci
seras kvarstår själva begreppet representation odefinierat. Mot denna 
bakgrund föreligger fortfarande behov av vägledande rekommendationer, 
som bl.a. kan underlätta gränsdragning gentemot andra kostnadstyper.

5 Se prop. 1963:96 särskilt s. 48 och 51, samt SOU 1962:42 s. 16.
6 SOU 1962:42.
7 Den senaste versionen är nyskriven och har beteckningen RSV S 1996:11. I likhet med 
sina föregångare är rekommendationerna inte bindande. Det är tveksamt i vilken utsträck
ning detta beaktades vid de ursprungliga reglernas tillkomst.

10.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Undersökningen av RR:s praxis avseende gränsdragningen mellan 
avdragsgilla respektive inte avdragsgilla representationskostnader omfat
tar sammanlagt 11 avgöranden. Dessa har tillkommit under åren 1965 till 
1989. Rättsfallen avser med ett undantag taxeringar, där de särskilda 
bestämmelserna om avdrag för representationskostnader i 20 § anv.p. 1 
KL varit tillämpliga.

Representationskostnader är kanske den kostnadstyp som tydligast 
illustrerar det gränsdragningsproblem som är föremålet för denna under
sökning. Ett exempel visar detta. Som ett naturligt led i en affärsförhand- 
ling bjuder en företrädare för sälj arföretaget den presumtive köparens 
representant på restaurang. Gästfrihet av detta slag kan mycket väl tänkas 
vara ett så inarbetat socialt beteende, att någon affär inte kommer till 
stånd denna förutan. Vid sådant förhållande är kostnaderna för restau
rangbesöket utan tvekan av omkostnadskaraktär. Samtidigt är det ju så att 
varje människa måste äta. Kostnaden för föda är i normalfallet en typisk 
levnadskostnad. Det sagda leder till slutsatsen att blandade kostnader är 
vanliga på området.

En uppenbar konflikt föreligger mellan dessa båda synsätt. Konflikten 
manifesteras genom att lagregler dels medger avdrag för vissa repre
sentationskostnader, dels förbjuder avdrag för levnadskostnader. Som 
tidigare framhållits kan inte den principiella gränsdragningen mellan
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omkostnader och levnadskostnader byggas endast på vad som förvärvats 
genom utgiften. Jag har i stället framhållit vikten av att vissa generella 
omkostnadskriterier används.

Följande skall sägas om de avgränsningar som gjorts av tillgänglig 
praxis. Inga avgöranden som endast behandlat s.k. intern representation 
har tagits med.8 Här gör sig nämligen med särskild tyngd gällande frå
gorna om möjligheten till avdrag såsom för lön, jämte eventuell förmåns- 
beskattning av de anställda.9 Vidare har uteslutits några avgöranden där 
RR:s enda motivering varit en hänvisning till att den skattskyldige inte 
fullgjort sin bevisskyldighet ifråga om sambandet mellan avdrag och 
intäkt m.m. Bevisfrågoma är självfallet intressanta, särskilt ur praktisk 
synvinkel, men kan av utrymmesskäl inte studeras närmare inom ramen 
för denna undersökning.

8 Med intern representation avses representation som i första hand riktas mot den egna per
sonalen.
9 Motsvarande avgränsning gjordes ifråga om studie- och kongressresor, se 6.2.
10 Se närmare om avgränsningen till personbeskattningen i kapitel 1 ovan.
11 Försäljningschef.
12 Försäkringstjänsteman, distriktschef.
13 Direktör och delägare i bilföretag.

Slutligen skall framhållas att jag i detta kapitel tagit med några rättsfall 
där den skattskyldige varit juridisk person.10 Skälet härtill är, att några av 
de mer framträdande prejudikaten på det aktuella området rör aktie
bolags avdrag för representation. Genom att ta med dessa kommer RR:s 
principiella argumentation i dessa avgöranden att kunna beaktas i under
sökningen.

Nedan redovisas i tabellform de avgöranden som omfattas av under
sökningen.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Kostnadstyp RR
RÅ 1965 ref 15 tjänst tjänsteman11 möbler ej avdrag
RÅ 1970 ref 21 rörelse AB båt ej avdrag
RÅ 1971 ref 11II tjänst präst? mat m.m.? avdrag
RÅ 1974 A 359 tjänst tjänsteman12 mat m.m.? avdrag
RÅ 1974 A 951 tjänst affärsman13 mat ej avdrag
RÅ 1974 A 1350 tjänst ? mat? avdrag
RÅ 1976 ref 155 rörelse mäklare mat m.m. ej avdrag
RÅ81 Aa 208 rörelse AB gåvor ej avdrag
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RÅ82 1:9 rörelse AB gåva ej ifråga
RÅ85 Aa 75 tjänst affärsman14 mat m.m. ej avdrag
RÅ 1989 ref 26 tjänst politiker15 mat avdrag

14 Företagsledare och delägare i hälsovårdsföretag.
15 Riksdagsledamot.
16 RÅ 1976 ref 155 samt RÅ85 Aa75.
17RÅ 1965 ref 15 samt RÅ 1974 A 951.
I8RÅ 1971 ref 11II, RÅ 1974 A 359 samt RÅ 1974 A 1350.
19 Se RÅ 1970ref21,RÅ 1971 ref 11 II, RÅ 1976 ref 155 och RÅ 1989 ref 26

I det följande lämnas vissa kvantitativa uppgifter beträffande dissens, 
beräkning av avdragens storlek m.m.

RR var enig i de flesta av de undersökta avgörandena. Endast i 2 fall 
(18 %) redovisades skiljaktiga meningar.16 Inget av målen avgjordes i 
plenum. Praxis framstår ur denna synvinkel som homogen.

Antalet avgöranden där RR:s ställningstagande redovisas med 
uttrycket ”ej ändring” eller liknande är också förhållandevis litet, 2 
stycken.17 Här måste dock framhållas att man i äldre årgångar av RA 
bland notiserna kan finna ett betydande antal avgöranden rörande repre
sentationskostnader, där varken omständigheter eller motivering ens 
antyds. Som tidigare påpekats har jag inte funnit det meningsfullt att ta 
med sådana avgöranden i undersökningen.

I 3 av totalt 5 avgöranden där avdragsrätt ansågs föreligga beräknades 
avdraget skönsmässigt.18 Denna omständighet är i och för sig inget att 
förvånas över. Den tillämpliga lagregeln stadgar ju uttryckligen att 
avdrag inte skall medges utöver vad som är skäligt.

10.3 Utformningen av RR:s motiveringar
De i detta kapitel undersökta avgörandena ger inte uttryck för någon 
utveckling i riktning mot utförligare motiveringar. Varken i de äldre eller 
i de yngre motiveringarna görs några mer ingående försök att förklara 
vad som skall principiellt skall avses med lagtextens krav på omedelbart 
samband med verksamheten. De omkostnadskriterier som jag formulerat 
i den allmänna delen kommer knappast alls till användning i de under
sökta referaten eller notiserna.

Däremot är antalet lokutioner av lagtextkaraktär ganska stort, de före
kommer i 4 av totalt 11 avgöranden. Vanligtvis består de i uttryckliga 
hänvisningar till den aktuella lagregelns krav på omedelbart samband.19
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Detta är väl knappast överraskande, med hänsyn till att rekvisitet är spe
ciellt för den aktuella kostnadstypen. Det är emellertid enligt min upp
fattning en brist, när hänvisningarna till lydelsen av sådan vag lagtext 
inte kompletteras med preciserande upplysningar om vilka sakliga argu
ment som RR anser relevanta.

När formuleringar i lagtext upprepas, utan att regeln ifråga tillämpas 
på omständigheterna i fallet, blir motiveringen formell och i värsta fall 
innehållslös. Subsumtionslogiska resonemang bör redovisas öppet. Detta 
gynnar kritisk granskning av rättstillämparens arbete, såväl som utforsk
ningen av gällande rätt.

10.4 RR:s användning av omkostnadskriterier

10.4.1 Främjande
I det följande redovisas RR:s användning av de omkostnadskriterier som 
formulerats i den allmänna delen. Dessa är nödvändighet, främjande, 
normalitet, exklusivitet och rimlighet. Liksom i de föregående kapitlen är 
det inte endast uttryckliga hänvisningar till kriterierna som redovisas, 
utan kartläggningen avser själva argumentationsmodellema.

Det kan genast konstateras att praxis avseende avdrag för representa
tionskostnader skiljer sig markant från samtliga de hittills undersökta 
områdena. I de föregående kapitlen har jag kunnat redovisa talrika hän
visningar i RR:s motiveringar till nödvändighet, främjande m.m. Sådana 
saknas nästan helt på det nu aktuella området. Jag har således inte kunnat 
finna några hänvisningar till krav på kostnaders nödvändighet i förhål
lande till intäkter eller verksamhet.

I ett fall bygger RR:s argumentation bl.a. på främjandekriteriet. Rätts
fallet RA85 Aa 75 skiljer sig emellertid på ett viktigt sätt från de övriga 
undersökta. Fråga var nämligen primärt inte om avdragsrätt utan om 
eventuell förmånsbeskattning. En delägare tillika företagsledare i ett 
medicinskt aktiebolag hade inom ramen för bolagets verksamhet arran
gerat symposier där man bl.a. höll föredrag för inbjudna personer. I anslut
ning härtill bjöds på mat. Symposierna hade hållits i nära anslutning till 
företagsledarens födelsedagar. RR underlät förmånsbeskattning med bl.a. 
följande motivering. ”David I:s påstående att symposierna anordnats för 
bolagets behov av public relations och kundkontakter samt att de haft 
positiv effekt på bolagets omsättning synes inte kunna sättas ifråga. Vad 
som förekommit i målet kan därför inte anses utvisa att kostnaderna - 
oavsett om de varit avdragsgilla för bolaget eller ej - utgjort David I:s
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levnadskostnader eller av annan anledning medfört att han skall beskat
tas för skattepliktig förmån.”

Kostnadernas allmänt främjande karaktär medförde att förmåns- 
beskattning inte kom ifråga. Det måste dock särskilt understrykas att RR 
ju faktiskt inte tog ställning till om kostnaderna var avdragsgilla eller ej. 
Det är inte säkert att motsvarande generöst formulerade motivering 
skulle använts om själva avdragsrätten varit föremål för prövning.20 

10.4.2 Rimlighet
Den speciella regleringen avseende avdrag för representationskostnader i 
20 § anv.p. 1 st. 3 KL anger uttryckligen, att avdrag aldrig skall medges 
med belopp utöver vad som i det enskilda fallet är ”skäligt”. Någon mot
svarande explicit reglering finns inte för de övriga kostnadstyper som 
omfattas av denna undersökning. Formuleringen kan sägas bygga in ett 
rimlighetskriterium i bestämmelserna. Följdriktigt återfinns i 3 av de 4 
avgöranden där något avdrag medgivits, hänsvisningar till kravet på skä
lighet.

