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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Strömmande media har förändrat hur människan tar del av underhållning. Streaming, som det 

också kallas, är ett sätt att överföra datafiler över ett nätverk för direkt uppspelning i dator eller 

mobil enhet. Tack vare den utbredda tillgången till Internet är det möjligt för mottagaren att ta 

del av innehållet i princip när som helst och var som helst. Streaming av media har sett en stor 

kommersiell framgång genom tjänster som Netflix och Spotify, där dess användare mot en 

avgift får tillgång till ett utbrett bibliotek av filmer, serier och låtar. 

 

Streaming är ett utmärkt verktyg för att distribuera media, inte bara för professionella aktörer, 

utan även för enstaka individer som ägnar sig åt skapande och kreativitet. Detta slag av media 

brukar betecknas som användargenererat innehåll. Utmärkande för sådant innehåll är att det 

skapas för andra ändamål än att gå med vinst, såsom berömdhet och självuttryck.1 Streaming 

av användargenererat innehåll är väldigt populärt. Den allmänt tillgängliga 

videodelningsplattformen YouTube är ämnad för detta syfte, och är den näst mest besökta 

webbsidan i världen.2 

 

Ett område som i synnerhet har känt av det ökade intresset för streaming är datorspelande. 

Streaming av datorspel och e-sport är numera en global miljardindustri, och det finns ett flertal 

sociala plattformar ägnade åt streaming av media med fokus på datorspel.3 Den mest populära 

är Twitch.tv.4 På Twitch.tv kan vem som helst kostnadsfritt skapa en kanal, från vilken man 

med hjälp av en dator och annan nödvändig utrustning kan strömma sitt innehåll. De 

strömmande individerna kan samtidigt kommunicera med sina tittare, i huvudsak genom 

plattformens inbyggda chattfunktion. 

 

Streaming på Twitch.tv gör det möjligt för dess användare att dela med sig av sina 

spelupplevelser, vilket för de allra flesta utgör ett komplement i fritidssysselsättningen. 

Plattformens funktion som en populär samlingsplats har även öppnat dörren användarna att 

tjäna pengar på streaming; i vissa fall till den grad att det helt går att livnära sig på inkomsterna. 

                                                 
1 OECD, 2007, s. 18. 
2 Alexa, YouTube [https://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com] 2018-02-14. 
3 Dot Esports [https://dotesports.com/business/news/study-esports-industry-revenue-2017-superdata-predictions-

19399] 2018-03-27. 
4 Streamlabs, Blog [https://blog.streamlabs.com/streamlabs-livestreaming-q4-report-tipping-reaches-100m-for-

the-year-youtube-dominates-in-4bf450fae536] 2018-03-06. 
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Av den anledningen aktualiseras en rad skattemässiga frågeställningar. Är inkomster från 

streaming skattepliktig? Är streaming att anse som hobby eller näringsverksamhet? Är 

utgifterna avdragsgilla eller utgör de personliga levnadskostnader? Den inkomstskatterättsliga 

hanteringen av bland annat dessa frågeställningar har ännu inte behandlats utförligt i 

rättskällorna. Det är ett intressant ämne som i min mening förtjänar en noggrannare redogörelse. 

Mot bakgrund av detta, och i syfte att förena skatterätten med ett av mina personliga 

fritidsintressen, kommer jag i denna uppsats att undersöka den inkomstskatterättsliga 

hanteringen av streaming på Twitch.tv. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera den inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming 

som bedrivs på plattformen Twitch.tv.  

1.3 Metod 

För att kunna analysera den inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming är det aktuellt att 

utreda gällande rätt. Enligt den juridiska metodlitteraturen är de metoder som avser att utreda 

gällande rätt avgränsande i olika omfattning. En av de mer omfattande metoderna är den 

juridiska metoden, som kombinerar rättskälleläran med olika infallsvinklar på faktahantering 

och faktas relation till rättskällorna. Hit hör bland annat tekniken att urskilja och avgränsa 

information och rättsfakta som är relevant för syftet. En central aspekt i den juridiska metoden 

är att tillämpa en rättsregel på ett faktiskt förhållande. Även principerna för avtalstolkning kan 

hänföras till den juridiska metoden.5 

 

I bakgrunden introducerades begreppet användargenererat innehåll. Ett betydande 

karaktärsdrag för sådant innehåll är att skapandet i huvudsak motiveras av andra skäl än att ge 

något ekonomiskt överskott. Streaming av användargenererat innehåll kan därmed presumeras 

ske utan vinstsyfte, vilket ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv betraktas som 

hobbyverksamhet. Hobbyverksamhet brukar beskrivas som gränsdragningen mellan 

inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet.6 Den inkomstskatterättsliga hanteringen kan 

variera utifrån vilket inkomstslag som streaming ska beskattas. För att kunna analysera den 

inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming är det därför centralt att redogöra för de 

omständigheter styr gränsdragningen mellan inkomstslagen. Därtill är det i analysen aktuellt att 

                                                 
5 Sandgren, 2007, s. 37–38. 
6 Prop. 1989/90:110 s. 310. 
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jämföra den skattemässiga hanteringen mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget 

näringsverksamhet. 

 

Inledningsvis är det för handen att beskriva hur själva streamingförfarandet går till. Vidare ska 

konstateras vilka typer av inkomster som en person kan erhålla genom sin streaming samt hur 

inkomsterna uppstår. De ska vara förhållandevis enkla att identifiera och kategorisera, samtidigt 

som själva förvärven av inkomsterna ska vara möjliga att uppnå för den målgrupp som avses.  

 

Efter att inkomsterna har identifierats och definierats ska de placeras i en skatterättslig kontext 

som gör det möjligt att analysera den inkomstskatterättsliga hanteringen. En sådan analys 

kommer att ske med utgångspunkt i det inkomstskatterättsliga inkomstbegreppet. Huruvida de 

inkomster som en skattskyldig erhåller genom sin streaming är att anse som inkomster enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är här en väsentlig frågeställning. Vidare ges anledning 

att undersöka om de eventuella inkomsterna är beskattningsbara eller inte. Om inkomsterna är 

beskattningsbara ska vidare undersökas på vilken grund de är skattepliktiga. Ovanstående 

frågor utgör en del av de skatterättsliga omfångsfrågorna. 

 

Det hör till inkomstskattesystemets grundprinciper att utgifter som företagits i syfte att generera 

inkomster också får dras av. Skatteplikten och avdragsrätten kan sägas vara två olika sidor av 

samma mynt. Avdragsrätten avgränsas i förhållande till inkomsterna. Redogörelsen av de 

förhållanden under vilka streaming företas och omfattningen av de faktiska inkomstkällorna 

kan således motivera urvalet av kostnadstyper. Även på utgiftssidan ska omfånget undersökas, 

det vill säga om avdragsrätt eller inte föreligger för de hänförliga utgifterna. Eftersom streaming 

i första hand är en fritidssysselsättning kan denna frågeställning anses särskilt påtaglig då 

privata levnadskostnader inte omfattas av avdragsrätten.7 

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv kan det i vissa fall vara svårt att renodlat behandla 

periodiseringen, det vill säga frågor om när inkomsterna ska beskattas och utgifterna dras av. 

Det har sin förklaring att de bestämmelser som reglerar skatteplikten och avdragsrätten ofta 

innehåller eller utgör särskilda periodiseringsregler.8 För att kunna analysera den 

inkomstskatterättsliga hanteringen är det, utöver en redogörelse av ovanstående omfångsfrågor, 

relevant att också behandla periodiseringsfrågorna. 

                                                 
7 Se 9 kap. 2 § IL. 
8 Eriksson, 2016, s. 361. 
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Twitch.tv ägs och drivs av ett amerikanskt företag, vilket till viss del gör streaming till en 

gränsöverskridande verksamhet. För den som ägnar sig åt streaming kan det innebära att 

inkomsterna även är skattepliktiga i USA. Detta utgör så kallad internationell 

dubbelbeskattning. En analys av den inkomstskatterättsliga hanteringen av streaming kan 

således komma att omfatta dels omfånget av skatteplikten enligt amerikansk rätt, dels hur 

eventuell dubbelbeskattning kan lindras eller undanröjas.  

 

Mot bakgrund av det anförda anser jag att den juridiska metoden på ett tillfredställande sätt 

beskriver det tillvägagångssätt som kommer att användas för att besvara uppsatsens syfte. 

1.4 Material 

En redogörelse för streaming i sin helhet kan inte göras med utgångspunkt i rättskällorna. I 

stället sker den med hjälp av olika internetartiklar samt information som finns tillgänglig på 

Twitch.tv:s webbsida. Huvuddelen av dessa källor är skrivna på engelska, vilket innebär att en 

stor del av däri förekommande termer och uttryck är i behov av översättning. Jag vill på förhand 

uppmärksamma läsaren att det förekommer många engelska begrepp som kan hämma flödet i 

läsningen. Jag kommer till min bästa förmåga att översätta och beskriva begreppen, samt 

använda ett konsekvent språkbruk i förhållande till dessa.  

 

Till den inledande redogörelsen som beskrivits ovan hör även avtal som dels reglerar 

användarvillkoren på plattformen, dels intäktsfördelningen mellan företaget Twitch och 

behöriga användare. Tillgången till dessa avtal är dock begränsad, då inte alla avtal och villkor 

finns tillgängliga för allmänheten. I de fall ett avtal inte går att granska denna grund kommer 

det att framgå i huvudtexten. Följaktligen kommer detta i viss mån att minska precisionen i de 

slutsatser som dras i analysen. 

 

För de avsnitt som rör den rättsliga redogörelsen kan följande kommenteras. IL innehåller, med 

enstaka undantag, samtliga regler om beräkning av underlaget för kommunal och statlig 

inkomstskatt.9 Därtill finns andra författningar som reglerar närliggande områden, såsom 

socialavgiftslagen (2000:980) (SAL). Angående periodiseringen för näringsverksamheter är 

också bokföringslagen (1999:1078) (BFL) utmärkande. Utöver lagar är också förarbeten i form 

                                                 
9 Prop. 1999/00:2 del 1 s. 481. 
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av propositioner och offentliga utredningar användbara, främst förarbetena till de större 

skattereformerna. 

 

För frågor som rör internationell dubbelbeskattning är till exempel lagen (1986:468) om 

avräkning av utländsk skatt (AvrL) relevant. Andra relevanta rättskällor som knyter an till detta 

område är lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas 

Förenta Stater samt OECD:s modellavtal och tillhörande kommentar. Även amerikansk 

lagstiftning och yttranden från den amerikanska skattemyndigheten är i detta avseende 

tillämplig. 

 

Rättsfallen utgör en viktig del av skatterätten eftersom området är svårt att detaljreglera. 

Rättsfallstolkning är därför ett betydelsefullt instrument i undersökningen av 

beskattningsrätten.10 I uppsatsen kommer rättspraxis att användas för att belysa rättsläget i både 

allmän bemärkelse och mer ingående för frågor som direkt berör streaming. Rättsfallsmaterialet 

är i huvudsak från högsta instans, men framför allt i fråga om gränsdragningen mellan 

inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet förekommer även en del mål från kammarrätterna 

(KR), eftersom högsta instans inte har behandlat gränsdragningsproblematiken för en del typer 

av verksamheter. I enstaka fall förekommer även praxis från förvaltningsrätten (FR).  

 

Skatteverkets (SKV) yttranden fyller en viktig funktion på skatteområdet. På SKV:s hemsida 

finns ställningstaganden där myndigheten i ett antal frågor angett sin tolkning av vissa rättsliga 

frågor. Denna administrativa praxis är ett av de främsta komplementen till de traditionella 

rättskällorna. Även om ställningstaganden inte erhåller egentlig rättskällestatus och därmed inte 

är bindande, får de anses vara av stor användning i den praktiska beskattningen då de bidrar till 

en ökad förutsebarhet i samband med den inkomstskatterättsliga tillämpningen. På 

myndighetens webbsida finns numera SKV:s rättsliga vägledning; ett pedagogiskt verktyg för 

myndighetens tolkning av gällande rätt. Denna fanns tidigare också i tryckt format, men finns 

sen ett år tillbaka endast på internet. 

 

Doktrinen på skatteområdet är omfattande och ett annat viktigt komplement. Till doktrinen 

räknas av kvalificerad litteratur av analyserande slag.11 Att den är kvalificerad innebär att 

doktrinen inte enbart rent deskriptivt ska återge lagtexten utan också innehålla egna synpunkter 

                                                 
10 Hellenius och Rabe, 2011, s. 494–497. 
11 Hellenius och Rabe, 2011, s. 489–490. 
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rörande tolkning av lagregler, rättsfall och liknande.12 Urvalet av doktrinen är varierande.  

I fråga om allmänna frågeställningar rörande inkomstbeskattningen, till exempel redogörelsen 

för inkomstbegreppet och skatteplikten, är pedagogisk litteratur såsom Inkomstskatt av bland 

andra Lodin, Erikssons Praktisk beskattningsrätt samt Hellenius och Rabes  

Det svenska skattesystemet till stor nytta. På det skattefria området förekommer den civil- och 

skatterättsliga doktrinen i form av Bergströms Skatter och civilrätt samt  

Beskattning av arv och gåva skriven av Englund och Silfverberg. Angående avdragsrätten – 

närmare bestämt rättsfallsanalyserna på levnadskostnadsområdet – är Påhlssons avhandling 

Levnadskostnader mycket användbar.  

 

Ett viktigt institut på skatteområdet är förhandsbeskedsinstitutet. Detta skapar möjlighet för 

skattskyldiga att i förväg få bedömt vissa frågor rörande tolkningen av skattelagstiftningen. 