I rättsfallet RÅ 1971 ref 11 II var fråga om avdrag för representations
kostnader avseende kost och logi, som anställd bestridit för arbetsgiva
rens räkning. Den skattskyldige, som även redovisat skattepliktig intäkt i 
form av representationsersättning från arbetsgivaren, hade uppgivit namn 
på de besökare han tagit emot, men inte antecknat tidpunkter och kostna
der för respektive besök. RR motiverade sig enligt följande. ”Vid pröv
ning av besvären finner RegR Hägglund icke ha förebragt sådan utred
ning, som erfordras för att det av honom i deklarationen gjorda avdraget 
för representationskostnader skall kunna godtagas. Enär han emellertid i 
sådant hänseende skäligen får anses berättigad till avdrag med ett till 
500 kr uppskattat belopp ...”

Rätten hänvisar i motiveringen främst till bristande bevisning från den 
skattskyldiges sida. Denna brist var dock inte sådan att RR ansåg sig 
kunna vägra avdrag helt och hållet. I stället var rättens ledamöter tydli
gen övertygade om att den skattskyldige ändå haft vissa utgifter av repre- 
sentationskaraktär. Lösningen blev att grunda beslutet på det skäliga, 
eller rimliga.

En jämkning av det yrkade avdraget gjordes även i RÅ 1974 A 359. 
Den skattskyldige var distriktschef för ett försäkringsbolag. Representa
tionskostnaderna förefaller i detta fall, liksom i det föregående, ha varit

20 För en principiell diskussion om förhållandet mellan förmånsbeskattningen och omkost- 
nadsbegreppet, se 3.6.3 ovan.
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otillfredsställande redovisade av den skattskyldige. RR medgav ett jäm
kat avdrag, dock utan att göra någon uttrycklig hänvisning till skälighet 
eller rimlighet. ”Av vad i målet förekommit kan icke anses styrkt att de 
avdragsgilla kostnaderna överstigit av KR medgivna 3000 kr.” Även om 
formuleringen hänvisar till bevisningen förmedlar den intrycket av just 
ett på skälighet eller rimlighet baserat avgörande.

Även i RÅ 1974 A 1350 tycks bristande redovisning på den skattskyl
diges sida ha varit för handen. Det framgår inte av notisen vad den aktu
ella förvärvsverksamheten bestod i, och KR vägrade avdrag bl.a. med 
hänvisning till bristande bevisning. RR menade emellertid att den skatt
skyldiges ”... uppgift att han haft smärre representationskostnader i för
värvsverksamheten [bör] tagas för god. Det av honom härför yrkade 
avdraget om 415 kr är skäligt och bör godtagas utan ytterligare verifie- 
ring.”

10.4.3 Analys
En sammanvägning av iakttagelserna beträffande RR:s användning av 
omkostnadskriterierna, sådana jag formulerat dem i denna framställning, 
ger såvitt gäller praxis avseende representationskostnader ett nästan 
innehållslöst intryck. Skillnaden gentemot de andra områden som omfat
tas av undersökningen är slående, och RR:s argument för sina lösningar 
måste här nästan helt hämtas utanför kriteriegruppen nödvändighet, 
främjande, exklusivitet m.fl. Inga hänvisningar till kostnaders nödvän
dighet har påträffats i domskälen. Detta framtstår dock naturligt med 
hänsyn till kostnadens karaktär. Liksom ifråga om vissa resor ter det sig 
särskilt svårt att utröna om representationsutgifter står något slags nöd- 
vändighetsförhållande till förvärvsverksamheten. En referens till främ
jande finns, men argumentet har därvid frikopplats från avdragsfrågan. 
Några hänvisningar till exklusivitetsargument förekommer inte heller i 
RR motiveringar.21

I samtliga de tre fall där användningen av ett rimlighetskriterium kan 
spåras, tycks detta ha brukats för att möta problem som uppkommit där 
icke bokföringsskyldiga inte lyckat prestera tillfredsställande bevisning, 
men där rätten ändå funnit anledning att sätta viss tilltro till deras uppgif
ter. Rimlighets- (eller skälighets-) kriteriet har i detta sammanhang funk
tion endast in casu, och lämnar inget substantiellt bidrag till diskussionen 
om den principiella rättsfrågan, dvs. om gränsdragningen mellan 
omkostnader och levnadskostnader.

21 Däremot åberopas det i enstaka fall av de skattskyldiga, se t.ex. RÅ 1965 ref 15.
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Det anförda leder sammantaget till slutsatsen att de omkostnadskrite- 
rier som jag ställt upp i detta arbetes allmänna del, utgör nästan helt för
sumbara argumentationsmodeller i RR:s praxis såvitt nu är ifråga. Häri
genom skiljer sig den rättsliga argumentationen på området markant från 
övriga hittills undersökta. I nästföljande avsnitt förklaras denna skillnad, 
bl.a. mot bakgrund av förekomsten av specialregleringen för representa
tionskostnader.

10.5 RR:s användning av andra kriterier och argument
1. RR:s sätt att motivera sina avgöranden avseende avdrag för represen
tationskostnader bygger på den specialreglering som sedan 1963 finns på 
området.22 Enligt denna gäller bl.a. att utgifter för representation måste 
uppvisa ett omedelbart samband med verksamheten, för att de skall 
utgöra avdragsgilla omkostnader. I 5 av de 11 undersökta avgörandena 
använder RR detta rekvisit i sin motivering.

22Se 10.1.
23 Se 3.5 samt 6.4, 7.4, 8.4 och 9.4 ovan.
24 Se prop. 1963:96 s. 48.

Det kunde ligga nära till hands att tolka lagtexten som ett uttryck för 
krav på tydligare kausalt eller finalt samband än vad som eljest krävs. 
Vid sådant förhållande skulle fråga helt enkelt varit om skärpta sam- 
bandskriterier av sådant slag som jag förespråkat i den allmänna delen, 
och som RR med varierande styrka visats använda sig av på andra områ
den.23

Den fortsatta framställningen kommer emellertid att visa hur RR 
använt lagtextens krav på ett sätt som inte ger uttryck för samband av 
nämnt slag. I stället har formuleringen givits en delvis annorlunda uttolk
ning. Här skall för tydlighetens skull särskilt påpekas, att förarbetena till 
bestämmelsen i 20 § anv.p. 1 KL om representationskostnadsavdrag inte 
ger några principiella preciseringar av vad som egentligen avsetts med 
kravet på omedelbart samband med verksamheten. Två saker som dock 
framgår tydligt av motiven är, dels att uppräkningen i lagtexten av evene
mang som typiskt sett kan innehålla representationsinslag är exemplifie
rande, dels att syftet med bestämmelserna är stävjandet av missbruk.24

I RÅ 1970 ref 21 hade ett aktiebolag anskaffat en segelbåt vilken 
användes för representationsseglingar med utländska kunder samt för 
personalens rekreation. Bolaget yrkade avdrag för värdeminskning, 
underhållskostnader samt lön till båtens skeppare. RR vägrade avdraget 
med följande motivering: ”Oavsett att hållandet av havskryssaren kan på
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olika sätt ha varit till nytta för bolaget, har båtens användning icke sådant 
samband med bolagets verksamhet, att kostnaderna för båten skulle 
kunna få avdragas ..

Lagtextens krav på omedelbart samband skulle genom denna motive
ring kunna uppfattas som krav på viss nödvändighetsintensitet, och som 
en markering av att nytta eller främjande inte var nog för avdrag. Det vill 
dock synas som om rätten ser rekvisitet som uttryck för ett annat slags 
samband, eventuellt med själva verksamhetens art.

Den skattskyldige i rättsfallet RÅ 1974 A 359 var distriktschef i ett 
försäkringsbolag. Han redovisade som intäkt bl.a. representationsersätt- 
ning från arbetsgivaren och yrkade avdrag för kostnader avseende repre
sentation såväl i hemmet som utom detta. Han medgavs avdrag med ett 
jämkat belopp, och RR anförde: ”Den representation beträffande vilken 
Dahlin yrkat avdrag i målet får i stor utsträckning anses utgöra gästfrihet 
mot affärsbekanta utan att vid representationstillfällena dock förelegat 
något sådant direkt samband med affärsförhandling att kostnaden för 
representationen är avdragsgill.”

I motiveringen utvecklade alltså RR sin syn på vad som skulle avses 
med "omedelbart samband med verksamheten”. Av allt att döma tycks 
representationen i det aktuella fallet ha utövats mot ”rätt” personer, och 
inget sägs om att utgivna belopp skulle vara oskäliga. I stället var det 
samband med affärsförhandling som saknades. Lagtextens krav på ome
delbart samband med verksamheten reducerades här till ett krav på sam
band med affärsförhandling.

Det kan mycket väl vara så, att utgången i målet från materiell 
utgångspunkt är helt tillfredsställande. En generell uttolkning av regeln 
med detta restriktiva innehåll har dock enligt min mening inte stöd i lag
texten, och kan därför komma i konflikt med legalitetsprincipen.

I RA 1976 ref 155 var den skattskyldige en fastighetsmäklare med 
egen rörelse. Fråga var i målet om eventuell eftertaxering av tillgodo
förda avdrag för representation, som utövats i samband med den skatt
skyldiges 50-årsdag. Mäklaren gjorde gällande att många av dem som 
representationen utövats mot visserligen var privata vänner, men de var 
också personer som brukade anvisa henne objekt och rekommendera 
henne till vänner och affärsförbindelser. Några av de inbjudna hade 
också givit henne kontakter som lett till affärsslut.

RR tog ställning till dessa synpunkter enligt följande. ”Även med god
tagande av vad Kerstin Johansson sålunda uppgivit kan det inte anses att 
kostnaderna för middagen haft sådant omedelbart samband med mäklar- 
verksamheten att de är att hänföra till avdragsgilla omkostnader i rörel
sen”.

Motiveringen illustrerar med viss tydlighet att RR:s uttolkning av lag-
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textens krav på omedelbart samband med verksamheten åtminstone i det 
aktuella fallet koncentrerats till när och var representationen utövats, och 
inte gentemot vem. Det är annars troligt att avdrag skulle medgivits i vart 
fall för kostnaderna avseende de personer vilkas närvaro resulterat i kon
kreta affärer.

IRA81 Aa 208 var fråga om ett aktiebolags avdrag för kostnader avse
ende vissa gåvor till affärsförbindelser. Gåvorna utgjordes av plädar och 
laxar. KR vägrade avdrag, bl.a. med hänvisning till innehållet i RSV:s 
anvisningar. RR fastställde KR:s avgörande och Petrén utvecklade sin 
mening: ”Bolagets gåva ... får anses lämnade för bibehållande av företa
gets affärsförbindelser. Värdet av varje gåva har också varit begränsat. 
Enligt den praxis som utvecklats ... anses emellertid kostnad för gåva av 
konsumtionsvara som ej har samband med givarens verksamhet inte som 
avdragsgill representationskostnad.”

Petréns uppfattning tycks innebära att lagtextens krav på omedelbart 
samband ifråga om gåvor ges en helt annan innebörd än vid representa
tion i form av måltid. Såvitt gäller måltider synes rekvisitet närmast ha 
uttolkats som ett krav främst på samband i tiden och rummet, medan det 
ifråga om gåvor alltså skulle vara gåvoobjektens anknytning till produk
tionen.25

Denna praxis aktualiserades även i RÅ82 1:9. Fråga var här emellertid 
inte om avdrag för kostnad avseende gåvor av konsumtionsvaror, utan 
om gåva till den polska sjukvårdsförvaltningen av en ambulans. Det 
skattskyldiga aktiebolaget hävdade att gåvan var ”en kostnad av sådant 
slag som alla större företag måste göra om de ville vinna inträde på en 
öststatsmarknad”.