Förhandsbeskedsinstitutet regleras genom lagen (1998:189) om förhandsbesked i 

taxeringsfrågor. Enligt 1 § kan förhandsbesked meddelas på ansökan av skattskyldig eller SKV. 

En förutsättning är att frågan är av vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Ansökan 

om förhandsbesked görs hos Skatterättsnämnden (SRN) som själv bestämmer om en ansökan 

ska prövas eller avvisas, 12 §. Ett meddelat förhandsbesked är bindande för SKV, om det 

åberopas av den skattskyldige vid taxeringen, 16 §.13 Praxis från SRN innehåller den kanske 

mest aktuella vägledningen för streaming då frågan om donationer togs upp för ett par år sedan. 

Av den anledningen kommer SRN:s mål som avser just denna fråga att behandlas närmare i 

uppsatsen. 

1.5 Avgränsningar 

Med hänsyn till att analysen inte ska bli alltför omfattande är några avgränsningar för handen. 

För det första kommer jag av praktiska skäl att enbart att redogöra av streaming som utövas på 

Twitch.tv. En anledning är att det är den mest populära plattformarna av sitt slag.14 En annan 

mer praktisk anledning är att Twitch.tv är jag i min materialsökning funnit plattformen att vara 

mest överskådlig vad gäller avtalsvillkor och generell information. Valet att exkludera andra 

streamingplattformar från uppsatsen innebär att analysen omfattar en mindre andel av den 

åsyftade målgruppen, men det får anses motiverat eftersom ett mer pedagogiskt upplägg i stället 

kan uppnås. Mitt val att i stället inte utgå från streaming i allmän bemärkelse – utan inriktning 

                                                 
12 Hellenius och Rabe, 2011, s. 76. 
13 Hellenius och Rabe, s. 487–488. 
14 Streamlabs, Livestreaming report Q4 [https://blog.streamlabs.com/streamlabs-livestreaming-q4-report-tipping-

reaches-100m-for-the-year-youtube-dominates-in-4bf450fae536] 2018-03-06. 
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på en särskild streamingplattform – beror främst på att analysen ska få en mer konkret innebörd, 

samt att ge läsaren påtagliga exempel och hänvisningar till det redan invecklade avsnittet om 

streaming. Analysen lär dock till viss del vara allmängiltig, då streaming av motsvarande slag 

som bedrivs på andra plattformar i min mening bör leda till likartade slutsatser. 

 

Det ska vidare vara fråga om streaming som bedrivs av obegränsat skattskyldiga fysiska 

personer. Juridiska personer faller därmed utanför. Det beror främst på att de 

gränsdragningsproblem som uppstår i fråga om vilket inkomstslag vari verksamheten ska 

beskattas inte är lika relevant för juridiska personer.15 Inkomstslaget näringsverksamhet 

behandlas därför utifrån den inkomstskatterättsliga hanteringen för enskilda näringsidkare som 

bedriver enskild näringsverksamhet. 

 

Eftersom uppsatsen ämnar placera inkomster från streaming i en inkomstskatterättslig kontext 

är det följaktligen de ifrågavarande inkomsternas karaktär som motiverar vilka regler som kan 

komma att tillämpas. Eftersom inkomsterna utgör förvärvsinkomster får det anses motiverat att 

avgränsa uppsatsen till att endast behandla inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Någon 

redogörelse för inkomstslaget kommer därför inte att ske. Hur själva beräkningen av 

inkomstskatten sker kommer vidare inte att behandlas. 

 

Vilket innehåll som faktiskt strömmas på plattformarna är i princip av underordnad betydelse. 

I vissa fall är det emellertid befogat med en avgränsning utifrån innehållet. Exempelvis är de 

kanaler som sänder större e-sportsevenemang normalt media- och produktionsbolag, vilka 

därmed faller utanför begreppet användargenererat innehåll. Det innehåll som strömmas ska 

således utgöra användargenererat innehåll.16 

 

Det kan även tänkas att vissa typer av användargenererat innehåll ger anledning till en särskild 

skattemässig behandling. Ett sådant exempel är om det strömmade innehållet kan tänkas utgöra 

konstnärligt eller liknande innehåll.17 Fastän det hade varit intressant att behandla denna fråga, 

kommer uppsatsen av förenklings- och utrymmesskäl inte att utreda frågan vidare. 

Utgångspunkten är i stället de inkomster som en skattskyldig kan tjäna på streaming oavsett 

vilket användargenererat innehåll som strömmas. 

                                                 
15 Se 13 kap. 2 § IL. 
16 Se SvSkT 2017:4 s. 250. 
17 Jfr 62 kap. 4 § IL. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens huvuddel kommer att inledas med ett avsnitt om streaming. I avsnittet redogörs för 

den tekniska delen av streaming med utgångspunkt i begreppet användargenererat innehåll och 

förutsättningarna för streaming på plattformen Twitch.tv; däri en uppräkning och indelning av 

de inkomster som hänförs dit. Därefter kommer grundläggande frågeställningar för 

inkomstbeskattningen att behandlas, till exempel skattskyldigheten, inkomstbegreppet och 

periodiseringen. Av denna redogörelse följer sedan två avsnitt som rör skattefria inkomster 

respektive ej avdragsgilla utgifter. Redogörelsen för avsnitten sker främst med utgångspunkt i 

doktrinen och rättspraxis. 

 

Vidare följer ett avsnitt om bestämmelserna för inkomstslaget tjänst. Hit hör en genomgång av 

de allmänna bestämmelserna för inkomstslaget, omfattningen av skatteplikten respektive 

avdragsrätten samt en redogörelse för de särskilda regler som styr inkomstbeskattningen av 

hobbyverksamhet. 

 

Inkomstslaget näringsverksamhet kommer därefter att behandlas. Inledningsvis kommer att 

redogöras för avgränsningen mellan de två inkomstslagen. Avgränsningen består i ett antal 

rekvisit, vilka i huvudsak kommer att behandlas med utgångspunkt i rättspraxis. Därpå följer 

en redogörelse för de allmänna bestämmelserna som är tillämpliga inom inkomstslaget. 

Avsnittet fortsätter med skildring av de särskilda periodiseringsreglerna som gäller för de 

tillgångstyper som är relevanta för att kunna analysera den inkomstskatterättsliga hanteringen 

av streaming. Den kommer även att omfatta även behandlingen av några särskilda 

kostnadstyper. Avsnittet avlutas med en hantering av utländsk valuta. 

 

Huvuddelens sista avsnitt kommer att behandla den internationella beskattningen, däribland 

frågor som rör dubbelbeskattning och undanröjning av utländsk skatt. Denna behandling sker 

med utgångspunkt i såväl utländsk som intern internationell inkomstskattelagstiftning; vilka 

förenas genom tillämpligt skatteavtal och där tillhörande kommentarer. Avslutningsvis kommer 

jag att redogöra för mina slutsatser angående den inkomstskatterättsliga hanteringen av 

streaming som bedrivs på Twitch.tv. 
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2 Streaming 

I detta avsnitt följer en redogörelse av vad streaming är för något och hur det går till. 

Redogörelsen sker inledningsvis med utgångspunkt i en allmän teknisk beskrivning, för att 

därefter delas in i olika kategorier. Denna indelning syftar att precisera begreppet på ett sätt 

som gör det möjligt att definiera streaming inom ramen för uppsatsen. Därpå följer en 

beskrivning av Twitch.tv och hur streaming företas på plattformen, samt en presentation av de 

inkomster som kan erhållas genom streaming. 

2.1 Teknisk bakgrund 

Streaming är en process där en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en 

mottagare. På källan ligger signalen lagrad som en datafil, som sedan omvandlas direkt till ljud 

och/eller bild i mottagaren, till exempel en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Källan kan 

antingen vara en lokal dator, en hårddisk i ett hemnätverk eller en server på internet.18 Genom 

olika tjänster kan en mottagare ansluta sig till servern för att ta del av datafilerna som finns 

lagrade där, antingen kostnadsfritt i utbyte mot en fast månadsavgift. Ett populärt exempel på 

en betaltjänst avsedd för streaming är Netflix.19 Den betalande mottagaren ges då tillgång till 

ett digitalt bibliotek av filmer och serier.20 På den kostnadsfria sidan är 

videodelningsplattformen YouTube mest populär.21 

 

Rent tekniskt innebär streaming att den överförda filen laddas ned succesivt. För exempelvis en 

video som strömmas över internet innebär det att den laddas ned till en del, lagras i minnet och 

sedan spelas upp medan nästkommande del laddas ned. Från tittarens perspektiv kommer 

videon att spelas upp som om den fanns lagrad direkt på dennes hårddisk, men det förutsätter 

emellertid att tittaren har en oavbruten internetuppkoppling. Den här typen av streaming 

betecknas ”on-demand”. Med begreppet menas att det strömmade innehållet kan nås när som 

helst utifrån användarens egna förutsättningar.22  

 

En annan variant av streaming är så kallad livestreaming. Som namnet föreslår sänds datafilerna 

direkt från upptagningskällan, exempelvis en videokamera eller en mikrofon. Det strömmade 

                                                 
18 Ljud och bild [https://www.ljudochbild.se/nyheter/vad-ar-streaming/] 2018-02-14. 
19 Alexa, Netflix [https://www.alexa.com/siteinfo/netflix.com] 2018-02-14. 
20 Netflix [https://media.netflix.com/en/about-netflix] 2018-03-15. 
21 Alexa, Top Sites [https://www.alexa.com/topsites] 2018-02-14. 
22 Nationalencyklopedin, Streaming [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/streaming]; 

Nationalencyklopedin, Video on demand [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/video-on-

demand] 2018-03-28. 
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innehållet färdigställs av ett datorprogram, och når därefter mottagaren. Livestreaming lagrar 

därmed ingen data.23 Sammanfattningsvis utgör on-demand-streaming och livestreaming två 

olika metoder för att strömma datafiler. Från ett tittarperspektiv är metoderna likartade 

upplevelser, men är på ett tekniskt plan olika. 

2.2 Användargenererad streaming 

Förutom en teknisk indelning av streaming är det också möjligt att kategorisera den utifrån 

själva innehållet. Det går att illustrera med hjälp av Netflix och YouTube, då tjänsterna först 

och främst skiljs åt i hur de används. I fallet med Netflix är det strömmade innehållet filmer och 

serier, som nästan uteslutande är producerade av stora media- och produktionsbolag. Netflix 

har en enhällig bestämmanderätt över vilket material som ska finnas tillgängligt på tjänsten. 

Tillgång till innehållet ges vidare genom att betala en fast månadsavgift.24 Netflix kan med 

andra ord beskrivas som ett kommersiellt alternativ till att köpa eller hyra filmer och serier, 

såväl i fysisk som digital form.  

 

YouTube är å andra sidan en plattform huvudsakligen ämnad för att användare ska kunna dela 

med sig av hemmaproducerad video, även om den också används av mediabolag som ett sätt 

att distribuera sitt innehåll. För användarens del är YouTube gratis att använda. Vem som helst 

kan skapa en användare och ladda upp videor, som då görs allmänt tillgängliga. Innehållet på 

YouTube kan sägas vara demokratiserat, eftersom det är dess användare som bestämmer vilket 

innehåll som publiceras. YouTube är således avsett för användargenererat innehåll.25 

 

Användargenererat innehåll är ett begrepp som används för att beskriva olika typer av media 

producerade av amatörer. Det finns ingen enhetlig definition av begreppet men den 

internationella organisationen OECD har i syfte att klarlägga termen identifierat tre 

grundläggande kännetecken. För det första ska det ifrågavarande innehållet vara publicerat på 

en offentlig tillgänglig webbsida. För det andra ska en viss grad av kreativa insatser ligga till 

grund för det skapade innehållet. För det tredje ska professionella rutiner och sedvänjor ligga 

utanför skapandeprocessen. Med det menas att innehållet skapas utifrån andra motiv än att gå 

med vinst, såsom berömdhet och självuttryck. Streaming av användargenererat innehåll skiljer 

                                                 
23 Ljud och bild [https://www.ljudochbild.se/nyheter/vad-ar-streaming/] 2018-02-14. 
24 Netflix [https://media.netflix.com/en/about-netflix] 2018-03-15. 
25 OECD, 2007, s. 15 & 22. 



16 

 

sig därmed från streaming av kommersiellt innehåll som är skapat av traditionella förläggare 

och produktionsbolag.26 

2.3 Twitch.tv 

Twitch.tv lanserades år 2011 och är en offentligt tillgänglig webbplattform avsedd för 

streaming med fokus på datorspel. Plattformens ägs och drivs av företaget Twitch.27 Förutom 

spelrelaterat innehåll går det även att strömma bland annat egenproducerad musik och 

konstnärligt skapande.28 Det är kostnadsfritt att skapa en användare på Twitch.tv. Varje 

användare har en personlig sida, en så kallad kanal, varifrån det är möjligt att direktsända 

innehåll av ovanstående slag.29 På kanalen kan användaren berätta mer om sig själv, vad tittaren 

kan förvänta sig av sändningarna samt länka till sociala medier eller sponsorsidor. 