RR konstaterade inledningsvis att bolaget inte hade till verksamhet att 
tillverka eller försälja ambulanser. Härav följde att gåvan var en ren 
representationsgåva. Rätten refererade sedan lagtextens krav på omedel
bart samband med verksamheten, som krav för avdrag för sådana gåvor. 
Härefter gjordes endast en kortfattad hänvisning till att praxis var restrik
tiv ifråga om dyrbara gåvor. Det framstår mot denna bakgrund som 
meningslöst att ur rättens motivering försöka extrapolera fram vilken 
närmare innebörd lagtextens krav här givits.

Trots de frågetecken som vidlåder RR:s domskäl såvitt nu är ifråga, 
kan de argumentationsmodeller som refererats i detta avsnitt ändå sägas 
leda till vissa slutsatser. Gällande rätt sådan den kommer till uttryck i

25 En särskild fråga blir då naturligtvis om företaget faktiskt måste tillverka eller handla 
med sådana föremål som skänkes, och vad som i sådant fall gäller för tjänsteproducerande 
företag.
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RR:s praxis, skiljer ifråga om uttolkning av uttrycket omedelbart sam
band med verksamheten, mellan (1) representation av mer traditionellt 
slag, t.ex. mat, och (2) representation i form av gåvor. För den förra kate
gorin anser RR tydligen att uppfyllandet av lagtextens sambandskrav för
utsätter visst samband i tid och rum med verksamheten, eventuellt med 
faktiska affärsförhandlingar. Här har rätten t.o.m. gått så långt som till att 
förklara, att representation som i efterhand kan uppfattas som i princip 
direkt upphov till affärsslut, inte är avdragsgill om den inte uppvisar det 
nödvändiga sambandet i tid och rum. För representation av det andra sla
get upprätthåller RR av allt att döma ett krav på att vissa gåvor måste ha 
anknytning till produktion m.m. Inga gåvor utgivna av tjänsteproduce- 
rande företag synes ha prövats i detta hänseende.

2. För egen del anser jag att tolkningen av den aktuella lagtexten i stället 
borde bygga på det tänkta orsakssambandet mellan kostnaderna och 
intäkterna eller den intäktsskapande verksamheten. Denna teoretiska 
grund har förespråkats i den allmänna delen, och utgångspunkt bör där
vid tas i de öppet formulerade omkostnadskriterier som jag förespråkat. 
Ordalydelsen bör helt enkelt anses utgöra ett skärpt krav på sådant sam
band som kriterierna uttrycker. Dessutom visar denna undersökning att 
orsakssamband använts av RR i stor utsträckning på andra områden. 
Synsättet harmonierar vidare väl med såväl ekonomisk teori som med 
lagstiftningen i övrigt på det aktuella området. Det saknas för övrigt 
anledning att anta att avsikten med specialregleringen av representations
kostnaderna varit att göra avsteg från den normala innebörden av begrep
pet nettobeskattning.

För RR:s synsätt talar å andra sidan den aktuella kostnadstypens läge 
”mittemellan” omkostnader och levnadskostnader. Denna omständighet 
har medfört svårigheter med att komma till rätta med missbruk av olika 
slag, och problem med att fixera beviskrav. RR:s strävan att etablera en 
praxis som vart fall inte är generös, framstår i denna kontext som vällov
lig och helt i linje med lagstiftarens intentioner. Även vid sådant förhål
lande bör RR:s argumentation emellertid vara koherent och präglad av 
den intellektuella prestation som den förutsätts manifestera.

Frågan är vilket intentionsdjup RR:s motiveringar egentligen har. Det 
är tveksamt om rätten närmare försökt ge lagtextens krav på omedelbart 
samband med verksamheten ett verkligt innehåll. I stället talar de under
sökta motiveringarna, studerade tillsammans, för att lagtextens orda
lydelse närmast använts som ett slags fasadlegitimation, dvs. som något 
som kunnat tas till för att vägra avdrag i olika situationer.
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Vaga skatterättsliga uttryck bör förankras i skatterättslig teori och däri
genom ges ett principiellt innehåll. Riskerna med en alltför ytlig och 
planlös användning av lagtext i domsmotiveringar är uppenbara; i stället 
för preciseringar kan de komma att legitimera godtycke.

3. Ett typfall där RR använt den aktuella argumentationsmodellen på ett 
sätt som framstår som tveksamt, såväl på nyss angiven grund som ur 
konstitutionell synvinkel, är vid representationskostnad av tydligt blan
dat slag. Även om en restriktiv gränsdragning mellan omkostnader och 
levnadskostnader många gånger kan anses önskvärd, måste den åstad
kommas genom rättslig argumentation som är förenlig med föreskriftkra
vet. Brister i detta hänseende har påpekats flera gånger tidigare i denna 
undersökning, och i fallet med fastighetsmäklaren aktualiseras återigen 
problemet med att avdrag ibland vägras med hela det yrkade beloppet, 
trots att en del av detta belopp har ett starkt samband med intäkter. Denna 
behandling av blandade kostnader är principiellt otillfredsställande.

4.1 detta sammanhang kan påpekas att undersökningen inte ger underlag 
för någon analys av betydelsen av representationskostnaders normalitet. 
En omständighet bör dock redovisas, nämligen den att RR i två av de 
undersökta avgörandena har haft att ta ställning till kostnader vid repre
sentation i anslutning till de skattskyldigas 50-årsdagar. Risken för att 
avdrag medges för gästfrihet av personligt slag gör sig naturligtvis gäl
lande med särskild styrka när fråga samtidigt är om den skattskyldiges 
eller denne närståendes personliga högtidsdag. I den utsträckning repre
sentationen utövas på detta sätt, men med faktiskt kommersiellt resultat, 
kan det förutsättas att en typisk blandad kostnad är för handen.

I RÅ85 Aa 75 ansågs den skattskyldiges egna påstående, om att repre
sentationen dagen före hans 50-årsdag varit till nytta för företaget ”inte 
kunnat sättas i fråga”. RR drog härav slutsatsen att kostnaderna inte till 
någon del kunde ha utgjort levnadskostnader för företagsledaren. Det 
framgår inte av den tämligen utförliga notisen om någon ur dennes släkt 
och personliga vänner var närvarande. I fallet med fastighetsmäklaren 
däremot (RÅ 1976 ref 155), resulterade bedömningen i att hela kostna
den ansågs vara personlig levnadskostnad, trots att RR uttryckligen 
accepterade den skattskyldiges påstående om att representationen fak
tiskt lett till affärer.

Även om någon säker slutsats om normalitetens betydelse inte kan 
dras av denna jämförelse framstår de båda bedömningarna ställda bred
vid varandra som underliga. Det kan naturligtvis inte uteslutas att RR 
påverkats av den förstnämnde skattskyldiges ställning som framstående
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vetenskapsman och läkare, välkänd genom bl.a. TV.26 Å andra sidan var 
omständigheterna i de båda fallen i övrigt långt ifrån identiska.

26 Undersökningen har tidigare pekat pä att vissa yrkesgrupper kan ha fått en särskilt gynn
sam behandling i RR, se särskilt 6.4 ovan.
27 Sandström 1945 s. 284.
28 Sandström 1944 s. 291.

I detta sammanhang kan också anföras det yngsta av undersökta avgö
randena, RA 1989 ref 26. En riksdagsman erhöll här avdrag för kostna
der avseende representation i hemmet gentemot andra riksdagsmän, 
lunch med ett departementsråd m.m. Rättens behandling av den skatt
skyldige riksdagsmannens avdragsyrkanden framstår onekligen som 
tämligen generös, i jämförelse med den restriktiva praxis som kommit 
till uttryck i några av de övriga undersökta avgörandena.

Det är uppenbart att intäkterna som riksdagsmannen erhöll i denna 
egenskap inte varit beroende av han t.ex. bjudit andra riksdagsmän, ett 
departementsråd tn.fl. på mat. A andra sidan framstår avgörandet som 
förenligt med RR:s uttolkning av kravet på omedelbart samband i tid och 
rum med den skattskyldiges verksamhet.

10.6 Doktrinen
Avdragsrätten för representation har varit ett återkommande diskussions
ämne i den skatterättsliga doktrinen under åtminstone femtio år. Ofta har 
dock uttalandena koncentrerats till konkreta frågeställningar, såsom 
huruvida en specifik utgift har det erforderliga sambandet med verksam
heten eller ej. Detta slags synpunkter förekommer så rikhaltigt i litteratu
ren att jag av utrymmesskäl utelämnar dem här. I det följande refereras 
företrädesvis uttalanden av mer principiell natur.

Den speciella regeln i 20 § anv.p. 1 st. 3 KL tillkom 1963 och är 
gemensam för inkomstslagen. En del av den restriktivitet som präglar 
praxis var dock gällande rätt redan innan bestämmelsens tillkomst. Sand
ström påpekar exempelvis att kostnad för representation i hemmet inte 
utan vidare är avdragsgill.27 Han definierar representation som "kostnad 
för utövande av värdskap, stundom även kostnader för eget deltagande i 
sällskapslivet samt för uppvaktningar å bemärkelsedagar av olika slag”.28

Enligt Sandström bör man fästa stor vikt vid om det verkligen kan 
antas föreligga ett samband mellan representationsutgifter och den verk
samhet som bedrivs. Han förefaller också mena att så även sker i rätts
tillämpningen, om än kanske inte i önskad utsträckning. Sandström tycks
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också vara av uppfattningen att samma sambandskrav för avdrag skall 
upprätthållas, oavsett inkomstslag och oavsett om den skattskyldige är en 
fysisk eller juridisk person.29 Hans uttalande förefaller inte motsägas, 
varken av senare lagstiftning eller av denna undersökning.

29 ”Den återhållsamhet i fråga om avdrag för representationskostnad, som städse visats 
gent emot de enskilda skattskyldiga, är naturligtvis fullt ut lika berättigad, när dessas 
representationskostnader påförts rörelsen. Ett representationsavdrag i rörelsen får icke 
godkännas i andra fall, än när den som utövat representationen skulle hava fått avdrag för 
kostnaden om han bestritt densamma av egna medel.” Se Sandström 1944 s. 292 f.
30 Bratt i SST 1950 s. 106.
31 Se härom närmare under 3.5.
32 Welinder 1981 del 1 s. 137.
33 Lodin m.fl. 1995 s. 252.
34 Grosskopf och Rabe 1994 s. 445.

Bratt framhåller för sin del vikten av att man beaktar den skattskyldi
ges egen uppfattning ifråga om de aktuella utgifternas ändamålsenlighet. 
Enligt Bratt bör detta särskilt gälla när representationsutgifter bestridits 
av ett aktiebolag, men även fysiska personer kan oftast förutsättas ådra 
sig representationskostnader på ett så försiktigt sätt, att dessa bör anses 
avdragsgilla.30 Varken senare lagstiftning eller min undersökning ger här 
Bratt något stöd.