 

En person som ägnar sig åt streaming kallas för streamare.30 Med hjälp av särskild mjukvara 

kan streamaren sända sitt innehåll till kanalen, där användare kan ta del av sändningen.31 Det 

strömmade innehållet varierar från kanal till kanal, men går oftast ut på att streamaren filmar 

sig själv och kommenterar när denne spelar datorspel; ett format som brukar kallas för  

”Let’s play”. 32 

 

Det grafiska upplägget varierar från kanal till kanal. Ett vanligt upplägg består av två separata 

bildrutor, där den ena bildrutan visar skärmupptagning, såsom det datorspel som streamaren 

spelar. Den andra, ofta lite mindre bildrutan, visar upptagning från en videokamera riktad mot 

streamaren.33 Videoupptagningen kombineras vanligen med en mikrofon som fångar upp 

streamarens röst.34 

 

Varje kanal har en integrerad chatt. Med hjälp av chatten kan tittare kommunicera dels med 

varandra och dels ställs frågor till streamaren. Streamaren kan då antingen genom att själv 

skriva i chatten eller genom en mikrofon svara på tittarnas frågor. En sändning behöver därmed 

inte alltid fokusera på själva spelandet, utan många streamare betonar i stället interaktionen 

                                                 
26 OECD, 2007, s. 18. 
27 Med Twitch ska härav förstås företaget som står bakom plattformen Twitch.tv. 
28 Twitch, Creative FAQ [https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/2176641-creative-faq] 2018-02-14. 
29 Twitch, About [https://www.twitch.tv/p/about] 2017-11-22. 
30 SvSkT 2017:4 s. 250. 
31 Nationalencyklopedin, Streamare [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/streamare] 2018-01-08. 
32 Yahoo [https://web.archive.org/web/20140729024203/http://voices.yahoo.com/what-lets-play-4901264.html] 

2018-03-15. 
33 Recktenwald, 2017, s. 70. 
34 Hamilton, m.fl., 2014, s. 1315–1316. 



17 

 

med sina tittare. En kanal kan också ha följare. Genom en länk som finns belägen på kanalen 

kan tittare aktivt välja att bli meddelade på mail eller i mobiltelefonen när streamaren påbörjar 

sin sändning. Den streaming som företas på Twitch.tv är i första hand livestreaming, men 

tidigare sändningar finns även tillgängliga on-demand. De tidigare sändningarna sparas på 

kanalen och finns tillgängliga i minst 14 dagar.35 

 

Sändningsprocessen är relativt resurskrävande. Normalt utgör det inget hinder att använda en 

och samma dator för att hantera såväl spelandet som sändningen, men för att kunna uppnå 

högsta sändningskvalitet och samtidigt kunna spela de mest resurskrävande spelen kan det 

motiverat att fördela datorns arbetsbörda på ytterligare en dator som är dedikerad för att hantera 

sändningen.36 

 

Streaming på Twitch.tv regleras i första hand av ett användaravtal som är tillämpligt för 

plattformens alla användare. Där framgår bland annat att all lagring och sändning av 

användarnas innehåll som sker på Twitch.tv, ger Twitch – såvida inte någonting annat har 

avtalats – en obegränsad rätt att använda innehållet. Det innebär exempelvis att Twitch inte 

behöver ge ut någon royalty för nyttjandet av det användargenererade material som streamare 

distribuerar via plattformen.37 

2.4 Inkomstkällor 

Twitch.tv:s popularitet kan rimligen tillerkännas möjligheten för dess användare att tjäna 

pengar på sin streaming. De inkomster som en streamare erhåller kan principiellt delas in två 

kategorier: ersättning som betalas ut av Twitch och alla andra inkomster. Dessa kommer att 

redogöras för nedan. 

2.4.1 Ersättning från Twitch 

Den första kategorin av inkomster består av ersättningar som betalas ut av Twitch direkt till 

streamaren. Inträdesprogrammet för att tjäna pengar på sin streaming på Twitch.tv kallas för 

”the affiliate program”. Inom ramen för denna uppsats kommer detta inträdesprogram att kallas 

för kompanjonsprogrammet. Streamare som omfattas av detta program är sålunda 

kompanjoner. 

                                                 
35 Twitch, Video on demand [https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/1575302-videos-on-demand]  

2017-01-24. 
36 Twitch, Broadcasting with two computers [https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/1988680-

broadcasting-with-two-computers] 2018-03-13. 
37 Se punkt 8 a i användarvillkoren [https://www.twitch.tv/p/legal/terms-of-service/] 2017-02-14. 
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Samtliga streamare som uppfyller de fyra rekvisit nedan bjuda in till kompanjonsprogrammet. 

Streamaren ska: 

– Strömma 8 timmar den senaste 30-dagarsperioden, 

– Strömma på 7 olika dagar den senaste 30-dagarsperioden, 

– Uppnå ett medelsnitt om 3 tittare per sändning, 

– Ha 50 följare.38 

Villkoren för programmet, bland annat hur intäktsfördelningen går till, regleras i ett särskilt 

avtal. Detta allmänt tillgängliga avtal, härefter kallat kompanjonsavtalet, utgör grunden för alla 

ersättningar som kompanjoner får av Twitch. I princip är det fråga om ett ekonomiskt samarbete 

som syftar att generera mer internettrafik till kanalen och sedermera Twitch.tv som helhet, där 

företaget delar med sig av de intäkter som genereras genom streamarens kanal. En närmare 

redogörelse för villkoren i kompanjonsavtalet följer nedan. 

 

Den första ersättningen är intäkter från prenumerationer. Prenumerationer är, som namnet 

föreslår, en tjänst där kanalens tittare betalar en månatlig avgift i utbyte mot en rad förmåner. 

Prenumeranter behöver exempelvis inte titta på någon reklam som annars hade visats på 

kanalen, och får tillgång till särskilda chattsymboler som är unika för varje kanal som ingår i 

partnerskapet. Därtill erbjuds prenumeranter ofta ytterligare möjligheter och tillfällen att 

interagera med streamaren, som tack för att de visar sitt stöd.39 En prenumeration kostar 

antingen 5, 10 eller 25 U.S. Dollar per månad, varav minst hälften av nettointäkterna går till 

streamaren.40 

 

En annan typ av ersättning kommer i formen av Bits. Bits är en slags virtuell valuta som Twitch 

säljer till sina användare. De förekommer som animerade symboler, och kan användas för att 

fira händelser och visa uppskattning för en streamare. När Bits spenderas visas de animerade 

symbolerna på kanalen tillsammans med ett meddelande, där det framgår hur många Bits som 

mottagits. För varje Bit som spenderas på en kanal, erhåller streamaren en U.S Cent.41 

 

                                                 
38 Twitch, Joining the affiliate program [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/2785927-joining-the-

affiliate-program#access] 2018-03-22. 
39 Hamilton, m.fl., 2014, s. 1316. 
40 Punkt 3 i kompanjonsavtalet [https://www.twitch.tv/p/legal/affiliate-agreement/] 2018-03-16. 
41 Ibid. 
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Kompanjoner kan också tjäna pengar genom referensmarknadsföring. Här avses fullbordade 

köp av digitala produkter såsom datorspel och spelföremål som sker med hjälp av streamarens 

hänvisning. Hänvisningen görs genom särskilt formaterade länkar som finns belägna på 

kanalen. Varje fullbordat köp ger streamaren en ersättning om fem procent av 

försäljningsintäkterna.42 

 

Samtliga intäkter som regleras av kompanjonsavtalet betalas ut månatligen, inom 60 dagar efter 

slutet av varje kalendermånad i valutan U.S. Dollar.43 Enligt den fjortonde punkten framgår 

vidare att streamaren inte är att anse som en självständigyrkesutövare, som inte under några 

former ska betraktas som en anställning. 

 

För större kanaler finns det ytterligare ett program för att tjäna pengar, det så kallade 

partnerskapsprogrammet. Streamare som omfattas av partnerskapsprogrammet kommer 

hädanefter att kallas för partner. Ansökning om att ingå partnerskap är öppet för alla kanaler, 

men det är inte alla som faktiskt blir accepterade. En förutsättning för att streamare ska vara 

berättigad till de ersättningar som erbjuds i partnerskapsprogrammet är att kanalen i fråga 

bedöms vara framgångsrik. Twitch prövar varje ansökning utifrån en rad kvantitativa och 

kvalitativa faktorer. Några av de mest avgörande faktorerna är ett högt följar- och tittarantal, en 

god interaktion med tittarna och regelbundna sändningstider.44 Till skillnad från 

kompanjonsavtalet finns här inte något motsvarande avtal tillgängligt för allmänheten. Den 

information som relaterar till partnerskapet är därför hämtat från plattformens webbsida. 

 

Partner har samtliga möjligheter att tjäna pengar som kompanjoner. Därtill är partnerna 

berättigad till en andel av de reklamintäkter som visas på en streamares kanal. Reklamen visas 

antingen i samband med att tittare ansluter sig till sändningen eller när den visas på initiativ av 

streamaren under sändningstid. Streamaren får på egen hand kontrollera när reklam ska visas 

under sändningen och hur långa reklamavsnitten ska vara.45 Storleken på reklamintäkterna 

baseras utifrån hur många intryck reklamen genererar. Den exakta storleken framgår inte, men 

                                                 
42 Punkt 3 i kompanjonsavtalet [https://www.twitch.tv/p/legal/affiliate-agreement/] 2018-03-16. 
43 Punkt 4.1 i kompanjonsavtalet [https://www.twitch.tv/p/legal/affiliate-agreement/] 2018-03-16. 
44 Twitch, Tips for applying to the partner program [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735127-

tips-for-applying-to-the-partner-program] 2017-11-22. 
45 Twitch, Partner payout FAQ [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735169-partner-payout-faq] 

2018-03-22. 
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har uppskattats vara mellan två till fem U.S. Dollar per 1000 visningar.46 Enligt Twitch är 

ersättningen ”industriledande”.47 

 

Partner erhåller några ytterligare förmåner utöver de som erbjuds till kompanjoner. Exempelvis 

kan partnerna spara sina tidigare sändningar på kanalen i 60 dagar i stället för 14. Vidare sker 

utbetalningarna inom 45 dagar i stället för 60, under förutsättning att betalningssumman 

överstiger 100 U.S. Dollar.48 

 

Efter att en streamare har bjudits in att gå med i kompanjons- eller partnerskapsprogrammet 

ställs krav på att denne ska genomgå två skatteintervjuer: en för royalty och en för tjänst.49 

Intervjuerna sker online och företas i syfte att säkerställa att streamaren uppfyller alla rättsliga 

krav enligt amerikansk lagstiftning. För obegränsat skattskyldiga personer i Sverige som ägnar 

sig åt streaming på Twitch.tv är skatteintervjun central för möjligheten att undanröja den 

internationell dubbelbeskattning som uppstår till följd av att ersättningarna är skattepliktiga i 

USA.50 Detta kommer att behandlas utförligare i avsnitt 8. 

2.4.2 Övriga inkomster 

Till den andra kategorin räknas alla övriga ersättningar som en person kan erhålla genom 

streaming på Twitch.tv. Det kan i princip vara vilka ersättningar som helst, men en naturlig 

förutsättning är de inte ska vara förbjudna enligt det allmänna användaravtalet eller andra regler 

som Twitch ställer på sina användare.51 

 

Den vanligaste ersättningen som hör till denna kategori kommer i form av frivilliga betalningar 

från tittare. I sammanhanget kallas dessa frivilliga betalningar för donationer.52  

Donationer möjliggörs genom en extern betalningstjänst, och sker oftast med hjälp av en länk 

som streamaren satt upp på sin kanal. Den som klickar på länken tas till en överföringssida hos 

                                                 
46 Hamilton, m.fl., 2014, s. 1315–1316. 
47 Twitch, Partner program overview [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735069-partner-program-

overview] 2018-03-22. 
48 Twitch, Joining the affiliate program [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/2785927-joining-the-

affiliate-program#question2]; Twitch, Partner Program Overview 

[https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/735069-partner-program-overview] 2018-03-22. 
49 Twitch, Affiliate onboarding guide [https://help.twitch.tv/customer/portal/articles/2785925-affiliate-

onboarding-guide#Step3] 2018-03-22. 
50 Twitch, Amazon tax information interview FAQ [https://help.twitch.tv/customer/en/portal/articles/2083680-

amazon-tax-information-interview-faq] 2017-12-14. 
51 Se bl.a. punkt 9 i användarvillkoren [https://www.twitch.tv/p/legal/terms-of-service/] 2017-02-14. 
52 Donationer ska i denna bemärkelse inte misstas för donationer enligt 2 § donationsförordningen (1998:140). 
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betalningstjänsten, och eventuella överföringar som sker via länken går då direkt till 

streamarens konto.53  

 

Donationer gör det således möjligt för samtliga streamare att tjäna pengar på sina kanaler. 

Ersättningarna kan variera i storlek, och inte sällan används pengarna för att finansiera ett 

särskilt ändamål, såsom att införskaffa bättre streamingutrustning. En genomförd donation 

uppmärksammas vanligen under sändning, som ofta förenas med ett personligt meddelande från 

givaren som streamaren läser upp. På detta sätt utgör donationer ett incitament för tittarna att 

interagera med streamaren. De är särskilt vanliga på populära kanaler, där den stora mängden 

tittare gör chatten svår att följa.54 

 

Eftersom Twitch.tv är en populär samlingsplats för datorspelsintresserade människor kan 

plattformen användas som ett verktyg för företag att marknadsföra sina tjänster och produkter. 

Ersättningar från sponsorer är således ett annat förekommande exempel på övrig inkomst.55 

Sponsorersättningar kan förekomma som kontant ersättning för att en streamare använder och 

gör reklam för olika tjänster och produkter. Ett annat exempel på sponsorersättningar kan vara 

en förmån, där företaget kostnadsfritt ger streamaren utrustning som den använder under i 

verksamheten. Sponsring på Twitch.tv är tillåtet med stöd av det allmänna användaravtalet.56 

 

Det finns även en rad tredjepartstjänster som är specifikt ämnade för streaming på bland annat 

Twitch.tv. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som erbjuder prenumerationsmöjligheter 

för streamare som inte uppfyller partnerskapskraven som ställs av plattformarna.57 Det kan 

också vara förmedling av donationer, som gör det möjligt för streamare att ta emot donationer 

genom fler betalningssätt.58 Det finns också tjänster avsedda att föra samman streamare med 

olika sponsorer.59 

                                                 
53 Jfr omständigheterna i SRN 85-15/D. 
54 Jfr Hamilton, m.fl., 2014, s. 1321. 
55 GameWisp, 5 ways streamers earn a living [https://blog.gamewisp.com/streamer-economics-101-the-5-ways-

streamers-earn-a-living-4886e73e5f50] 2018-03-22. 
56 Se punkt 8 d–e i användaravtalet [https://www.twitch.tv/p/legal/terms-of-service/] 2017-02-14. 
57 Se t.ex. GameWisp, Insider agreement [https://gamewisp.com/insider-agreement] 2018-02-16. 
58 Se t.ex. Streamlabs, FAQ [https://streamlabs.com/faq] 2018-03-06. 
59 Se t.ex. HelloGamers [https://hellogamers.com/about] 2018-03-06. 
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3 Allmänt om inkomstbeskattningen 

I det här avsnittet följer en redogörelse för de allmänna regler och principer på det 

inkomstskatterättsliga området. Redogörelsen sker med utgångspunkt i fyra frågeställningar.60 

– Vem är skyldig att betala inkomstskatt? 

– Vad utgör skattepliktig inkomst? 

– Vad utgör avdragsgill utgift? 

– När ska beskattningen ske? 

3.1 Vem är skyldig att betala inkomstskatt? 

Skattskyldigheten avser den subjektiva sidan av beskattningen, och handlar främst om vilka 

fysiska respektive juridiska personer som kan vara skattesubjekt. För fysiska personer framgår 

skattskyldigheten i 1 kap. 3 § IL. Enligt bestämmelsen ska fysiska personer betala kommunal 

inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, det vill säga inkomster i 

inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Skattskyldigheten omfattar också frågan om hur 

inkomstbeskattningen i Sverige avgränsas till andra länder, med andra ord vilken anknytning 

till Sverige som krävs för att skattskyldighet ska uppstå. Sveriges skatteanspråk är indelad i 

obegränsad och begränsad skattskyldighet 

 

Bestämmelserna som reglerar skattskyldigheten finns i 3–7 kap. IL, vilket framgår av  

1 kap. 2 § IL. Sverige använder den så kallade hemvistprincipen som huvudmetod vid 

beskattningen. För fysiska personer kommer den till uttryck i 3 kap. 3 § IL. Där framgår att den 

som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller på grund av tidigare bosättning har 

väsentlig anknytning hit är att anse som obegränsat skattskyldig. 

 

Om en fysisk person är obegränsat skattskyldig eller inte är en grundläggande för 

skattskyldighetens omfattning. Det är oftast relativt enkelt att konstatera om en person bor i 

Sverige eller inte, men problem kan uppstå i samband med in- och utflyttning till landet. 

Avsikten är att det svenska skatteanspråket inte ska försvinna enbart på grund av flytt 

utomlands.61 Det finns därför en särskild bestämmelse som reglerar frågan angående väsentlig 

anknytning, 3 kap. 7 § IL. Bedömningen härav sker utifrån en sammanvägning av olika 

omständigheter.  

 

                                                 
60 Jfr Lodin, m.fl., 2015, s. 55. 
61 Lodin, m.fl., 2015, s. 59. 
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Ett par exempel på omständigheter som beaktas är om den skattskyldige har familj i Sverige, 

har åretruntbostad eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.62 Om den skattskyldige är en 

svensk medborgare – den som under minst tio år har varit bosatt eller stadigvarande vistats i 

Sverige – bär denne själv bevisbördan i frågan under fem års tid, 3 kap. 7 § andra stycket IL. 

Den skattskyldige måste med andra ord visa att väsentlig anknytning inte föreligger. 

 

Den som är obegränsat skattskyldig är skyldig att betala inkomstskatt för alla sina inkomster i 

Sverige och från utlandet, 3 kap. 8 § IL. Den som inte är obegränsat skattskyldig är i stället 

begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § IL. Begränsat skattskyldiga är endast förpliktade att betala 

inkomstskatt för vissa inkomster, normalt sådana som anses ha en stark förankring till Sverige, 

3 kap. 18–21 §§ IL.  

 

När en obegränsat skattskyldig person har inkomster från utlandet kan det hända att den blir 

beskattad i två eller flera stater för samma inkomst. Detta brukar kallas för internationell 

dubbelbeskattning. Då dubbelbeskattning kan få stora ekonomiska konsekvenser för de 

skattskyldiga är undanröjande av dubbelbeskattning en central fråga den internationella 

skatterätten. Sverige har ingått skatteavtal med ett stort antal länder i syfte att undanröja 

dubbelbeskattning. Skatteavtalen är folkrättsliga förpliktelser vari staterna är avtalsparter.  

De är införlivade i svensk lag genom särskilda införlivandelagar, vilket gör skatteavtalen 

bindande för myndigheter och domstolar. Följaktligen är tolkningen av skatteavtalen avgörande 

för att kunna utreda omfattningen av staternas skatteanspråk. Se avsnitt 8 för en närmare 

redogörelse.63 

3.2 Vad utgör skattepliktig inkomst? 

För beskattningen utgör inkomsten ett mått av den resurs från vilken en skattskyldig ska betala 

en del i inkomstskatt. Inkomsten ger med andra ord uttryck för den skattskyldiges 

skatteförmåga. Hur långtgående denna skatteförmåga sträcker sig varierar beroende på vilket 

inkomstbegrepp som används Historiskt sett har det svenska rättssystemet använt ett vidare och 

ett snävare inkomstbegrepp.64 

 

Det vidare inkomstbegreppet omfattar allt som en skattskyldig kan konsumera utan att dennes 

förmögenhet minskar. Konsumtionsförmågan ger således uttryck för skatteförmågan. Hit hör 

                                                 
62 Se RÅ 2009 not. 84 och HFD 2012 not. 21. 
63 Lodin, m.fl., 2015, s. 611–613 & 656. 
64 Hellenius och Rabe, 2011, s. 49. 
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produktiv verksamhet och värdeökning på regelbundna och tillfälliga förmögenhetstillgångar.65 

Det snävare inkomstbegreppet bygger på källteorin. Enligt källteorin räknas endast inkomster 

från en stadigvarande verksamhet eller en särskild källa. Det ställs med andra ord krav på att 

den källa som ger upphov till inkomsterna är bestående i någon form. Arbets- och 

företagsinkomster samt avkastning på kapital är därför skattepliktig enligt källteorin. Däremot 

faller enstaka kapitalvinster och tillfälliga förmögenhetsöverföringar såsom gåva och arv 

utanför, eftersom de inte kommer från en varaktig källa.66 

 

Källteorin har spelat en viktig roll i utformningen av det svenska skattesystemet. I samband 

med införandet av 1928 års kommunalskattelag sökte lagstiftaren efter ett sätt undvika 

svårigheterna med att avgränsa och precisera vad som utgör skattepliktig inkomst. Lösningen 

blev att dela in de skattepliktiga inkomsterna i olika källor, vilka kom att betecknas som 

inkomstslag. Avsikten med sorteringen var att inkomster endast var skattepliktiga om de gick 

att hänföra till något av inkomstslaget. Om det inte gick var därmed inkomsten skattefri.67 

 

I modernare tid har inkomstbegreppet utvidgats. Under 1990-talet såg bland annat 

kapitalvinstbeskattningen en expansion. De tidigare skattefria hobbyinkomsterna kom även att 

bli skattepliktiga.68 Systemet med inkomstslag finns dock kvar än i dag. De tre inkomstslagen 

är tjänst, näringsverksamhet och kapital. Förvärvsinkomster beräknas separat från 

kapitalinkomster. För fysiska personer kommer detta till uttryck i 1 kap. 5 och 6 §§ IL. 

Skattesatsen för förvärvsinkomster är progressiv, medan den för kapitalinkomster är 

proportionell, 65 kap. 3, 5 och 7 §§ IL. 

 

För att en inkomst ska vara skattepliktig enligt IL måste den således gå att hänföra till något av 

de tre inkomstslagen. En inkomst är följaktligen skattefri om den inte är det, vilket är en 

konsekvens av föreskriftskravet; den skatterättsliga tillämpningen av legalitetsprincipen.69 En 

inkomst kan därtill vara undantagen från skatteplikt genom lag. Bestämmelser om skattefria 

inkomster finns i 8 kap. IL, och gäller gemensamt för samtliga inkomstslag. För att utreda om 

en inkomst är skattepliktig eller inte är således aktuellt att börja i 8 kap. IL för konstatera om 

inkomsten överhuvudtaget är skattepliktig.  

                                                 
65 Lodin, m.fl., 2015, s. 33. 
66 Påhlsson, 1997 s. 35. 
67 Prop. 1927:102 s. 339–340. 
68 Prop. 1989/90:110 s. 311–312 & 388. 
69 Påhlsson, 2013, s. 88; Hellenius och Rabe, 2011, s. 45 & 491. 
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3.3 Vad utgör avdragsgill utgift? 

En förutsättning som är gemensam för de skatterättsliga inkomstbegreppen är tanken att 

relevanta utgifter dras av. Avdragsrätten är således en grundläggande princip för 

inkomstbeskattningen; dock till sin utformning beroende av inkomstsidans omfattning. 

Avdragsrätten har kodifierats genom en huvudregel som berättigar avdrag för utgifter som 

hänger samman med inkomsters förvärvande och bibehållande. I inkomstslaget tjänst kommer 

huvudregeln till uttryck i 12 kap. 1 § IL, medan den i inkomstslaget näringsverksamhet finns i 

16 kap. § IL. 

 

Det ställs ett par generella kriterier på en utgift för att den ska vara avdragsgill. För det första 

åsyftas med begreppen förvärvande och bibehållande sådana utgifter som möjliggör och 

främjar en fortlevnad av inkomstkällan.70 För det andra krävs att utgiften ska vara hänförlig till 

någon skattskyldig och att ett belopp ska gå att fastställa. För det tredje krävs att utgiften kan 

verifieras med någon form av underlag, till exempel en faktura.71 

 

Avdragsrätten är likt skatteplikten också begränsad. I 9 kap. IL finns bestämmelser om 

avdragsförbud som anger vilka utgifter som inte får dras av. Vid utredning om en utgift är 

avdragsgill eller inte är det aktuellt att börja i 9 kap. för att se om utgiften över huvud taget är 

avdragsgill. Finns där inget generellt förbud får bestämmelserna i respektive inkomstslag 

avgöra bedömningen.72 Eftersom IL inte ger några uttömmande besked angående avdragsrätten 

har rättspraxis en viktig kompletterande uppgift när det kommer till att utreda om en särskild 

utgift är avdragsgill eller inte.73 

3.4 När ska beskattningen ske? 

Den sista frågeställningen avser periodiseringen, det vill säga när skattepliktiga inkomster ska 

tas upp som intäkt och avdragsgilla utgifter ska tas upp som kostnad. Periodiseringen är en 

central del i fastställandet av beskattningsunderlaget för ett visst beskattningsår, då varje 

beskattningsår är en sluten enhet. För fysiska personer är huvudregeln att beskattningsåret är 

ett kalenderår, 1 kap. 13 § IL. Det finns två principer i IL som används för att periodisera 

förvärvsinkomster och utgifter till ett visst beskattningsår: kontantprincipen och 

bokföringsmässiga grunder.  

                                                 
70 Eriksson, 2016, s. 42–43. 
71 Hellenius och Rabe, 2011, s. 59. 
72 Ibid. 
73 Eriksson, 2016, s. 44. 



26 

 

3.4.1 Kontantprincipen 

Kontantprincipen används för inkomstslaget tjänst, 10 kap. 8 och 13 §§ IL. Inkomster ska tas 

upp som intäkt det beskattningsår de kan disponeras eller på annat sätt kommer den 

skattskyldige till den, 10 kap. 8 § IL. Samma princip gäller för utgifter. Utgifterna ska dras av 

som kostnad det beskattningsår då den skattskyldige betalar dem eller på annat sätt har 

kostnaderna, 10 kap. 13 § IL. Den sista formuleringen avser att jämställa betalningar med 

situationer när en utgift betalats innan den kunnat vara avdragsgill, exempelvis material som 

köps in innan de används i en verksamhet. Formen av betalningsmedel kan få betydelse för 

bedömningen av frågan om en betalning ska anses erhållen eller erlagd enligt kontantprincipen. 

Betalning med check och kreditkort har exempelvis ansetts jämställt med kontant betalning.74 

3.4.2 Bokföringsmässiga grunder 

I inkomstslaget näringsverksamhet styrs periodiseringen av den grundläggande bestämmelsen 

i 14 kap. 2 § IL, där det anges att resultatet av näringsverksamheten ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Begreppet innebär att beskattningen inte ska utifrån ett 

företagsekonomiskt perspektiv och inte enligt kontantprincipen.75 I andra stycket framgår 

vidare att inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter ska dras av som kostnad det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte annat är särskilt 

föreskrivet i lag. Periodiseringen i inkomstslaget näringsverksamhet ska således i första hand 

utgå från bestämmelser i IL. I annat fall ska periodiseringen bestämmas utifrån god 

redovisningssed.  