Muténs principiella diskussion om huruvida omkostnadskvalifikation 
bör grundas på ett ett kausalt eller finalt orsakssamband, föranleddes av 
en debatt med Glas i SN 1959.31 Härvid synes Mutén förespråka en mer 
vittgående avdragsrätt för representationskostnader, än vad som följer av 
den senare tillkomna lagregeln i 20 § anv.p. 1 KL.

Welinder konstaterar att det var ett utbrett missbruk av avdragsrätten 
som föranledde införandet av regeln, och han påpekar särskilt risken för 
att avdrag medges för vad som egentligen bör anses som levnadskostna
der. Även Welinder ger dock uttryck för uppfattningen att det åtminstone 
ifråga om ”anställda chefer” i ”flermansbolag” bör kunna antas, att repre
sentation vanligen är affärsmässigt motiverad.32

Lodin m.fl. anser att lagregleringen om representationskostnader prin
cipiellt ”innebär ett avsteg från allmänna principer enligt vilka taxerings
myndigheterna inte äger någon generell rätt att pröva om ett företag är 
rationellt skött eller har omotiverade kostnader".33 Grosskopf och Rabe 
anser att en representationsmåltid samtidigt kan ha karaktär av levnads
kostnad och omkostnad, och att det är denna intressemotsättning som 
föranlett så mycket lagstiftningmöda, processer och diskussion.34

Tillkomsten av reglerna i KL om representationsavdrag vilade på för
utsättningen att dåvarande Riksskattenämnden skulle meddela anvis-
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ningar till ledning för tolkningen.35 Så skedde också och anvisningar 
(numera benämnda rekommendationer) har sedan dess vid flera tillfällen 
lämnats av RN och sedermera av RSV.36 RSV:s material utgörs numera 
huvudsakligen av referat och tolkning av RR:s praxis avseeende rekvisi- 
tet ”omedelbart samband”, vilket utgör förutsättning för avdrag. Verkets 
uttolkning av praxis är tämligen vidlyftig, och kan av utrymmesskäl inte 
redovisas här. Det allmänna intrycket är emellertid att man som regel har 
stöd i praxis för sina synpunkter.37

35 Införandet av reglerna kommenteras av Ekman i SN 1963 s. 218 ff. Se även Fredholm i 
SN 1965 s. 65 ff. Redogörelser för deras tillkomst finns även i Påhlsson 1995 s. 235 ff. 
och i Roos och Malmberg 1989 s. 14 ff.
36 En upplaga av rekommendationerna har granskats ingående av mig, se Påhlsson 1995 
s. 253 ff. Den senaste upplagan har beteckningen RSV S 1996:11.
37 Detta har inte alltid varit fallet, se Påhlsson 1995 s. 258 ff.
38 Se kapitel 12.
39 Se 20 § anv.p. 1 st. 3 KL.

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturen i mångt och mycket 
återspeglar de olika uppfattningar, och den rättspolitiska laddning som 
präglar representationskostnadsproblematiken. Uppfattningarna skiljer 
sig åt, såväl vad avser möjligheterna att fastställa samband mellan repre
sentationskostnader och förvärvsverksamhet, men även såvitt gäller frå
gan om i vilken utsträckning området sammanfaller med levnadskost- 
nadsområdet. Det vill mot denna bakgrund synas som om representa
tionskostnaderna regelmässigt är av blandad karaktär. I utvärderingen 
föreslår jag att man inför särskilda bestämmelser såvitt gäller avdragsrät- 
ten för sådana kostnader.38

10.7 Sammanfattning
Med några få undantag har jag i RR:s praxis inte kunnat spåra någon 
användning av de omkostnadskriterier som identifierats i den allmänna 
delen av denna framställning. I stället har rätten huvudsakligen knutit sin 
rättsliga argumentation till det krav på omedelbart samband med verk
samheten, som kommer till uttryck i specialregeln avseende avdrag för 
representationskostnader.39

Formuleringen i lagtexten förefaller av RR ha givits olika innebörd 
beroende på om representationen avsett förplägnad och liknande, eller 
gåvor. I det förra fallet förefaller rekvisitet ha tolkats som ett krav på 
samband i tid och rum med aktiviteter i verksamheten. I det senare fallet 
har däremot avdrag vägrats bl.a. för gåvor av konsumtionsartiklar, när 
den skattskyldiges verksamhet inte bestått i tillverkning eller handel med
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sådana artiklar. Inte i något fall tycks lagtextens krav på omedelbart sam
band ha tolkats som ett förstärkt krav på orsakssamband. Det anförda 
visar sammantaget att praxis beträffande avdrag för representationskost
nader på ett grundläggande sätt skiljer sig från de andra områden som 
omfattas av denna undersökning.
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11 Hälsovård

11.1 Inledning
Det saknas särskild lagreglering om avdrag för kostnader avseende häl
sovård.1 I den mån sådana kostnader kan anses träffas av de allmänna 
omkostnadsreglema blir de således avdragsgilla på denna grund. Kostna
der för skyddsutrustning och skyddskläder kan möjligen anses vara 
besläktade med hälsovårdskostnader. Dessa är avdragsgilla med stöd av 
specialbestämmelsen i 33 § anv.p. 5 KL. Enligt äldre rätt kunde avdrag 
medges för nedsatt skatteförmåga till följd av att vissa levnadskostnader 
blivit större än vad som kunde anses normalt. Tidigare medgavs även 
särskild skattereduktion för vissa sjukdomskostnader enligt särskilda 
regler därom, men dessa avskaffades i och med skattereformen 1991. 
Sådan skattereduktion gjordes av skattemyndigheten med den beskatt
ningsbara inkomsten som utgångspunkt.

I detta kapitel undersökts huruvida RR medgivit avdrag för hälso
vårdskostnader såsom för omkostnader, och hur detta i så fall motiverats. 
Tillvägagångssättet är detsamma som i de föregående kapitlen. Detta 
innebär att jag analyserar motiveringarna till ett antal av RR:s avgöran
den, med avseende på användning av sådana omkostnadskriterier som 
identifierats i denna framställnings allmänna del. Undersökningen inne
bär även att jag identifiera användning av andra omkostnadskriterier. 
Särskild vikt fästs vid utvecklingstendenser i tiden samt på behandlingen 
av blandade kostnader.

11.2 Allmänt om undersökningsmaterialet
Analysen av praxis från RR avseende behandlingen av hälsovårdskostna
der omfattar totalt 11 avgöranden. Dessa har tillkommit under perioden 
1951 till 1982.

Kostnader för hälsovård kan i många fall antas utgöra typiska levnads-

1 Jag bortser här från möjligheten till avdrag för anställdas hälsovård.
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kostnader. Utgifter för vården av den egna kroppen, vid t.ex. läkarbesök 
eller vid inköp av glasögon, framstår tillsammans med exempelvis utgif
ter för föda som förknippade med själva livsföringen som sådan, och inte 
som kostnader med särskild relation till förvärvsverksamhet. Man kan 
emellertid också tänka sig att kostnader av detta slag kan vara nödvän
diga för intäkters förvärvande, eller exklusivt betingade av viss yrkes
verksamhet. Det finns mot denna bakgrund anledning att närmare analy
sera praxis på området. Uttrycket hälsovård används här i förhållandevis 
vid mening. Sålunda har jag i undersökningen behandlat flera fall där 
fråga har varit om avdrag för hjälpmedel vid fysiska handikapp, t.ex. 
hörapparat.

I det följande har jag också gjort vissa avgränsningar ifråga om vad 
som skall avses med hälsovårdskostnader. Endast sådana utgifter som 
avsett den skattskyldiges egen hälso- eller kroppsvård har tagits med. Jag 
har således uteslutit utgifter för hälsovård vilka egentligen haft funktio
nen av fortbildningskostnader för den skattskyldige.2 Likaså har uteläm
nats avgöranden om periodiskt understöd, där avdrag för andras hälso
vårdskostnader prövats. Undersökningen omfattar inte heller några mål 
där fråga varit om avdrag för skyddsutrustning enligt reglerna därom. 
Slutligen har från undersökningen uteslutits sådana avgöranden, där 
fråga varit om tillämpning av de äldre reglerna om nedsatt skatteför- 
måga.3 Jag har således endast tagit med fall där hälsovårdskostnadernas 
eventuella kvalifikation som omkostnad blivit föremål för prövning.

Nedan redovisas i tabellform de rättsfall som ingått i undersökningen.

2 På denna grund har utelämnats bl.a. vissa rättsfall som behandlar avdragsrätt för psyko
analyskostnader för skattskyldiga som själva haft terapeutiska arbeten.
3 Jämför vid 11.1.
4 Telegrafexpeditör.
5 Underhåll av hörapparat.
6 Kostnader för hållande av hunden.

Rättsfall Inkomstslag Yrke Kostnadstyp RR
RÅ 1951 fi 903 tjänst lärare hörapparat ej avdrag
RÅ 1958 fi 1270 tjänst tjänsteman4 hörapparat ej avdrag
RÅ 1961 ref 53 tjänst musiker tandprotes avdrag
RÅ 1963 fi 1032 tjänst ? hörapparat5 ej avdrag
RÅ 1970 fi 809 tjänst flygkapten 1 äkarundersökning avdrag
RÅ 1971 reflS tjänst skådespelare tandprotes ej avdrag
RÅ 1974 A 583 tjänst ? hårvård ej avdrag
RÅ 1975 ref 20 tjänst ? ledarhund6 ej avdrag
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RA 1975 ref 50 tjänst elektriker glasögon ej avdrag
RR 1977 ref 97 tjänst sångare tandprotes ej avdrag
RÅ82 1:56 tjänst dansare kontaktlinser ej avdrag

Beträffande skönsmässiga avgöranden, förekomsten av dissenser m.m. 
kan sägas följande. RR var enig i samtliga avgöranden utom ett.7 Inga 
plenimål förekommer på det aktuella området, och praxis framstår ur 
denna synvinkel som homogen.

7 RÅ 1961 ref 53.
8 Jämför dock 10.3.
9 Av framställningtekniska skäl berör jag även i de följande avsnitten om RR:s användning 
av olika omkostnadskriterier, den låga frekvens med vilken substantiella motiveringar 
förekommer i de undersökta avgörandena.

I 3 av de 11 undersökta avgörandena har RR avstått från att lämna en 
egen motivering. I stället anges endast orden ”ej ändring”. Övriga fall har 
försetts med motivering av mer eller mindre utförligt slag.

I ett fall av de två där avdrag medgivits, har detta uppskattats sköns- 
mässigt.

11.3 Utformningen av RR:s motiveringar
Inledningsvis har nämnts att RR i 3 av de 11 målen avstått från att moti
vera sitt slut. I stället återges utgången i RR med uttrycket ej ändring.

Kvaliteten i RR:s motiveringar har emellertid här, liksom på de flesta 
andra områden som denna undersökning omfattar, kommit att utvecklas 
och förbättras med tiden.8 Problem kvarstår dock. Lokutioner av innehåll 
som i allt väsentligt överensstämmer med lagtexten, har nämligen 
använts som självständiga motiveringar. Motiveringarna kommer i de 
nämnda fallen att i princip bestå endast av ett uttalande om att den prö
vade utgiften är/inte är en omkostnad, eller att den är/inte är en levnads
kostnad, samt en slutsats innehållande rättsföljden avdrag/ej avdrag.9

Ur metodologisk synvinkel skulle detta kunna sägas innebära att ett 
visst lagrum visserligen kommer till användning, men utan att subsum- 
tionslogiskt tillämpas på det enskilda fallet. En sådan kortfattad teknik 
underlättar, som tidigare påpekats, inte utvärderingen och analysen av 
RR:s dömande verksamhet, varken för den praktiskt arbetande skatte- 
juristen eller för den kritiskt granskande rättsvetenskapsmannen.