 

God redovisningssed beskrivs i förarbetena vara en allmänrättslig standard som, utöver lag, 

grundas på redovisningspraxis samt rekommendationer och uttalanden från myndigheter och 

organisationer. Allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ anses ha stor 

betydelse när ställning tas till vad som utgör god redovisningssed, även om de inte är formellt 

bindande. I frågor som påverkar beskattningen är det dock domstolarna som i sista hand 

utvecklar begreppet.76 

 

För enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § BFL – det 

vill säga näringsverksamheter vars omsättning normalt understiger tre miljoner kronor per år – 

                                                 
74 Lodin, m.fl., 2015, s. 127–128. 
75 Prop. 2005/06:174 s. 14–15. 
76 Prop. 1998/99:130 s. 182–190. 
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gäller ett undantag från principen om bokföringsmässiga grunder. Bestämmelsen infördes för 

att möjliggöra för enskilda näringsidkare att lägga det förenklade bokslutet som grund för 

beskattningen, vilket i praktiken innebär en administrativ lättnad för de skattskyldiga. Kort 

sammanfattat kan ett förenklat bokslut sägas bygga på kontantmässiga principer, där 

beräkningen av det skattemässiga resultatet ändå utgår från bokslutet.77 

  

                                                 
77 Prop. 2005/06:174 s. 45. 
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4 Skattefria inkomster 

Som tidigare nämnts måste det gå att hänföra en inkomst till något av de tre inkomstslagen för 

att den ska vara skattepliktig enligt IL. Skatteplikten avgränsas i första hand av föreskiftskravet, 

det vill säga att skatt endast får tas ut med stöd av lag. Om det inte finns lagstöd för att ta ut 

skatt på en inkomst är inkomsten således skattefri. Skatteplikten avgränsas dessutom 

uttryckligen i 8 kap IL. Där återfinns en omfattande uppräkning av olika typer av skattefria 

inkomster. Dessa är undantagna från skatteplikt oavsett inkomstslag. Vidare görs en del avsteg 

från skatteplikten i de olika inkomstslagen, som i sin tur kan vara begränsade till vissa 

skattesubjekt. 

 

Avsnittet om skattefria inkomster inleds med redogörelse för bestämmelsen om benefika 

förvärv enligt 8 kap. IL. Därefter sker en genomgång av gåvobegreppet, i huvudsak utifrån vad 

som sagts i den civilrättsliga doktrinen. Avslutningsvis återges omständigheterna i två fall som 

prövat frågan om donationer – till följd av streaming – utgör skattefria gåvor.  

4.1 Benefika förvärv 

Enligt 8 kap. 2 § IL är benefika förvärv skattefria vid inkomstbeskattningen. Hit räknas förvärv 

genom arv, testamente, bodelning och gåva. Bestämmelsen fyller en förtydligande funktion 

eftersom det normalt inte blir aktuellt att hänföra dessa inkomster till något inkomstslag. Dels 

beror det på att de benefika förvärven, i egenskap av tillfälliga förmögenhetsöverföringar, faller 

utanför det källteoretiska inkomstbegreppet, eftersom de inte är hänförliga till en varaktig källa. 

En mer praktisk anledning är att benefika förvärv skulle ge upphov till en rad särregler om de 

blev inkomstbeskattade.78 

 

Det är endast själva förvärvet av egendom som medför skattefrihet. Bestämmelsen i  

8 kap. 2 § reglerar således inte frågan hur mottagarens dispositioner över de förvärvade 

tillgångarna kan föranleda inkomstbeskattning. Exempelvis kan eventuell avkastning som den 

förvärvade egendomen ger mottagaren komma att beskattas.79 

4.2 Gåvobegreppet 

Gåva är ett civilrättsligt begrepp som kan ha varierande innebörd i olika rättsområden. I IL 

definieras inte vad som menas med gåva. För att kunna fastställa gåvobegreppets innebörd får 

                                                 
78 Lodin, m.fl., 2015, s. 89. 
79 Englund och Silfverberg, 2001, s. 22–23. 
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man således söka ledning i civilrätten. Det finns emellertid ingen definition av gåvobegreppet 

i den civilrättsliga lagstiftningen eller dess förarbeten. Rättspraxis är heller inte särskilt 

omfattande. I första hand får ledning sökas i den civilrättsliga doktrinen.80 

 

I doktrinen har sedan länge konstaterats att det inte går att ge gåvobegreppet en definition som 

passar i alla civilrättsliga avseenden. En gåva kan med andra ord ges olika innebörd beroende 

på det rättsliga sammanhanget. Det finns emellertid vissa gemensamma rekvisit som alltid 

förekommer vid gåvoförhållanden. Dessa rekvisit är förmögenhetsöverföring, frivillighet, och 

gåvoavsikt.81 De ifrågavarande rekvisiten har återgetts av Högsta domstolen i  

NJA 2008 s. 1129. 

 

Med gåvoavsikt menas att givarens syfte med gåvan är att berika mottagaren rent ekonomiskt. 

En bedömning härav kan vara problematisk eftersom avsikten är subjektiv. I rättspraxis har 

dock vissa objektiva faktorer fastställts som talar för gåvoavsikt. Exempelvis presumeras 

givaren vilja berika mottagaren när en överlåtelse sker till en närstående.82 Att en gåva är 

frivillig betyder i regel att den inte inskränks genom något rättsligt anspråk eller någon rättslig 

förpliktelse.83 Med förmögenhetsöverföring menas dels att givarens förmögenhet blir mindre, 

dels att mottagarens förmögenhet blir större. Värdeökningen behöver emellertid inte motsvara 

värdeminskningen.84 Vidare talar rättspraxis för att ersättningsformen inte har någon betydelse 

för bedömningen.85 

 

Brister det i något av ovanstående rekvisit utgör förvärvet inte en gåva enligt 8 kap. 2 § IL. Den 

egentliga innebörden av rekvisiten kan emellertid komma att utvidgas eller inskränkas beroende 

på det rättsliga sammanhanget.86 På det skatterättsliga området kan det vålla en del 

gränsdragningsproblem. Ett exempel där gränsen mellan gåva och skattepliktig ersättning kan 

vara svår att dra gäller remuneratoriska gåvor, det vill säga gåvor som – utan någon juridiskt 

bindande förpliktelse – grundas på att givaren vill belöna mottagaren för en utförd prestation. 

 

                                                 
80 Englund och Silfverberg, 2001 s. 104. 
81 Bergström, 1978, s. 78–79; Englund och Silfverberg, 2001 s. 104. 
82 Se bl.a. NJA 1980 s. 642 och RÅ 2001 ref. 2. 
83 Jfr NJA 1991 s. 748. 
84 Se Englund och Silfverberg 2001, s. 105. 
85 Se bl.a. RÅ 1993 ref. 43 I och NJA 1994 s. 377. 
86 Bergström, 1978, s. 79. 
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En gratifikation eller annan förmån som en arbets- eller uppdragstagare får av sin arbets- eller 

uppdragsgivare är i regel inte skattefri, eftersom den erhålls som följd av anställnings- eller 

uppdragsförhållandet.87 Ytterligare ett exempel är drickspengar.88 Enligt SKV är dricks att anse 

som skattepliktig ersättning för arbete.89 

 

I HFD 2012 ref. 51 hade en förening erhållit donationer90 från en stiftelse. Utbetalningarna hade 

visserligen benefika inslag, men i donationsbrevet hade det uppställts vissa villkor för 

användningen av medlen och den tekniska utrustning som finansierats därmed. Dessa villkor 

hade godtagits och medlen hade betalats ut för att täcka avdragsgilla utgifter hos föreningen. 

Mot denna bakgrund fann Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att donationerna utgjorde 

skattepliktig inkomst i föreningens näringsverksamhet.  

4.3 Är donationer skattefria gåvor? 

4.3.1 Skatterättsnämnden 

SRN har i ett förhandsbesked91 prövat frågan om donationer – som en skattskyldig fått genom 

streaming – anses vara skattefri gåva enligt 8 kap. 2 § IL. Den skattskyldige i målet var ägare 

och verksam i ett bolag, vars huvudsakliga verksamhet bestått i att bedriva en kanal på en 

streamingplattform, där denne spelat och kommenterat olika datorspel. Bolaget var part i ett 

partnerskapsavtal som hade ingåtts med plattformens ägare, och fick därmed ersättning för 

prenumerations- och reklamintäkter.  

 

Utöver det hade bolagets kanal gjort det möjligt för tittarna att via en länk skänka pengar i syfte 

att visa uppskattning för streamaren. ”Donationsknappen” länkade till en överföringssida på en 

extern betalningstjänst. Storleken på donationerna varierade normalt mellan två till fem 

U.S. Dollar, och kontot som tog emot donationerna ägdes av den skattskyldige personligen. Det 

framgick vidare att donationsknappen inte reglerades genom partnerskapsavtalet eller något 

annat avtal med ägaren av streamingplattformen, men att det inte ansågs vara förbjudet innehåll 

enligt plattformens riktlinjer. 

 

                                                 
87 Se RÅ80 1:61 och RÅ83 1:73; Jfr RÅ80 1:44 
88 Bergström, 1978, s. 78. 
89 SKV:s ställningstagande dnr 131 184388-16/111.  
90 Donationerna är i detta fall regelrätta donationer enligt 2 § donationsförordningen (1998:140). 
91 SRN 85-15/D. 
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Den skattskyldiges inställning var att överföringarna skulle utgöra skattefria gåvor, och 

argumenterade för att donationerna var helt frivilliga. Vidare menade streamaren att bolaget 

hade strömmat på kanalen oavsett om några donationer mottogs eller inte. SKV hävdade att 

donationerna utgjorde ersättning som bolaget erhöll för en tjänst som den skattskyldige utfört 

för bolagets räkning. Ersättningen skulle därför sakna karaktär av gåva då tittaren fick en 

motprestation i form av en strömmad video. 

 

SRN konstaterar inledningsvis att bolaget ansågs bedriva verksamhet under sådana former att 

den var näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Samtliga inkomster som erhölls var således 

hänförliga till verksamheten. Det faktum att inbetalningarna via donationsknappen skett 

frivilligt till streamarens personliga konto förändrade inte den bedömningen. Bolaget ansågs 

därmed vara mottagaren av donationerna. 

 

Därefter tog SRN ställning till frågan om donationer skulle vara undantagna skatteplikt med 

stöd av 8 kap. 2 § IL. Här påpekade SRN att en gåva måste kännetecknas av de tre 

gåvorekvisiten för att den ska vara en gåva enligt bestämmelsen. SRN menade att kravet på 

gåvoavsikt brister då de betalningar som skett via donationsknappen ”ostridigt är en direkt följd 

av de visningar som bolaget tillhandahåller på plattformen.” Donationerna var därmed inte 

skattefria gåvor. 

 

En av nämndemännen tillade att ”betalningarna sker med anledning av att bolaget 

tillhandahållit material på plattformen, där streamaren framträder. De har därför, i likhet med 

vad som gäller andra betalningar av drickskaraktär, inte föranletts av sådan gåvoavsikt som 

kännetecknar en skattefri gåva.” Nämndemannen var emellertid skiljaktig i frågan om bolaget 

eller den skattskyldige personligen tog emot donationerna, och ansåg att de i stället skulle 

beskattas i inkomstslaget tjänst. 

4.3.2 Förvaltningsrätten 

FR har i ett liknande fall92 prövat frågan om donationer. SKV hade i målet beslutat att den 

skattskyldige streamaren, som tog emot intäkter i form av donationer om drygt 26 000 kr, skulle 

beskattas i inkomstslaget tjänst. Streamaren hade inte något avtal med plattformen som 

berättigade månatlig ersättning, utan intäkterna kom endast i form av donationer. Den 

skattskyldige yrkade att ersättningarna skulle vara skattefri gåva. 

                                                 
92 FRJPG 2017-09-14 mål nr 5316-16. 
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FR gjorde samma bedömning som SRN, nämligen att donationerna var skattepliktiga.  

FR menade att det ”framstår inte som sannolikt att hon skulle få donationerna om hon inte 

spelade” samt att ”betalningarna är en direkt följd av att givarna ser henne spela.” Utan 

ytterligare utredning konstaterade FR att donationerna skulle beskattas i inkomstslaget tjänst då 

verksamheten utgjorde hobbyverksamhet.  
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5 Utgifter som inte får dras av 

I 9 kap. IL finns en uppräkning av bestämmelser som begränsar avdragsrätten. De är allmänt 

tillämpliga, vilket betyder att de utgifter som omfattas av bestämmelserna inte får dras av, 

oavsett till vilket inkomstslag som utgifterna hänförs.93 För att utreda om en särskild utgift är 

avdragsgill eller inte bör en redogörelse inledningsvis ta utgångspunkt i 9 kap. IL. 

 

Inledningsvis behandlas bestämmelsen om levnadskostnader i 9 kap. 2 § IL. Därefter följer en 

genomgång av den rättspraxis som utvecklats i fråga om utgifter för arbetsrum och 

arbetsredskap; två aktuella kostnadstyper för streamare. 

5.1 Levnadskostnader 

I 9 kap. 2 § anges ett förbud mot att dra av levnadskostnader och liknande utgifter. Ett sådant 

förbud är naturligt eftersom den skattepliktiga inkomsten ska vara ett mått på den skattskyldiges 

konsumtionsförmåga. Om avdrag skulle tillåtas för den faktiska konsumtionen skulle endast 

sparandet bli inkomstbeskattat.94 Även om levnadskostnader i regel inte ska dras av görs en del 

undantag. I inkomstslaget tjänst finns exempelvis bestämmelser som berättigar avdrag för 

utgifter som avser levnadskostnader på grund av arbete, 12 kap. 6–22 §§ IL. 