Med hänsyn till RR:s ställning som prejudikatinstans är detta inte en 
tillfredsställande ordning. I utvärderingen förs en utförligare diskussion 
om denna fråga.
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11.4 RR: s användning av omkostnadskriterier

11.4.1 Nödvändighet
I denna framställnings allmänna del har jag identifierat omkostnadskrite- 
rierna nödvändighet, främjande, normalitet, exklusivitet och rimlighet. 
Här skall undersökas RR:s eventuella användning av dessa kriterier i sin 
argumentation. Liksom i de föregående kapitlen är det inte endast 
uttryckliga hänvisningar till kriterierna som redovisas, utan kartlägg
ningen avser själva argumentationsmodellerna.

Praxis avseende hälso- och kroppsvård är synnerligen restriktiv, och 
avdrag har bara medgivits vid några enstaka tillfällen. En praxisunder
sökning med viss bredd är likafullt motiverad, eftersom det primärt är 
RR:s argumentation som är föremål för denna del av studien, och inte 
fastställandet av gällande rätt för vissa kostnadstyper.

I sammanlagt 2 av de 11 undersökta rättsfallen har RR byggt sina 
avgöranden på bl.a. de aktuella kostnadernas nödvändighet i förhållande 
till intäkterna eller den intäktsskapande verksamheten.

Den skattskyldige i RA 1961 ref 53 var en valthornist som i deklara
tionen yrkade avdrag för kostnader avseende en tandbrygga av guld. Han 
uppgav att en särskilt avancerad och därmed dyr protes behövdes för att 
få fram de rätta ljudet ur valthornet. RR medgav avdrag med den sköns- 
mässigt beräknade mellanskillnaden mellan kostnaden för en vanlig 
tandprotes och guldbryggan. Rätten motiverade sig enligt följande. 
”Utredningen i målet giver vid handen att det för Grafström i hans yrke 
som valthornist varit nödvändigt att anbringa den ifrågavarande guld
bryggan. Grafström har följaktligen varit berättigad till avdrag för 
merkostnaden ...”

RR betraktade således den skattskyldiges utgift som en blandad kost
nad och tillämpade den s.k. merkostnadsprincipen. Några andra argu
ment anförs inte och det är rimligt att anta att nödvändigheten i rättens 
ögon var tillräcklig betingelse för avdrag.

Målet med valthornisten står ensamt bland flera liknande med motsatt 
utgång (se tabellen ovan). Avsaknaden av motiveringar gör det emeller
tid omöjligt att fastställa varför RR i just detta fall medgav avdrag. 
Mycket talar för att rätten i strid med likhetsprincipen här gjort ett avsteg 
från sin egen restriktiva praxis.

I RÅ 1970 fi 809 yrkade en flygkapten avdrag för kostnader avseende 
läkarundersökning, som han enligt anställningsavtalet var skyldig att 
genomgå på egen bekostnad. Även Luftfartstyrelsen krävde intyget för 
förnyande av certifikat. RR hänvisade uttryckligen till denna skyldighet,
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och drog slutsatsen att utgifterna ”därför” utgjorde avdragsgilla omkost
nader. Av motiveringen synes framgå att rätten uppfattat kostnaden som 
nödvändig.

Det kan alltså konstateras att omkostnadskriterierna inte spelar någon 
tydlig roll i RR:s rättsliga argumentation på det aktuella området. 
Användningen av omkostnadskriterier framstår som sporadisk och 
inskränker sig till nödvändighetskriteriet. I likhet med vad som visade 
sig vara fallet beträffande representationskostnader, har i stället en sär
skild argumentationsmodell skapats för den aktuella kostnadstypen.10 
Antalet substantiella motiveringar är dock litet. Detta är ägnat att för
svåra en mer ingående analys av praxis.

10 Se härom 11.5 nedan.
11 Se t.ex. RÅ 1951 fi 903 och RÅ 1958 fi 1270.

11.5 RR:s användning av andra kriterier och argument 
Trots bristen på motiveringar med sakligt, materiellt innehåll kan en tyd
lig utvecklingstendens spåras när fallen studeras sida vid sida. Det föl
jande är en iakttagelse som endast rör de avgöranden där avdrag vägrats. 
Dessa är ju emellertid i mycket stor majoritet.

I de äldre avgörandena avslogs ofta den skattskyldiges yrkande med 
konstaterandet att utgiften ifråga inte utgjorde omkostnad i förvärvsverk
samheten.11 En sådan motivering indikerar att huvudregeln i 20 § KL om 
avdrag för omkostnader ansetts icke tillämplig efter prövning i det 
enskilda fallet.

Från mitten av 1970-talet används i samtliga undersökta avgöranden 
en annan argumentationsmodell. RR motiverar sig i dessa mål med att 
utgiften ifråga är en levnadskostnad, varför avdrag inte kan medges. Den 
uttryckliga motiveringen tar här således stöd i de speciella avdragsför- 
budet för levnadskostnader i 20 § anv.p. 1 KL. Rättens sätt att argumen
tera tar utgångspunkt i termen levnadskostnader, och inte i det faktiska 
eller antagna sambandet mellan kostnader och intäkter. Detta motiverar 
att argumentationsmodellen behandlas i detta och inte i nästföregående 
avsnitt.

I RA 1975 ref 20 hade den skattskyldige, som var blind, använt sig av 
ledarhund för att kunna ta sig till och från arbetet. Han yrkade avdrag för 
kostnader avseende hållande av hunden. RR anförde i sin motivering att 
”Till [levnadskostnader] får hänföras kostnader för hållande av ledar
hund även när hunden huvudsakligen användes som hjälpmedel vid för
flyttningar till och från arbetsplatsen”. Avgörandet baserades också på
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den omständigheten att skattefri invaliditetsersättning uppburits av den 
skattskyldige. Resultatet harmonierar med det förhärskande synsättet i 
svensk rätt, nämligen att kostnader avseende resor till och från arbetet 
generellt utgör levnadskostnader.12

Den skattskyldige i RA 1975 ref 50 var byggnadsarbetare och yrkade 
avdrag för glasögon som blivit förstörda i anledning av hans arbete. Av 
KR:s domskäl synes framgå att särskilda förhållanden verkligen rådde på 
arbetsplatsen. RR avslog emellertid yrkandet med bl.a. följande motive
ring. ”Widholms glasögon är inte att jämställa med arbetsredskap eller 
hjälpmedel i arbetet. Kostnaden för dem får därför anses utgöra 
levnadskostnad ...”. Rätten uttrycker sig här bestämt om rättsfakta, och 
gör ingen hänvisning till bevisningen. Inget sägs emellertid i motive
ringen om varför glasögon inte kan jämställas med arbetsredskap eller 
liknande.

I de två yngsta avgörandena används på motsvarande sätt avdragsför- 
budet avseende levnadskostnader som stöd för att vägra avdrag. Här pre
ciseras emellertid tyngden av detta stadgande genom att RR ställer det 
mot sambandet mellan kostnader och intäkter.

I RA 1977 ref 97 yrkade en sångare avdrag för kostnader avseende en 
tandbrygga av guld. Den skattskyldige gjorde gällande att en protes av 
det aktuella slaget var nödvändig för att han skulle kunna sjunga, och 
därmed för att han skulle kunna bibehålla inkomsterna. Fallet framstår 
som i allt väsentligt som motsvarande RA 1961 ref 53, där en valthorni st 
medgavs avdrag för sådan kostnad. RR yttrade att ”Kostnaden för guld
bryggan är att anse som sådan levnadskostnad ... Denna kostnad är där
för - oavsett om Jonsson behövt guldbryggan för att kunna utöva sin 
verksamhet som sångare - icke av beskaffenhet att föranleda avdrag vid 
beräkning av inkomst av tjänst.”

En liknande och än mer preciserande motivering återfinns i RA82 1:56 
där en dansare vägrades avdrag för kostnader avseende kontaktlinser. RR 
slog inledningsvis fast att kostnaden var en levnadskostnad och fortsatte: 
”Denna kostnad är - oavsett om Linda B behövt kontaktlinserna för att 
kunna utöva sin verksamhet som dansare och använt dem uteslutande för 
detta ändamål - inte sådan att den föranleder avdrag vid beräkning av 
inkomst av tjänst.”

Motiveringarna i de två yngsta avgörandena visar tydligt att RR upp
fattat avdragsförbudet avseende levnadskostnader som en självständig 
bestämmelse, och inte som ett förtydligande av huvudregeln om avdrag

12 Se 2.6.
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för omkostnader i 20 §.13 Det spelar enligt rätten ingen roll hur stor nöd- 
vändighetsintensitet en kostnad uppvisar i förhållande till förvärvsverk
samheten. Utgiften är ändå en levnadskostnad, och det eventuella sam
bandet med förvärvsverksamheten saknar enligt RR betydelse vid 
bedömning av hälsovårdskostnader av visst slag.

13 Jämför 2.3.2 där jag anfört den uppfattningen, att avdragsförbudet avseende levnads
kostnader i första hand bör uppfattas som en pedagogisk påminnelse om nettobeskattning
ens teoretiska grund. Det tycks som om denna uppfattning inte delas av RR.
14 De båda avgöranden där avdrag medgavs förtar inte detta intryck. Kostnaden för läkar
undersökningen i RÅ 1970 fi 809 där avdrag medgavs prövades inte mot levnadskostnads- 
regeln, sannolikt för att RR ansåg denna utgift vara av annan natur.
15 Jämför not 13.
16 Kravet på intentionsdjup och intellektuellt engagemang i skatterättslig argumentation 
har också diskuterats av Hultqvist i bl.a. SN 1996 s. 680 f.

Detta synsätt skiljer sig på ett grundläggande sätt från praxis avseende 
alla de andra kostnadstyper som undersökts i de föregående kapitlen. 
Avdrag vägras inte med hänvisning till exempelvis exklusivitetsskäl, 
eller för att arbetsgivaren inte förhållit sig på visst sätt. I stället gör RR 
bedömningen att de nu aktuella kostnaderna på grund av sin natur utgör 
levnadskostnader.14 Någon sådan naturlig levnadskostnadsstatus har RR 
inte stipulerat på något annat av de undersökta kostnadsområdena. Följ
den av denna naturliga levnadskostnadskvalifikation blir enligt RR att 
det yrkade avdraget kan vägras, utan att dess samband med förvärvsverk
samheten behöver prövas.

Denna uttolkning av gällande rätt kan inte angripas på den grunden att 
den skulle sakna författningsstöd. Det RR gör är att tolka lagtextens vaga 
uttryck ”levnadskostnader”. Förbudet mot avdrag för sådana kostnader 
ges därefter, helt i enlighet med den juridiska principen om lex specialis, 
företräde framför huvudregeln om avdrag för kostnader för intäkternas 
förvärvande och bibehållande. Detta synsätt är dock ett annat än vad som 
förespråkats i den allmänna delen, där jag anfört uppfattningen att för
budet mot avdrag för levnadskostnader i första hand bör ses som ett 
pedagogisk förtydligande.15

Det kan vidare göras gällande att RR gör det alltför lätt för sig. Att 
utan analys avfärda vissa utgifter såsom levnadskostnader är ett sätt att 
slippa utveckla rätten genom teoretiskt hållbara resonemang, där inten- 
tionsdjupet reflekterar såväl eftertanke som respekt för skattskyldiga och 
fiscus.16 Enligt min uppfattning ställer ett nettobeskattningssystem krav 
på konsekvent tillämpade omkostnadskriterier, sinsemellan avvägda på 
sakligt motiverade grunder. Det är en självklarhet att sådana motive
ringar i någon mån kommer att spegla bedömarens värderingar. Konse-
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kvens och därmed legitimitet kräver emellertid öppenhet och intellektu
ell skärpa i den rättsliga argumentationen.

11.6 Doktrinen
Welinder accepterar uttryckligen tanken på att hälsovårdskostnader kan 
vara nödvändiga för inkomsternas förvärvande. Han tar emellertid exem
plet med läraren som har utgifter för en hörapparat. Denna kostnad är 
inte avdragsgill, eftersom läraren "eljest har användning för en sådan”.17

17 Welinder 1981 del 1 s. 66.
18 Lodin m.fl. 1995 s. 73.
19SeRÅ1961 ref 53 samt 11.4 ovan.

Uttalandet, som med min terminologi kan sägas hänvisa till kostna
dens bristande exklusivitet, synes vinna stöd i praxis. Det besvarar dock 
inte frågan om hur man skall förfara, när utgifterna för hälsovård på 
grund av förvärvsverksamheten blir större än de annars skulle varit, dvs. 
när en blandad kostnad är för handen.

Lodin m.fl. konstaterar att praxis på området är utomordentligt restrik
tiv.18 Såväl Welinder som Lodin m.fl. påpekar också den omständighe
ten, att en uppdelning av blandade hälsovårdskostnader i en avdragsgill 
respektive i en icke avdragsgill del, trots allt skett i fallet med valthomis- 
ten.19

Sammanfattningsvis kan sägas att kostnader för hälsovård, kroppsvård 
och liknande, behandlats mycket kortfattat i doktrinen. Uttalandena går i 
huvudsak ut på att kostnader av detta slag genom sin natur utgör levnads
kostnader. Detta överensstämmer väl med RR:s praxis på området.

11.7 Sammanfattning
Undersökningen visar att RR i praxis valt att generellt hänföra flertalet 
hälsovårdskostnader till kategorin levnadskostnader. Denna indelning 
har inte i något fall givits uttrycklig motivering. I stället förmedlar moti
veringarna intrycket av att rätten sett kategoriseringen som naturlig och 
självklar. Kategoriseringen har medfört att kostnaderna ansetts falla 
under avdragsförbudet i 20 § anv.p. 1 KL. De har därför inte varit 
avdragsgilla även om de varit nödvändiga i den skattskyldiges förvärvs
verksamhet. Av allt att döma menar RR även att det på denna grund inte 
kan existera några blandade kostnader på området.
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12 Utvärdering

12.1 Inledning
Utvärderingar har gjorts löpande i framställningen. I detta kapitel skall 
de viktigaste resultaten av undersökningen sammanfattas och diskuteras. 
Tyngdpunkten ligger härvid på förhållandet mellan RR:s praxis på de 
områden som behandlats i kapitlen 6-11, och de synpunkter på omkost
nads- och levnadskostnadsbegreppen som jag framfört i arbetets all
männa del.

Inledningsvis redovisar jag emellertid vissa principiella synpunkter på 
de olika omkostnadskriterierna. Därefter redovisas i sammanfattad form 
resultatet av rättsfallsundersökningen. Slutsatser och förslag de lege 
ferenda lämnas om behandlingen av blandade kostnader. Härefter disku
teras under egna rubriker vissa särskilda frågor, bl.a. förekomsten av 
gynnade intressen i rättstillämpningen.

Under särskild rubrik diskuteras ur ett mer allmänt perspektiv RR:s 
sätt att motivera sina avgöranden. Kapitlet avslutas med ett rättspolitiskt 
perspektiv på frågan om omkostnadsavdrag vid inkomstbeskattningen av 
fysiska personer.

12.2 Omkostnadskriterier som teoretisk modell
1 arbetets allmänna del har jag formulerat fem kriterier för omkostnads- 
kvalifikation; nödvändighet, främjande, normalitet, exklusivitet och rim
lighet.1 Preciseringen av omkostnadskriterier vilar på föreställningen om 
någon form av orsakssamband mellan förvärvsverksamheten och vissa 
kostnader. De principiella grunderna för hur kriterierna bör avvägas mot 
varandra har diskuterats särskilt.2 Syftet med detta har varit funktionellt, 
dvs. ändamålet med kriteriernas användning har varit att dra gränsen mot 
det icke avdragsgilla levnadskostnadsområdet.

*Se3.5-3.9.
2 Se kapitel 4.
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En viktig konsekvens av detta synsätt är att kriterierna antas vara rela
tiva på så vis, att de kan framträda med större eller mindre styrka, dvs. 
med varierande intensitet. I min argumentation antas därvid hög intensi
tet tala för omkostnadsstatus. Omkostnadskriterierna och principerna för 
deras inbördes förhållande utgör sammantaget en modell, som kan 
användas såväl för att undersöka praxis, men också för diskussioner de 
sententia ferenda och de lege ferenda.3

3 Den följande sammanfattningen av omkostnadskriterierna och principerna för deras 
avvägning är av utrymmesskäl mycket kortfattad. Jag hänvisar i stället läsaren till kapitlen
3 och 4 ovan.
4 Kriteriet utvecklas i 3.5.
5 Kriteriet utvecklas i 3.6.
6 Kriteriet utvecklas i 3.7.
7 Ett exempel på detta kan vara barnomsorgskostnader. Kriteriet utvecklas i 3.8.
8 Ett exempel på detta kan vara en TV-regissörs kostnad för TV-licens.
9 Kriteriet utvecklas i 3.9.

Nödvändighetskriteriet bygger på föreställningen om att kostnader kan 
uppfattas som kausalt eller finalt nödvändiga för förvärvandet av intäk
ter, eller för den skattskyldiges förvärvsverksamhet som sådan.4 Främ
jandekriteriet kompletterar nödvändigheten, genom att ge uttryck för ett 
samband som uppfattas som väsentligt, utan att ett acceptabelt språkbruk 
tillåter användandet av just ordet nödvändighet.5

Normalitetskriteriet understryker svårigheterna med att på objektiva 
grunder fastslå vad som är nödvändigt eller främjar intäkter.6 Observatio
ner av utgiftsslag som är vanligt förekommande i en jämförelsegrupp, 
kan härvid tala för att dessa utgifter allmänt uppfattas som nödvändiga.

Exklusivitetskriteriet vilar på uppfattningen att vissa kostnader helt 
eller delvis betingats av förvärvsverksamheten, ifall det kan antas att 
kostnaderna inte skulle uppkommit, om den skattskyldige inte haft för
värvsverksamheten ifråga.7 Sådana kostnader är exklusivitetsintensiva. 
Omvänt kan det antas att den skattskyldige skulle haft vissa för verksam
heten nödvändiga kostnader, även om han inte haft verksamheten.8

Rimlighetskriteriet slutligen, uppmärksammar liksom normaliteten 
den omständigheten, att bedömningar av de angivna slagen i stor 
utsträckning måste ske på subjektiva grunder.9 Härvid måste avdrag 
kunna vägras för sådana utgifter som framstår som uppenbart onyttiga 
eller eljest orimliga. Ett kriterium av detta slag förhindrar att skattskyl
diga de facto formulerar egna inkomstbegrepp.

För avvägningen mellan kriterierna har jag i den allmänna delen före
språkat att hänsyn tas till grundläggande rättsprinciper, av såväl allmän
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som skatterättslig karaktär. Framträdande exempel på de förra är legali- 
tets- och likhetsprinciperna. På den sistnämnda vilar kravet på likformig
het vid taxeringen, liksom i viss utsträckning neutralitetsprincipen. Bland 
de speciella skatterättsliga normer som måste tillmätas vikt kan här näm
nas skatteförmågoprincipen.

Omkostnadskriterierna har hämtats ur vad som får betecknas som de 
traditionella rättskällorna, och de är i denna mening deskriptiva. Men jag 
har också preciserat dem så som jag på principiella grunder anser att de 
bör utformas. De är i denna kontext att betrakta som normativa. Mer kon
kret kan kriterierna karaktäriseras som särskilda argumentationsmodel- 
ler. Härigenom ger de också uttryck för vissa framträdande värderingar i 
synen på förhållandet mellan förvärvsverksamhet, omkostnader samt 
levnadskostnader.

Undersökningen visar att omkostnadskriterierna förekommer på ett så 
varierande och bitvis fragmentariskt sätt i gällande rätt, att de inte kan 
utgöra enhetliga verktyg för fastställande av rättslägen. De slutsatser om 
gällande rätt som dras med hjälp av kriterierna bör därför begränsas till 
principiella frågor, och inte utsträckas till prognoser om hur RR skulle se 
på det eller det fallet. En sådan användning av denna undersökning 
skulle enligt min mening bli för spekulativ och därigenom ovetenskaplig.

Omkostnadskriterierna kan bättre beskrivas som återkommande struk
turer i det sätt på vilket RR motiverar sina avgöranden, dvs. i domstolens 
normativa verksamhet. Kriterierna kan därför användas som hjälpmedel 
vid analysen av RR:s argumentation, och därigenom också vid studiet av 
domstolen som rättskälla. Genom iakttagelser av hur RR använder 
omkostnadskriterierna kan kunskap vinnas om de explicita grunder, på 
vilka RR bedömer sambandet mellan förvärvsverksamhet och omkostna
der, samt drar gränsen mellan de sistnämnda och levnadskostnader. Jäm
förelser mellan olika kostnadsområden, grupper av skattskyldiga m.m., 
ger även möjligheter till slutsatser om de värderingar, som RR använder 
vid tolkning av den skrivna rätten.

12.3 Omkostnadskriterier i rättspraxis
Undersökningen av rättspraxis visar att RR regelmässigt använder sig av 
de omkostnadskriterier som jag formulerat i den allmänna delen. För res
pektive kostnadsområde har företagits en analys som visat på eventuella 
strukturer m.m., i användningen av de argumentationsmodeller som kri
terierna utgör.

Undersökningen visar emellertid även tydligt på stora variationer i 
användningen, såväl inom ramen för respektive kostnadstyp, som i för-
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hållandet mellan de olika kostnadstyperna.10 Vidare har kartlagts och dis
kuterats förekomsten av andra betydelsefulla kriterier för omkostnadssta- 
tus. Resultatet visar i denna del på förekomsten av ett begränsat antal 
argumentationsmodeller, vilka inte kan sägas omfattas av mina kriterie- 
beskrivningar. RR:s användning av dessa övriga omkostnadskriterier kan 
sägas ha varierat på principiellt samma sätt, dvs. inom kostnadstypen, 
liksom mellan kostnadstyperna.