 

I andra stycket görs en uppräkning på levnadskostnader, vilket bland annat omfattar utgifter för 

gåvor och medlemsavgifter. Uppräkningen är dock inte uttömmande.95 I praxis har exempelvis 

utgifter för reklamgåvor av mindre värde ansetts möjliga att dra av. I RÅ 2010 ref. 33 bedömdes 

reklamgåvor till ett värde om 350 kr vara avdragsgilla marknadsföringsutgifter i 

näringsverksamheten enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. 

 

Utöver uppräkningen i andra stycket finns det ingen närmare definition av begreppet 

levnadskostnad i IL. Levnadskostnader kan sägas utgöra avgränsningen mot avdragsgilla 

omkostnader. Normalt är levnadskostnader sådana utgifter som föranleder associationer till 

privatlivet. Utgifter för mat och kläder är exempel på sådana personliga kostnader som enligt 

allmänt språkbruk utgör levnadskostnader.  

 

                                                 
93 Lodin, m.fl., 2015, s. 307. 
94 Lodin, m.fl., 2015, s. 106. 
95 Prop. 1999/00:2 del 2 s. 106. 
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Vanligtvis lär en utgift antingen vara en avdragsgill omkostnad eller en icke avdragsgill 

levnadskostnad, men det är också tänkbart att utgiften är båda slag. Sådana utgifter kallas för 

blandade kostnader.96 Den första typen av blandad kostnad är en avdragsgill omkostnad som 

uppkommer ovanpå en typisk levnadskostnad. Det kan exempelvis vara kostnadsskillnaden 

mellan en försäljares kostym och ett par jeans. Att dela upp kostnaderna i en avdragsgill del 

och en icke avdragsgill del på ett sätt som gör dem urskiljbara kallas för 

merkostnadsprincipen.97 I exemplet ovan är kostnadsskillnaden för kostymen således en 

merkostnad i förhållande till kostnaden för jeansparet. Merkostnadsprincipen kommer till 

uttryck i lagtext ibland annat 12 kap. 32 §, som medger avdragsrätt för skyddskläder. I 

rättspraxis har den i några fall tillämpats för att motivera avdrag för en del av yrkat belopp.98 

 

Den andra typen av blandad kostnad är en utgift som avser två ändamål. Det ena ändamålet 

avser att förvärva och bibehålla inkomster, medan den andra ändamålet gäller privat nyttjande. 

Ett exempel på en sådan blandad kostnad är en anskaffningsutgift för en dator som används 

både i en näringsverksamhet och för nöjes skull. Avdrag kan då i princip medges enligt 

huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. I praxis har det i fråga om sådana kostnader gjorts en fördelning 

av kostnaderna för tillgången på avdragsgilla driftskostnader verksamheten och ej avdragsgilla 

levnadskostnader.99 Kostnadsfördelningen görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet. För näringsverksamheter kan det privata nyttjandet komma att uttagsbeskattas enligt 

reglerna i 22 kap. IL.100 

 

I många fall är det relativt enkelt att konstatera om en utgift är en levnadskostnad eller inte.  

I en del situationer tar dock utgifterna karaktären av privata kostnader, trots att de egentligen 

har ett samband till inkomsternas förvärvande och bibehållande. Som allmän utgångspunkt 

gäller att det är tillräckligt att utgiften företagits i och för den skattepliktiga verksamheten för 

att den ska vara avdragsgill. Med andra ord ska det finnas ett samband. I vissa fall följer det 

dock av IL eller rättspraxis särskilda sambandskrav för att bevilja avdragsrätt. Några exempel 

där gränsdragningen har lagreglerats är de tidigare omnämnda bestämmelserna gällande 

levnadskostnader på grund av arbete i 12 kap. 6–22 §§ IL. Av liknande skäl har det ansetts 

                                                 
96 Påhlsson, 1997, s. 127. 
97 Påhlsson, 1997, s. 128. 
98 Se bl.a. RÅ78 1:19 
99 Se bl.a. RÅ85 1:12. 
100 Se bl.a. KRNSU 2007-04-19 mål nr 337-07.  
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motiverat med en särskild reglering för representationskostnader i inkomstslaget 

näringsverksamhet, 16 kap. 2 §. 

 

Vad som i övriga fall utgör ett tillräckligt samband mellan inkomster och utgifter kan däremot 

ha olika innebörd i olika sammanhang, vilket är naturligt eftersom det är den skattskyldige som 

bär bevisbördan för sina avdragsyrkanden. Eftersom det för fysiska personer generellt sett är 

lättare sammanblanda personliga utgifter med omkostnader ställs strängare beviskrav på 

exempelvis hobbyutövare och enskilda näringsidkare jämfört med aktiebolag.101 Doktrinen ger 

vidare uttryck för att sambandskravet är högre ställt i fråga om tjänst jämfört med 

näringsverksamhet.102 I rättspraxis har en mängd olika avdragsyrkanden prövats. Till de 

vanligare yrkandena hör kostnader för arbetsrum och arbetsredskap. Dessa två kostnadstyper 

kommer att redogöras för nedan. 

5.2 Arbetsrum 

Utgifter för arbetsrum i hemmet ligger nära levnadskostnadsområdet, eftersom utgifterna för 

bostaden delvis är hänförliga till boendet och delvis till verksamheten. Rättspraxis består i 

huvudsak av avdragsyrkanden från anställda eller uppdragstagare. Sambandskravet har främst 

diskuterats utifrån hur stort behovet för arbetsrummet har varit. I doktrinen har detta behov 

kommit att kallas för nödvändighetskriteriet.103  

 

Nödvändighetskriteriet kom till uttryck för första gången i RÅ 1949 ref. 19. Målet gällde en 

hovrättsassessor som utfört sina arbetsuppgifter hemma i bostaden, eftersom något särskilt 

tjänsterum inte hade ställts till förfogande av arbetsgivaren. HFD godkände de yrkade utgifterna 

eftersom ett behov av arbetsrum ansågs föreligga. I RÅ 1969 fi 1967 gjorde HFD gällande två 

krav för att avdrag ska medges. Arbetet ska dels vara av en art som kräver arbetsrum, dels ska 

arbetsrummet inte ha ställts till förfogande av arbetsgivaren. I målet nekades en av de två 

personer som yrkat avdrag mot bakgrund av att denne haft ett arbetsrum tillgängligt på sitt jobb.  

 

I RÅ 1975 ref. 114 I–V behandlades fem olika mål som prövade avdragsyrkanden för 

arbetsrum. Endast i ett av målen medgavs avdrag.104 Den skattskyldige var anställd som 

distriktschef hos ett försäkringsbolag, och hade inrett ett källarrum i sitt hus till ett kontor. 

                                                 
101 Lodin, m.fl., 2015, s. 104–105. 
102 Påhlsson, 1997, s. 110–111; Lodin, m.fl., 2015, s. 157–158. 
103 Påhlsson, 1997, s. 67–69. 
104 RÅ 1975 ref. 114 I. 
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Rummet hade en särskild ingång och hade varit inrett med möbler och utrustat med diverse 

kontorsutrustning. HFD konstaterade att kontorsrummet varit nödvändigt i tjänsten. Vikt lades 

vid att källarrummet endast hade använts i tjänsten och att det annars hade hållits låst. Här 

introducerade HFD ett krav på att arbetsrum måste vara avskilt från den skattskyldiges bostad 

för att avdrag ska kunna medges. 

 

I de fyra andra målen vägrades avdrag trots att arbetsrummen ansetts nödvändiga. Avslagen 

motiverades av att rummen ingick i bostadsutrymmena. Om arbetsrummet kan betraktas som 

bostadsrum kan avdrag således inte medges. Denna restriktiva hållning bekräftades i  

RÅ81 1:21. Den skattskyldige var då redaktör och frilansjournalist, vars uppdragsgivare inte 

tillhandahöll någon arbetslokal. Trots att HFD fann att behovet varit tillräckligt medgavs inget 

avdrag då rummet ”med hänsyn till belägenhet och inredning” ansågs som en del av den 

skattskyldiges privata bostad. 

 

I RÅ84 1:15 medgavs avdrag för hyreskostnader till en rum inrett som en konstateljé Ateljén 

låg i den skattskyldige konstnärens bostad. HFD menade att rummet, med hänsyn till dess 

användning och inredning, medfört att det inte alls eller i varje fall blott i betydlig omfattning 

kunnat utnyttjas för bostadsändamål. I RÅ 1987 ref. 23 hade en lärare yrkat avdrag för 

hyreskostnaderna till ett rum som denne hyrt. Arbetsrummet var beläget på bottenplanet i en 

trevåningsvilla, medan lärarens bostad låg på översta våningen. Rektorn på den skola där 

läraren jobbade hade vidare intygat den skattskyldiges behov av arbetsrummet och att någon 

lokal inte fanns tillgänglig på arbetsplatsen. HFD ansåg därför att avdragsrätt förelåg. 

 

I RÅ 1991 ref. 34 vägrades en dagbarnvårdare avdrag för hyreskostnaderna av en extra lägenhet 

där barnen togs om hand under dagarna. Anledningen till att de inte kunde vara hemma i 

bostaden berodde på att dagbarnvårdarens make jobbade skift och var i behov av ostörd sömn. 

HFD menade att hyreskostnaderna hade sin grund i den skattskyldiges levnadsförhållanden, 

varför de var att anse som en levnadskostnad. 

5.3 Arbetsredskap 

Arbetsredskap avser föremål som kommer till användning i den skattskyldiges 

förvärvsverksamhet. Inom ramen för näringsverksamhet utgör arbetsredskap tillgångar i 

näringsverksamheten, så kallade inventarier.105 Vilka arbetsredskap som kommer till 

                                                 
105 Se avsnitt 6.4 och 7.3. 
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användning är naturligtvis beroende av verksamhetens slag. För exempelvis en snickare utgör 

en skruvmejsel ett arbetsredskap, medan samma föremål för en programmerare inte gör det. 

Många arbetsredskap får en naturlig koppling till levnadskostnader eftersom de många gånger 

kan användas privat. I rättspraxis har sambandskravet för flera olika typer av arbetsredskap 

behandlats. 

 

Nödvändighetskriteriet I RÅ78 1:19 hade en musiklärare köpt en bandspelare och grammofon 

och yrkat avdrag för dessa kostnader. Utrustningen hade funnits hemma i lärarens bostad. Det 

framgick inte i vilken omfattning utrustningen hade använts i undervisningssyfte. HFD inledde 

sin motivering med att bandspelare och grammofon utgjorde vanlig utrustning i hemmet, ”även 

i sådana fall då utrustningen kan vara till nytta i den skattskyldiges förvärvsverksamhet.” 

Anskaffningsutgifterna hade således karaktären av icke avdragsgilla levnadskostnader.106  

 

Trots detta principiella ställningstagande konstaterade HFD att utrustning som i väsentlig 

utsträckning måste användas i tjänsten föranleder presumtion om snabbare förslitning på ett sätt 

som gör anskaffningskostnaderna nödvändiga för tjänsteinkomsternas förvärvande. Genom att 

tillämpa merkostnadsprincipen medgav HFD avdrag i form av värdeminskningsavdrag till den 

hälften av det yrkade beloppet. Kostnaden i övrigt utgjorde därmed levnadskostnader. 

 

I RÅ78 1:20 hade en yrkesmusiker yrkat avdrag för reparation av en flygel. Flygeln hade 

dessutom använts privat. HFD ifrågasatte inte den skattskyldiges behov av instrumentet. Den 

omständigheten att flygeln kunnat användas även för privat bruk medförde vidare ingen 

reducering av avdraget. I RÅ79 1:9 blev bedömningen annorlunda. HFD jämkade då avdrag 

för en musiklärares anskaffning och reparation av en flygel, dels mot bakgrunden att den 

skattskyldiges behov av eget instrument kunnat uppfyllas med ett piano, dels eftersom flygeln 

hade använts privat. 

 

RÅ 1988 ref. 80 beträffade kostnadsavdrag för inköp av en telefonsvarare och för flytthjälp av 

ett piano Även i detta fall var den skattskyldige som yrkat avdraget en lärare. HFD ansåg inte 

att telefonsvararen varit tillräckligt nödvändig för lärarens möjligheter att fullgöra sitt 

tjänsteuppdrag, eftersom arbetstiderna möjliggjort för såväl föräldrar och elever att kontakta 

                                                 
106 Se FRUPP 2016-09-06 mål nr 997–998-14 för ett liknande uttalande angående surfplattor. 
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läraren direkt. Angående kostnaderna för flytthjälpen fanns det ingen koppling till tjänsten utan 

var föranledda av privata skäl. Rätten nekade därför avdrag för samtliga kostnader. 

 

RÅ 1990 ref. 89 I behandlade en lärares avdragsyrkanden avseende inköp av datorer. I det första 

fallet undervisade läraren i datakunskap och var dessutom dataansvarig på skolan där denne 

arbetade. HFD tyckte att den skattskyldiges tillgång till dator varit nödvändig, även utanför 

undervisningstid. Däremot ansåg HFD att läraren haft tillgång till datorer på skolan, som med 

tillräcklig planering kunnat nyttja datorerna till den grad läraren var i behov av en dator. 

Anskaffningsutgiften för den egna datorn var således inte avdragsgill.  

 

I RÅ 1989 ref. 23 hade en läkare yrkat avdrag för en skrivmaskin som denne använts för olika 

tjänsteuppdrag. Läkarens behov av skrivmaskinen hade inte ifrågasatts, utan denne hade 

medgetts värdeminskningsavdrag med 20 procent av anskaffningskostnaden fördelat på fem år. 

Den skattskyldige höll inte med och yrkade i stället avdrag för hela anskaffningskostnaden. 

Med hänsyn till skrivmaskinens ekonomiska livslängd om fem år, ansåg HFD att avdrag endast 

skulle kunna medges i form av årliga värdeminskningsavdrag. I RÅ 1991 ref. 55 hade en 

språkforskare yrkat avdrag för en dator. Den skattskyldiges behov av datorn hade varit 

ofrånkomlig för att kunna bedriva sin forskning. Att använda universitetets datorer hade ”inte 

ens med ett rimligt mått av planering” varit möjlig. HFD medgav därför 

värdeminskningsavdrag för datorn. 

 

Skatteverket har kommenterat prejudikatvärdet i domarna om datorerna. Att dels 

tillgängligheten av datorer och annan utrustning har ökat, dels beroendet av datorer för 

arbetsuppgifters utförande blivit större är enligt SKV förhållanden som får betydelse vid en 

bedömning av avdragsrätten. Med hänsyn till datorernas privata användningsområden menar 

SKV att avdrag bör begränsas till en skälig andel av anskaffningskostnaden. Med skälig andel 

menas högst 50 procent.107 Bredband kan också anses vara ett arbetsredskap. I ett mål från KR 

medgavs rätten avdrag med hälften av kostnaderna för bredbandsuppkoppling och 

kabeldragning för en frilansande journalist som haft sin arbetsplats i bostaden.108 

                                                 
107 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Arbetsredskap; Lodin, m.fl., 2015, s. 159. 
108 KRNS 2006-01-25 mål nr 2346-05. 
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6 Inkomstslaget tjänst 

Tjänst behandlas i 10–12 kap. IL. I 10 kap. finns de grundläggande bestämmelserna för 

inkomstslaget. 11 kap. anger vilka inkomster som ska tas upp som intäkt och av 12 kap. framgår 

vilka utgifter som ska dras av som kostnad. 

 

Avsnittet om inkomstslaget tjänst inleds med de för inkomstslaget grundläggande reglerna i  

10 kap. IL. Därefter sker en genomgång av vilka inkomster som ska tas upp som intäkt enligt 

11 kap. IL följt av vilka utgifter som ska dras av som kostnad enligt 12 kap. IL. Avsnittet 

avslutas med några särskilda bestämmelser och principer som gäller för hobbyverksamhet. 

6.1 Grundläggande bestämmelser 

Tjänst definieras i 10 kap. 1 § IL. Till inkomstslaget räknas inkomster från anställning, uppdrag 

och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Även inkomster som 

normalt beror på tidigare anställning, till exempel pensioner och livräntor hör hit,  

10 kap. 2 § IL. Av huvudregeln i 10 kap. 1 § framgår vidare att inkomster och utgifter ska 

hänföras till tjänst till den del de inte ska räknas till näringsverksamhet eller kapital. Tjänst är 

således en uppsamlingsplats för inkomster och utgifter som inte går att hänföra till något av de 

andra inkomstslagen.109 

 

Avgörande för att inkomstbeskattning ska ske i inkomstslaget är att en ersättning erhållits för 

utförd prestation. Före år 1991 var ersättningar som kunde hänföras till eget arbete eller 

prestation fri från beskattning. Det gällde exempelvis inkomster från hobbyverksamhet.110 

Skatteplikten utvidgades därefter genom ett tillägg att också ”annan inkomstgivande 

verksamhet av varaktig eller tillfällig natur” skulle omfattas. Formuleringen motiverades delvis 

av att tjänst i större utsträckning skulle fungera som en uppsamlingsplats för ersättningar som 

en skattskyldig erhållit.111 

 

Enligt 10 kap. 16 § IL ska överskott eller underskott som uppstår i inkomstslaget beräknas 

genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna. Ett eventuellt underskott dras av som 

kostnad närmast följande beskattningsår. Ifall ett underskott uppstår igen får detta i sin tur dras 

av nästföljande år. Ett underskott kan således rullas framåt.112 

                                                 
109 Lodin, m.fl., 2015, s. 63. 
110 Prop. 1989/90:110 s. 650. 
111 Prop. 1989/90:110 s. 308. 
112 Prop. 1989/90:110 s. 655. 
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Tjänsteinkomster som betalas ut i utländsk valuta ska räknas om till svenska kronor enligt den 

faktiska valutakursen. Enligt SKV bestäms kursen utifrån den dag då mottagaren får 

ersättningen utbetald. Om utbetalningarna sker periodiskt under året utan större variation kan 

Riksbankens publicerade genomsnittliga kurs användas i stället.113 

6.2 Vad som ska tas upp i tjänst 

Utgångspunkten är att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska vara skattepliktiga,  

11 kap. 1 § IL. Hit hör exempelvis löner, förmåner, arvoden och kostnadsersättningar. Löner 

och annan kontant ersättning är i regel den vanligaste inkomsten, och vållar sällan några 

skatterättsliga problem. I stället är det ofta frågor som rör skatteplikt och värdering av förmåner 

som blir aktuella att behandla. Beskattningen av förmåner är i princip neutral i förhållande till 

andra tjänsteinkomster, men eftersom tjänsteförmånerna berör en stor grupp skattskyldiga ställs 

det krav på att reglerna ska vara lätta att tillämpa och kontrollera.114 11 kap. IL består därför till 

stor del av bestämmelser som räknar upp olika typer av förmåner. Därtill finns en del undantag 

från huvudregeln för inkomster som inte ska tas upp. 

 

Värdering av förmåner regleras i 61 kap. IL. Enligt 61 kap. 2 § IL ska skattepliktiga förmåner 

som huvudregel beräknas till marknadsvärdet. Med marknadsvärde menas vad den 

skattskyldige skulle ha fått betala om denne anskaffat förmånen mot kontant betalning på orten. 

För en del förmåner tillämpas en schablonmässig värdering. Detta gäller exempelvis 

bilförmåner, 61 kap. 5–11 §§ IL. 

6.3 Vad som ska dras av i tjänst 

Alla utgifter som uppkommer för att förvärva och bibehålla inkomster ska som huvudregel dras 

av som kostnad, 12 kap. 1 §. I 12 kap. 2 § anges vilka beloppsgränser som gäller för olika 

utgifter. Med utgångspunkt i de beloppsmässiga gränserna går det att urskilja tre kategorier av 

kostnadsavdrag. Till den första kategorin räknas bland annat ökade levnadskostnader vid 

tjänsteresa, kostnader för dubbel bosättning och resekostnader i tjänsten. Dessa utgifter är 

avdragsgilla utan särskilt angivna beloppsgränser. Den andra kategorin omfattar kostnader för 

resor till och från arbetsplatsen. Dessa är avdragsgilla endast till den del de överstiger  

11 000 kr. Till den tredje kategorin räknas övriga utgifter. De får bara dras av till den de 

sammanlagt överstiger 5 000 kr under ett beskattningsår. Med övriga utgifter avses bland annat 

                                                 
113 SKV:s ställningstagande dnr 131 191504-15/111. 
114 Lodin, m.fl., 2015, s. 138. 
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kostnader för arbetsrum och arbetsredskap som redogjorts för i avsnitt 5.3 respektive 5.4. Hur 

avdragsrätten hanteras i dessa frågor bestäms således av rättspraxis.  

6.4 Hobbyverksamhet 

Som tidigare nämnts fungerar inkomstslaget tjänst som en uppsamlingsplats för alla inkomster 

som inte är att hänföra till ett annat inkomstslag. Det betyder att hobbyverksamhet beskattas i 

inkomstslaget tjänst som annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. 

Hobbyverksamhet är skild från annan inkomstgivande verksamhet inom tjänst. 

Hobbyverksamheten kännetecknas av den utövas av den skattskyldige själv för att tillgodose 

personliga intressen, och att hobbyverksamheten saknar vinstsyfte.115 

 

Normalt görs det en gemensam inkomstberäkning för samtliga tjänsteinkomster, oavsett hur 

många och skilda arbetsuppdrag som den skattskyldige haft. För hobbyverksamhet gäller dock 

ett undantag som innebär att den skattskyldige beskattas för verksamheten om den ger ett 

överskott, men att avdrag inte medges mot andra inkomster i tjänst om hobbyverksamheten 

resulterar i ett underskott. Detta undantag finns i 12 kap. 37 § IL. Enligt bestämmelsen får 

underskott, i högst fem år, rullas framåt och användning för kvittning av ett eventuellt överskott 

i hobbyverksamheten. Praktiskt sett behandlas hobbyverksamhet som om den hade utgjort en 

särskild verksamhet.116 Om en skattskyldig sysslar med flera hobbyverksamheter beräknas 

dessa var för sig. Utgifter som uppkommer i en hobbyverksamhet får därmed inte dras av mot 

annan hobbyverksamhet eller mot andra tjänsteinkomster.117 

 

Skattepliktiga tjänsteintäkter ska som regel beläggas med socialavgifter. I anställnings- eller 

uppdragsförhållanden betalas avgifterna av arbets- eller uppdragsgivaren i form av 

arbetsgivaravgifter, 2 kap. 1 och 10 §§ SAL. För hobbyverksamhet gäller i stället att 

socialavgifterna ska betalas av den skattskyldige själv i form av egenavgifter. Om 

hobbyverksamheten ger överskott ska den skattskyldige betala egenavgifter enligt  

3 kap. 1 och 4 §§ SAL. Egenavgifterna är avdragsgilla, 12 kap. 36 § IL. 

 

Utgifter för hobbyverksamhet är i regel att anse som personliga levnadskostnader, som därmed 

inte är avdragsgilla.118 Huvudregeln i 12 kap. 1 § IL är dock tillämplig i fråga om 

                                                 
115 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Hobbyverksamhet.  
116 Lodin, m.fl., 2015, s. 132. 
117 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Hobbyverksamhet.  
118 Prop. 1989/90:110 s. 310–311 och 313. 
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hobbyverksamhet, vilket innebär att utgifter är avdragsgilla om det finns ett tillräckligt samband 

med inkomsternas bibehållande och förvärvande i hobbyverksamheten. Avdrag medges endast 

för faktiska kostnader. Det innebär att schablonavdragen inte gäller i hobbyverksamhet. Vidare 

behöver utgifterna heller inte överstiga 5 000 kr som annars är fallet enligt  

12 kap. 2 § tredje stycket. Kostnaderna får med andra ord dras av från första kronan.119  

 

Kostnadsföringen för utgifter beträffande tillgångar som används i hobbyverksamhet bestäms 

med utgångspunkt i de regler som annars gäller för inkomstslaget näringsverksamhet. Det 

innebär att utgifterna dras av direkt om utgiften understiger ett halvt prisbasbelopp120, samt om 

den tillgången har en ekonomisk livslängd på mer än tre år, 18 kap. 4 § IL. Om utgiften 

överstiger ett halvt prisbasbelopp ska avdrag i stället göras genom förslitningsavdrag 

motsvarande tillgångens värdeminskning.121 Detta framgår bland annat av den rättspraxis som 

utvecklats i fråga om arbetsredskap.122 

 

Det är bara användningen som betingats av hobbyverksamheten som ska ingå i 

avdragsunderlaget.123 Om exempelvis en dator används till hälften i hobbyverksamheten och 

till hälften privat, får avdrag endast göras med 50 procent av anskaffningsvärdet. I de fall datorn 

kostat mer än ett halvt prisbasbelopp ska avdraget fördelas årsvis utifrån datorns ekonomiska 

livslängd. Om anskaffningen sker en bit in på året ska avdragsunderlaget justeras därefter. Det 

är inte ovanligt att hobbyutövaren använder tillgångar i hobbyverksamheten som denne ägt 

sedan innan verksamheten startade. Sådana tillgångar kallas för ingångsinventarier, och är 

likaså avdragsgilla enligt ovanstående tillvägagångssätt. Utgifter för reparationer på tillgångar 

som används i hobbyverksamheten är direkt avdragsgilla med stöd av kontantprincipen.124 

 

Även om hobbyverksamhet i vissa fall hanteras i enlighet med bestämmelserna i inkomstslaget 

näringsverksamhet omfattas den inte av någon bokföringsskyldighet. Däremot föreligger en 

generell uppgiftsskyldighet. Av 39 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att den 

skattskyldige i rimlig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig 

dokumentation ska se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten. Den 

                                                 
119 SKV:s rättsliga vägledning 2018, Hobbyverksamhet. 
120 Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 kr för år 2018.  
121 Se avsnitt 7.3 för en utförligare redogörelse. 
122 Se avsnitt 5.3 angående RÅ78 1:19, RÅ79 1:19 och RÅ 1989 ref. 23. 
123 Se avsnitt 5.3. 
124 Lundén, 1994, s. 40–41 & 92. 
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skattskyldige ska således på egen hand tillhandahålla material som behövs för att kunna 

upprätta en riktig deklaration, såsom att spara kvitton och föra anteckning om användning av 

privata tillgångar i hobbyverksamheten.125 Underlaget ska bevaras under sju år efter utgången 

av det kalenderår som underlaget avser, 9 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261).  

                                                 
125 Linderl Axén, Skatteförfarandelag (2011:1244), kommentaren till 39 kap. 3 §, Karnov. 
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7 Inkomstslaget näringsverksamhet 

Bestämmelserna om inkomstslaget näringsverksamhet finns i 13–40 kap. IL.126 Till skillnad 

från inkomstslaget tjänst är reglerna om näringsverksamhet inte uppdelade i regler om 

inkomster respektive utgifter. De är i stället indelade efter sakområden. Reglerna handlar endast 

i mindre utsträckning om vilka intäkter som är skattepliktiga och vilka kostnader som är 

avdragsgilla. Huvuddelen av reglerna behandlar i stället periodiseringen. 