I det följande redovisas huvuddragen av resultatet i tablåform. Syftet 
med tablån är naturligtvis att underlätta för läsaren att skaffa sig över
blick över undersökningsresultatet, och att peka på principiella och över
gripande strukturer i den argumentation som legat till grund RR:s avgö
randen. Nyanser och enstaka undantag kan inte redovisas på detta sätt, 
utan får sökas i respektive kapitel. Figuren visar på den relativa bety
delse, som RR givit de olika kriterierna i sina motiveringar. Det skall sär
skilt framhållas att uppställningen bygger på min uppfattning om hur gäl
lande rätt nu gestaltar sig. Den säger däremot ingenting om utvecklings
tendenser i tiden. Sådana diskuteras i kommentaren nedan.

10 Med kostnadstyp avses här t.ex. kostnad för arbetsrum eller facklitteratur.
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Omkostnadskriteriers relativa betydelse i RR11

I1 En gradering av kriteriernas betydelse har gjorts enligt följande: Mycket stor, stor, viss, 
liten samt ingen betydelse. Läsaren erinras om den bristande precisionen i avvägningar av 
detta slag.
12 Krav på att rummet skall vara avskiljt från bostaden.
13 Krav på att den skattskyldige skall lägga upp sitt arbete på ett rationellt sätt.
14 Kravet på omedelbart samband i tid och rum mellan kostnaderna och den skattskyldiges 
verksamhet respektive produkter. Jämför lydelsen i 20 § anv.p. 1 st. 3 KL.
15 Kostnadstypens natur är sådan att den enligt RR generellt bör hänföras till levnadskost
nad.

kostnadstyp nödvändighet främjande exklusivitet rimlighet övr.kriterier

studie- och 
kongressresor

liten mycket 
stor

viss 
betydelse

ingen liten

arbetsrum mycket 
stor

ingen liten ingen mycket 
stor12

facklitteratur mycket 
stor

liten mycket 
stor

ingen ingen

arbetsredskap stor viss 
betydelse

liten viss 
betydelse

stor13

representation ingen liten ingen viss 
betydelse

mycket 
stor14

hälsovård ingen ingen ingen ingen mycket 
stor15

Översikten visar att de omkostnadskriterier jag formulerat som utgångs
punkt för denna studie, också är de som huvudsakligen kommer till 
uttryck i RR:s praxis. Sammanställningen visar dock på stora variationer
I användningen av kriterierna, beroende på kostnadstyp. Det framgår 
också att bedömningarna på de olika kostnadsområdena domineras av 
olika kriteriekonstellationer. I det följande skall diskuteras tänkbara orsa
ker och andra aspekter på variationerna.

1. En del av variationerna kan förklaras med att kostnadernas karaktär 
medger fastställandet av samband med intäkter etc. i olika utsträckning. 
Särskilt tydligt framgår detta om man jämför bedömningarna avseende 
studie- och kongressresor, med arbetsrum. Det är typiskt sett lättare att på 
ett någorlunda okontroversiellt sätt konstatera, om förekomsten av ett
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arbetsrum varit en i det närmaste nödvändig betingelse för den skattskyl
diges verksamhet, än att dra motsvarande slutsats ifråga om en studie
resa.

2. Variationerna förklaras också till viss del av att RR ibland givit termen 
nödvändighet en mycket omfattande betydelse. Nödvändighetskriteriet 
har fått störst betydelse vid bedömningen av avdragsrätten för arbetsrum 
och facklitteratur. I flera av de avgöranden som avsett dessa kostnads- 
typer förefaller emellertid nödvändigheten inte alls ha prövats, utan pré
sumerais föreligga. Detta medför risker av åtminstone två slag.

För det första riskerar man att positivt eller negativt särbehandla olika 
grupper av skattskyldiga, om vissa samband mellan kostnader och intäk
ter alltför okritiskt présumeras föreligga för någon viss grupp.16 För det 
andra kan ett synsätt av detta slag troligen verka ideologiskapande. RR:s 
domsmotiveringar kan nämligen förväntas ha stor genomslagskraft bland 
de som arbetar med skattejuridik. Det är därför naturligtvis negativt om 
kontroversiella uppfattningar om olika skattskyldiggruppers verklighet, 
används av RR på ett sätt som upphöjer dem till sanningar bland domsto
lens olika avnämare.

16 Denna fråga diskuteras ytterligare nedan under 12.5.
17 RSV är de lege ferenda av uppfattningen att denna omständighet bör tillmätas avgörande 
betydelse i många fall, se 3.6.2.
18 Se 3.6.3 samt 6.4, 8.4 och 9.4.

3. Ett i mina ögon något överraskande resultat av undersökningen är den 
relativt stora frekvens, med vilken RR i sina motiveringar använder just 
de utpekade omkostnadskriteriema. Andra argumentationsmodeller har, i 
vart fall uttryckligen, givits betydligt mindre utrymme än vad jag hade 
väntat mig. Särskilt gäller detta det s.k. arbetsgivarargumentet, enligt vil
ket en kostnads omkostnadsstatus bör bedömas bl.a. med utgångspunkt i 
hur den skattskyldige löntagarens arbetsgivare förhållit sig. Bidrag till 
täckande av kostnaden, liksom beviljad ledighet skulle därvid tala för 
omkostnadsstatus. Det framgår tydligt av undersökningen att RR fäst 
liten uttrycklig vikt vid denna argumentationsmodell som omkostnads- 
kriterium.  1718

Samtidigt är det tänkbart att denna argumentationsmodell delvis har 
kommit att betinga förhållandet mellan omkostnadsbegreppet och för- 
månsbeskattningen.ls Undersökningen visar att detta förhållande till en 
del präglas av bristande neutralitet, genom att förmånsbeskattning i vissa 
fall underlåts, trots att den anställde knappast skulle ha beviljats avdrag
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om han bestridit motsvarande kostnad själv, och sedan yrkat avdrag för 
den.19 På andra områden har praxis samordnat områdena.20

19 Detta gäller bl.a. för studie- och kongressresor, se 6.4.
20 Detta gäller ifråga om facklitteratur, se 8.4.
21 Se 7.4 och 9.4.
22 Jämför det schablonavdrag som medges för arbetsrum i bostad enligt 23 § anv.p. 27 KL.

4. Utvecklingstendensen i tiden framstår som tydlig när materialet stude
ras. RR:s praxis har för åtminstone fyra av de sex kostnadstypema 
utvecklats i tydligt restriktiv riktning under den tidsperiod som de under
sökta avgörandena hänför sig till. Förändringarna i argumentationsstruk- 
tur är härvid likartade. Den ökade restriktiviteten har i samtliga fall upp
nåtts genom att ett av kriterierna nödvändighet eller främjande kombine
rats med ett annat kriterium.

I två fall har krav på hög nödvändighets- respektive främjandeintensi
tet kompletterats med krav på hög exklusivitetsintensitet. Detta gäller 
ifråga om avdrag för kostnader avseende studie- och kongressresor, samt 
facklitteratur. Såvitt gäller avdrag för arbetsrumskostnad respektive kost
nad för arbetsredskap har RR använt en annan metod.21 Här har hög nöd- 
vändighetsintensitet med tiden kommit att kompletteras med för respek
tive kostnadstyp särskilt konstruerade rekvisit. Dessa är kravet på avskil
jande från bostaden av arbetsrum, samt kravet på att den skattskyldige 
skall disponera sitt arbete på visst sätt, för att kunna erhålla avdrag för 
kostnad avseende arbetsredskap.

Rättstillämpningen är i dessa båda avseenden uppseendeväckande och 
enligt min uppfattning anmärkningsvärd. Det har framförts uppfatt
ningen att bevissvårigheter respektive missbruk av avdragsrätten, resul
terat i utvecklingen av RR:s sätt att behandla löntagares avdragsyrkanden 
för arbetsrum och arbetsredskap. Det måste ifrågasättas om restriktivite
ten i praxis står i rimlig proportion till dessa antagna svårigheter. Synsät
tet framstår i stället snarast som en otillbörlig negativ särbehandling av 
vissa löntagare, exempelvis i förhållande till de som redovisar inkomst 
av näringsverksamhet.22

Enligt min uppfattning är generella krav av dessa slag inte rimliga 
uttolkningar av de tillämpade lagreglerna. RR har i praktiken lanserat 
helt nya rekvisit. Argumentationsmodellernas användning riskerar häri
genom att medföra åsidosättande av föreskriftkravet i RF.
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12.4 Blandade kostnader de lege ferenda
Den principiellt såväl som praktiskt viktigaste konsekvensen av att RR:s 
praxis kommit att präglas av ökad restriktivitet under senare år, är att 
avdrag numera nästan aldrig medges för blandade kostnader?3 Utveck
lingstendensen är klar. Från att i äldre praxis regelmässigt ha proportio
nerat kostnader så att den avdragsgilla delen skiljts från den icke 
avdragsgilla, ofta med stöd av den s.k. merkostnadsprincipen, har RR 
övergått till att i stor utsträckning vägra avdrag för hela den blandade 
kostnaden.

Jag har redan i den allmänna delen ifrågasatt om det är förenligt med 
föreskriftkravet i RF, att på detta sätt vägra avdrag för kostnader som 
ostridigt är av omkostnadskaraktär.23 24 Den redovisade praxisundersök
ningen visar att frågan inte endast är akademisk, utan har praktisk bety
delse. Mot denna bakgrund är det motiverat att föreslå en lagändring. 
Starka rättspolitiska skäl talar mot att man skulle medge avdrag för 
omkostnadsdelen i alla blandade kostnader. Särskilt kan nämnas vikten 
av att systemet med den förenklade självdeklarationen bibehålls, samt 
betydelsen av att tjänstemännen vid skattemyndigheterna inte engageras 
i tidskrävande utredningar som avser mindre belopp.

23 Härmed avses kostnader vilka uppvisar såväl omkostnads- som levnadskostnadskarak- 
tär. Se närmare om begreppet blandade kostnader särskilt under 4.6.
24 Se 4.6.
25 Begreppet normalintensitet har utvecklats ovan under 3.7.

En bestämmelse bör därför skapas som tillåter att avdrag vägras för 
flertalet blandade kostnader. En sådan regel bör dock balanseras mot kra
vet på att nettobeskattningen som princip upprätthålls. Den bör därför 
inte utformas på ett alltför fiskaliskt sätt. En möjlighet är härvid att 
utnyttja det i skattesammanhang återkommande uttrycket huvudsaklig. 
Bestämmelsen kan därvid utformas så, att blandade kostnader som 
huvudsakligen är av omkostnadskaraktär dras av, medan övriga blandade 
kostnader hänförs till gruppen icke avdragsgilla kostnader. En strängare, 
men principiellt mer tveksam bedömning kan uppnås om kravet för 
avdragsrätt formuleras så, att kostnaden väsentligen, eller uteslutande 
eller så gott som uteslutande skall vara av omkostnadskaraktär.

12.5 Förekomsten av gynnade intressen i praxis
I undersökningen har särskild uppmärksamhet riktats mot frågan, om en 
viss kostnads normalitet kunnat antas ha betydelse för bedömningen av 
dess avdragbarhet.25 Det är vanskligt att med ledning av resultatet dra
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några säkra slutsatser i denna fråga. Materialet ger dock i några fall 
antydningar om att vissa grupper av skattskyldiga i sin verksamhet förut
satts att typiskt sett ha behov, som i sin tur föranlett kostnader.

Den omständigheten att en typ av utgift av de flesta uppfattas som 
nödvändig för exempelvis alla med ett visst yrke, kan vara skäl för RR 
att uppfatta saken likadant. Detta slags beaktande av normaliteten kan i 
själva verket vara ägnad att gynna likabehandling inom den aktuella 
gruppen skattskyldiga. Det är emellertid av avgörande betydelse att man 
då använder sig av en relevant referensgrupp för jämförelsen. Den 
omständigheten att identiskt lika fall sällan eller aldrig förekommer, hin
drar inte att man på ett sakligt sätt bedömer likartade fall på ett likartat 
sätt. Synsättet får dock inte leda till att särskilda kategorier skattskyldiga 
gynnas i rättstillämpningen, t.ex. på den grunden att deras yrke åtnjuter 
särskilt stor respekt eller prestige i samhället.

Även om säkra slutsatser inte kan dras, med innebörden att RR syste
matiskt skulle ha särbehandlat någon, förtjänar understrykas vikten av att 
likabehandlingsprincipen i RF 1:9 beaktas av rättstillämparen. På nästan 
alla de undersökta områdena förekommer nämligen avgöranden, som 
ställda bredvid varandra visar på egendomliga variationer i bedöm
ningen. Här skall endast kort beröras några av de mest påtagliga exem
plen.

Vid bedömningen av avdragsrätten för studieresekostnader har t.ex. en 
bankdirektör medgivits avdrag för resor med betydande privata inslag, 
medan stor restriktvitet visats gentemot lantbrukare och vårdpersonal 
(sjukgymnast).26 Avdrag för arbetsrum har vägrats en dagbamvårdare 
som haft behov av sådant, samtidigt som motsvarande avdrag medgivits 
för en försäkringsdirektör och en taxeringsnämndsordförande.27 Ingen
ting i rättsfallsreferaten talar för att de sistnämndas behov skulle varit 
större. Det tycks i stället förhålla sig tvärtom. Vid bedömningen av 
avdragsrätten för arbetsredskap (instrument) har både en musiker och en 
musiklärare av RR ansetts ha haft sådant behov av instrument, att det 
motiverat avdrag. Båda hade anskaffat flyglar. Musikern medgavs avdrag 
härför, medan musiklärarens avdrag jämkades.28 RR ansåg nämligen att 
den sistnämnde endast hade behov av piano.

26RRK R72 1:28, RÅ80 1:81 samt RÅ79 1:101.
27R79 1:41, RÅ 1975 ref 1141 samt RÅ82 1:77
28RÅ78 1:20 samt RRK R79 1:9. Musikerns avdrag var dock hänförligt till reparation av 
flygeln och inte till själva anskaffningen.

Jämförelserna leder till misstanke om att RR ibland behandlar skatt
skyldiga med yrken som åtnjuter högre samhällelig status generösare, än 
skattskyldiga med lågstatusyrken. Detta är i så fall allvarligt och oaccep-
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tabelt, även om det sker omedvetet. Det kan dessutom inte uteslutas, att 
särbehandling av detta slag inte bara sker då och då, utan utgör ett åter
kommande inslag i vissa slags bedömningar som RR har att göra.

Självfallet kan inte t.ex. en antagen risk för missbruk av avdrags- 
bestämmelserna motivera bedömningar av detta slag.29 Det finns över
huvudtaget inga sakligt godtagbara skäl som kan motivera brister av det 
angivna slaget. RR måste enligt min uppfattning självt bära ansvaret för 
att bedömningar görs på ett så likartat sätt som möjligt.

12.6 Kvaliteten i RR:s argumentation
De nyss diskuterade riskerna för olikabehandling i RR av olika katego
rier skattskyldiga, väcker inte bara frågan om hur rättens bedömningar i 
sak går till. Frågan reses också, om huruvida RR på ett tillräckligt tydligt 
sätt motiverar sina avgöranden. Här måste undersökningen, trots vad 
som sagts i det förgående avsnittet, ändå i stort sägas peka på en positiv 
utveckling.

Under den tidsperiod som de undersökta avgörandena är hänförliga 
till, har RR:s sätt att motivera sig huvudsakligen utvecklats till det bättre. 
Rättens ambitionsnivå ifråga om att prestera begripliga och sakliga skäl 
för sina ställningstaganden tycks successivt ha höjts. Detta stämmer troli
gen med den allmänna bilden av utvecklingen i svensk domsskrivning. 
En bidragande orsak är säkerligen också införandet av kravet på pröv
ningstillstånd i RR i början av 1970- talet.

Undersökningen visar dock på en något ojämn utveckling. Det före
kommer alltjämt att avgöranden motiveras på ett så korthugget sätt, att 
det i praktiken inte är möjligt att närmare analysera de faktorer som rätt- 
ten fäst vikt vid. Detta förhållande kan kritiseras från flera utgångspunk
ter.

För det första har RR i egenskap av prejudikatdomstol ansvaret för 
utvecklingen av gällande rätt. En förutsättning för att rättslägen skall 
kunna identifieras och diskuteras är naturligtvis utförliga motiveringar. 
Undersökningen visar här på en ojämnhet, såväl i utförlighet som i avgö
randenas materiella innehåll. Mitt intryck är att domsskrivningarna på 
det undersökta området härvid utvecklats långsammare än sina motsva
righeter inom (den i och för sig mer komplicerade) företagsbeskatt
ningen. Detta intryck förstärks av att RR alltjämt ganska ofta hänvisar till

29 Jämför vad som sagts i 12.3 om skillnaden i RR:s praxis mellan omkostnadsbegreppet 
och förmånsbeskattningen, samt om tänkbara skäl för detta.
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underinstansernas avgöranden, genom att endast ange att ingen ändring 
gjorts.30

30 Jag bortser härvid från de traditionella uppfattningarna om vilken närmare innebörd, 
som enligt den juridiska traditionen kan utläsas ur RR:s och HD:s olika lokutioner och 
hänvisningar. Dessa är alltför vaga för att förtjäna beaktande av den nutida rättsvetenska
pen. Se härom Bemitz m.fl. 1987 s. 133 f.
31 Höjningar av beloppsgränsen har föreslagits.

För det andra är det ett anständighetskrav att den skattskyldige, som 
lägger ner tid och möda på att processa mot det allmänna i syfte att få den 
den rätt han anser tillkommer honom, bemöts på ett så begripligt sätt som 
möjligt. Även om det juridiska språket inte kan reduceras till sådan 
enkelhet att det kan förstås av alla skattskyldiga, bör ett minimikrav 
ifråga om motiveringar upprätthållas. Undersökningen visar att utform
ningen av RR:s motiveringar kan utvecklas ytterligare i syfte att uppfylla 
detta önskemål.

12.7 Inkomstskatten som bruttoskatt
Tendensen ifråga om möjligheten till omkostnadsavdrag för löntagare är 
tydlig. Undersökningen visar att utformningen av lagregler och rätts
praxis under de senaste decennierna har samverkat på ett sätt, som med
fört att avdragsmöjligheterna under tjänst blivit allt färre. I 33 § 2 mom. 
KL har införts en begränsning, som innebär att omkostnader normalt 
endast får dras av till den del de överstiger 1000 kronor.31 Som påpekats 
har rättspraxis samtidigt utvecklats i restriktiv riktning. Särskilt gäller 
detta behandlingen av blandade kostnader. Utvecklingen i lagstiftningen 
är naturligvis avsedd, och motiverad bl.a. av den förenklade taxeringen 
av fysiska personer. Det måste också framhållas att avdrag alltjämt med
ges för vissa fördyrade levnadskostnader, samt i viss utsträckning för 
kostnader avseende resor mellan bostad och arbetsplats.

Det principiella problem som utvecklingen aktualiserar, är hur denna 
utveckling förhåller sig till nettoprincipen som grundläggande förutsätt
ning vid bestämningen av inkomstbegreppet. Skattebasen har med tiden 
förändrats på ett sätt, som gör att inkomstbeskattningens teoretiska grun
der måste ifrågasättas. Nettobeskattningen är resultatet av att skatteför- 
mågoprincipen särskilt beaktats vid utformningen av inkomstbeskatt
ningen. Det innebär en motsägelse om denna princip åberopas, samtidigt 
som nettobeskattningen successivt förvandlas till en bruttoskatt de facto.

Ytterst handlar det om en konflikt mellan önskemålet om effektivitet 
och grundläggande rättvisekrav. Systemet med begränsningar i omkost-
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nadsavdrag, undantag från avdragsförbudet för levnadskostnader, och 
invecklade, krympande sociala transferreringsystem, har skapat ett svår
överskådligt nät av regleringar. Grundläggande rättsliga principer och 
teorier riskerar att i denna kontext degraderas till fasadlegitimationer. 
Kontinuerliga analyser av dessa förhållanden är nödvändiga om rättens 
funktioner skall kunna överblickas. Teoretisk förankring behövs för att 
rättssystemet skall kunna åtnjuta legitimitet.
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Källor

Om inte annat anges har hänvisningar till litteratur gjorts på följande sätt:

Böcker inklusive 
uppsatser i antologier

Uppsatser i tidskrifter

Författarens efternamn och bokens tryckår

Författarens efternamn, publikation samt 
årgång

Svenskt offentligt tryck

Propositioner
Prop. 1927:102 med förslag till kommunalskattelag.
Prop. 1963:96 med förslag till ändring i anv.p. 1 till 20 § 

kommunal skattelagen m.m.
Prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning.
Prop. 1980/81:68 med förslag till ändrade regler för den skattemässiga 

behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten.
Prop. 1984/85:93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m.
Prop. 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten m.m.
Prop. 1989/90:110 Reformerad inkomst- och företagsbeskattning.
Prop. 1991/92:150 Kompletteringsproposition.
Prop. 1994/95:182 Beskattning av fri hälso- och sjukvård samt vissa andra 

förmåner.
Prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m.
Prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder 

vid personalavveckling, m.m.

Skatteutskottets betänkande
SkU 1979/80:44 om åtgärder mot krångel och byråkrati m.m. såvitt avser 

ändring i lagen om handel med drycker.
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SkU 1980/81:18 om representationsavdrag.
SkU 1985/86:38 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten m.m.
SkU 1995/96:20 Skattelättnad för riskkapital, m.m.
SkU 1995/96:25 Beskattning av vissa förmåner, m.m.

Statens offentliga utredningar
SOU 1923:69. Inkomstskattesakkunnigas betänkande om inkomst- och 
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SOU 1997:2. Inkomstskattelag. Huvudbetänkande av Skattelagskommittén.
SOU 1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning. Betänkande av 

Tjänstebeskattningsutredningen.

Departementsserien
Ds 1992:6. Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och 

mervärdeskatten. Rapport till expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi.

Riksskatteverket
Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för utgifter för 

representation m.m. RSV S 1996:11.
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Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 1997 års 
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