 

Avsnittet inleds med en redogörelse för avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet och 

under vilka premisser gränsdragningen mellan inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet 

företas. Därefter sker en genomgång av allmänna bestämmelser för inkomstslaget, följt av de 

särskilda periodiseringsregler som gäller för inventarier enligt 18 kap. IL. Avsnittet om 

inkomstslaget näringsverksamhet avslutas med en redogörelse för hanteringen av utländsk 

valuta. 

7.1 Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet 

13 kap. IL innehåller regler som avgränsar inkomstslaget näringsverksamhet. Begreppet 

Näringsverksamhet definieras i 13 kap. 1 § IL. Enligt första stycket måste tre rekvisit vara 

uppfyllda för att beskattning ska ske enligt reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet. För det 

första ska verksamheten vara så kallad förvärvsverksamhet. Med förvärvsverksamhet menas att 

det ska föreligga ett vinstsyfte. För det andra ska förvärvsverksamheten bedrivas självständigt 

i förhållande till uppdragsgivare och för det tredje ska verksamheten bedrivas yrkesmässigt. 

Med det menas att verksamheten ska bedrivas i en viss omfattning och med tillräcklig grad av 

varaktighet. 

 

Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att verksamheten ska beskattas i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Vad gäller förvärvsinkomster utgör rekvisiten den definitiva avgränsningen 

mot inkomstslaget tjänst, dels i förhållande till hobbyverksamhet, men också vad gäller 

tjänsteinkomster från anställning och uppdrag. För att kunna utreda om en verksamhet ska 

beskattas i näringsverksamhet eller i tjänst är det således aktuellt att behandla rekvisiten 

närmare. 

                                                 
126 Kapitel 35–39 avser dock endast juridiska personer. 
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7.1.1 Vinstsyfte 

Kravet på vinstsyfte markerar en avgränsning mot hobbyverksamhet.127 Som namnet föreslår 

menas här ett ändamål att den ifrågavarande verksamheten ska generera ett överskott. Det kan 

förtydligas att det är själva syftet som är väsentligt. Att verksamheten visar sig gå med vinst är 

därmed inte tillräckligt för att ett vinstsyfte ska vara för handen.128  

 

De flesta gränsdragningsproblem som uppstår mellan hobby och näringsverksamhet beror 

främst på skillnaden i hantering av underskott. Eftersom reglerna för underskottsavdrag 

generellt sett är förmånligare i inkomstslaget näringsverksamhet än i inkomstslaget tjänst, finns 

det ett incitament för den skattskyldige att en förlustbringande rörelse hänförs till inkomstslaget 

näringsverksamhet. En stor del av den praxis som utvecklats på området behandlar därför 

yrkanden om underskott i förlustbringande verksamheter. Som tidigare nämnts i avsnitt 6.1 

utgjorde hobby skattefri verksamhet före 1990 års skattereform. Vid den tiden låg det således i 

den skattskyldiges intresse att vinstbringande verksamhet utgjorde hobby i stället för 

näringsverksamhet.129 Den rättspraxis som utvecklats innan nämnda skattereform beskrevs i 

förarbetena förbli vägledande.130 

 

Frågan om en verksamhet bedrivs med vinstsyfte eller inte ska avgöras utifrån en samlad 

bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Gränsen kan i vissa fall vara svår att dra, 

inte minst i fråga om verksamheter där inslaget av fritiden är betydande. I sådana situationer 

finns det ett incitament från den skattskyldiges sida att förlägga personliga, icke avdragsgilla 

levnadskostnader i någon form av rörelse som påstås utgöra näringsverksamhet.131 Prövningen 

av vinstsyftet ska ske utifrån ett objektivt perspektiv.132 Den skattskyldiges personliga åsikter 

om vinstsyftet ska därmed inte ligga till grund för bedömningen.133 

 

En individuell prövning av vinstsyftet betyder att omständigheterna kan variera i betydelse. För 

vissa verksamheter uppkommer särskilda gränsdragningsproblem. Ett exempel är inom 

                                                 
127 Prop. 1989/90:110 s. 310. 
128 Lodin, m.fl., 2015, s. 287. 
129 Skattenytt, 2003, s. 28–29. 
130 Prop. 1989/90:110 s. 313. 
131 Skattenytt, 2003, s. 23. 
132 Se RÅ 1996 not. 146.  
133 SKV:s rättsliga vägledning 2018, Hobbyverksamhet. 
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hästsporten, en verksamhet som utgör en väsentlig mängd av fallen i rättspraxis.134 I äldre praxis 

har antalet hästar utgjort en schablon för bedömningen. Innehav av en travhäst har till exempel 

resulterat i hobby, medan tre eller fler hästar utgjort näringsverksamhet.135 Av nyare praxis 

följer dock att antalet hästar inte på egen hand kan vara avgörande för bedömningen.136 För 

verksamheter som sysslar med motorsport, har vid prövningen bland annat beaktats antalet 

tävlingar, storleken av prissummor och antal sponsorer.137 

 

Utöver de mer verksamhetsspecifika omständigheterna har i praxis även lagts vikt vid generella 

förhållanden. Ett sådant exempel är graden av fritidsinslag som normalt förekommer i liknande 

verksamheter. För en verksamhet som normalt utgör näringsverksamhet visar praxis på en 

presumtion om vinstsyfte. I RÅ 1992 ref. 21 ansågs en leasingverksamhet utgöra 

näringsverksamhet, trots konstaterandet att verksamheten inte hade förutsättningar att gå med 

vinst under den tidsperiod som avsågs. Skälen till bedömningen motiverades främst mot 

bakgrund av att leasing typiskt sett var näringsverksamhet. För verksamheter som typiskt sett 

utgör hobbyverksamhet är läget det motsatta. KR har i ett av de ovan refererade fallen uttalat 

att motorsport utgör en sådan typ av verksamhet som normalt sett är att betrakta som hobby, 

trots att utövandet kan vara både kostnads- och tidskrävande.138 

 

För konstnärlig verksamhet – som också brukar bedrivas under hobbyliknande former – har 

emellertid kravet på vinstsyftet ställts tämligen lågt. I RÅ 1987 ref. 56 var det fråga om en 

konstnärlig verksamhet som bedrivits vid sidan av en halvtidsanställning. Trots att 

verksamheten redovisat ett underskott med förhållandevis låga intäkter var den att anse som 

näringsverksamhet. Hänsyn togs bland annat till den skattskyldiges konstnärliga utbildning och 

aktivitet inom konstnärsorganisationer. Marknadsföringen är en annan faktor som kan påvisa 

ett vinstsyfte enligt rättspraxis.139Att en verksamhet fortsätts att bedrivas fastän den går med 

underskott är ytterligare en omständighet som tyder på att det saknas ett vinstsyfte.140  

 

                                                 
134 En förklaring till detta kan vara att hästsporten – utöver att innehålla inslag av fritidssysselsättning – är dyr 

och därför leder till underskott. Yrkanden om underskottsavdrag är således vanligt förekommande. 
135 Jfr RÅ 1964 Fi 286 och RÅ 1964 ref. 9. 
136 Se RÅ 1973 ref. 52 och 53. 
137 Se KRNJ 2002-04-18 mål nr 528-2000 samt KRNS 2002-02-25 mål nr 1997-1997 och 3340-1997. 
138 Se KRNJ 2002-04-18 mål nr 528-2000. 
139 Se RÅ 1987 not. 243 och RK 2994-2001. 
140 Se RÅ 2010 ref. 111. 
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Huruvida den skattskyldige är beroende av verksamheten för sin försörjning är en annan 

omständighet som återkommit i praxis. Att den skattskyldige erhåller betydande inkomster 

genom exempelvis anställning är en omständighet som talar för att verksamheten är hobby.141 

Om den skattskyldige å andra sidan har startat en heltidsverksamhet bör man kunna utgå ifrån 

att ett vinstsyfte föreligger.142 Graden av arbetsinsats i verksamheten ska emellertid inte 

innebära någon förskjutning mot hobbyverksamhet endast mot bakgrund att arbetsinsatsen varit 

ringa. Den har endast betydelse för vid bedömningen av om näringsverksamhet är aktiv eller 

passiv enligt 2 kap. 13–14 §§ IL.143 För mer om skillnaden mellan aktiv och passiv 

näringsverksamhet, se avsnitt 7.2.1. 

7.1.2 Självständighet 

Att en verksamhet är självständigt bedriven betyder att den bedrivs oberoende av arbets- eller 

uppdragsgivare. Självständighetskravet markerar en andra gräns mot inkomstslaget tjänst. 

Många av de omständigheter som har betydelse för att avgöra om det arbetsrättsligt föreligger 

ett anställnings- eller uppdragsförhållande har betydelse för gränsdragningen mellan de två 

inkomstslagen.144 

 

Huvudregeln är att arbetsrätten och skatterätten följer varandra, men det är emellertid inte alltid 

säkert att de två rättsområdena behandlar begreppen enhetligt.145 Det är exempelvis inte säkert 

att en skattskyldig som beskattas i inkomstslaget tjänst faller inom ramarna för det civilrättsliga 

arbetstagarbegreppet. Det är heller inte säkert att en skattskyldig som arbetsrättsligt faller 

utanför arbetstagarsfären ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.146 Med hjälp av 

arbetsrätten kan bestämmas om ett arbetsavtal är ett anställnings- eller uppdragsavtal. Om 

arbetsavtalet konstituerar ett anställningsförhållande är det fråga om beskattning i 

inkomstslaget tjänst, vilket utesluter en gränsdragning mot näringsverksamhet. Om det i stället 

är fråga om ett uppdragsförhållande följer en bedömning om uppdragsförhållandet är 

självständigt enligt 13 kap. 1 § IL.147 

 

                                                 
141 Se RÅ 1973 ref. 53 och RK 2994-2001. 
142 Skattenytt, 1997, s. 606. 
143 SKV:s rättsliga vägledning 2018, Hobbyverksamhet. 
144 SOU 2008:76 s. 31. 
145 Ibid. 
146 Prop. 2008:09:62 s. 9 & 26. 
147 SOU 2008:76 s. 31. 
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Frågan om en person är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare i arbetsrättslig 

bemärkelse görs utifrån en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter i det enskilda 

fallet. I förarbetena har ett flertal sammanställningar gjorts över omständigheter som talar för 

och att det föreligger ett anställnings- eller uppdragsförhållande. Nedan följer en rad 

förhållanden som talar för att den arbetspresterande parten ska betraktas som uppdragstagare: 

– Förhållandet mellan parterna är av tillfällig natur. 

– Den arbetspresterande parten bestämmer själv sättet för arbetets utförande samt 

arbetstid och arbetsplats. 

– Ansvaret att bistå med maskiner eller redskap faller på den arbetspresterande parten. 

– Den arbetspresterande parten står själv för utgifterna. 

– Vederlaget för arbetsprestationen är helt beroende av verksamhetens ekonomiska 

resultat.  

– Arbetsåtagandet är begränsat till vissa bestämda uppgifter.148 

På den skatterättsliga sidan har det i förarbetena identifierats en rad omständigheter som talar 

för att en verksamhet bedrivs självständigt. Några exempel är att den skattskyldige: 

– Har flera uppdragsgivare, 

– Inte ingår i uppdragsgivarens ordinarie arbetsorganisation, 

– Har möjlighet att sätta annan i sitt ställe eller kunnat anlita medhjälpare, 

– Tar ekonomisk risk genom exempelvis en större investering i verksamheten, 

– Har registrerat firma eller på annat sätt försökt att uppfylla vissa krav som ställs på en 

näringsidkare i skatte- och avgiftshänseende.149 

Självständighetsbedömningen har vidare kommit att förtydligas i 13 kap. 1 § andra stycket IL.  

Där framgår att det särskilt ska beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken 

omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren samt i vilken omfattning 

uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Enligt förarbetena ämnar förtydligandet att 

utvidga näringsverksamhetsbegreppet för att det göra det lättare att starta näringsverksamhet.150 

Tillämpningen av andra stycket har inte behandlats i rättspraxis, men enligt doktrinen lär 

emellertid rättsläget ha förskjutits i riktning mot att betrakta uppdragstagare som självständiga 

om det är förenligt med vad parternas har avtalat.151 

                                                 
148 SOU 2008:76 s. 79–81. 
149 Prop. 2008/09:62 s. 9 & 32–34. 
150 Prop. 2008/09:62 s. 32. 
151 Baekkevold, Inkomstskattelag (1999:1229), kommentaren till 13 kap. 1 §, Lexino. 
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7.1.3 Yrkesmässighet 

Att en verksamhet bedrivs yrkesmässigt betyder att den bedrivs i en viss omfattning med en 

tillräcklig grad av varaktighet. Har en verksamhet pågått under en längre tid sätts kravet på 

omfattning lägre.152 Kravet på omfattning står ofta nära en prövning av vinstsyftet.153 

 

I RÅ 1965 Fi 785 hade en fabriksarbetare skrivit och tryckt en bok på eget förlag. Av tusen 

tryckta exemplar hade endast elva stycken sålts, varför näringsverksamhet inte ansågs föreligga.  

I RÅ79 1:46 ansågs hunduppfödning utgöra näringsverksamhet. Verksamheten bedrevs vid 

sidan av jordbruk och hade pågått under tio år. Verksamheten hade inte genererat något 

överskott men hade under det aktuella beskattningsåret haft totalt 18 hundar. HFD tyckte därför 

att rörelsen hade bedrivits i tillräckligt stor omfattning för att klassificeras som 

näringsverksamhet. I RÅ 1982 Aa 132 hade en ålfiskares verksamhet ansetts vara yrkesmässig 

trots relativt låga intäkter, eftersom den pågått under en längre tid och även börjat se en ökning 

i omsättningen.  

 

Att en verksamhet bedrivs på ett professionellt sätt och med lämplig utrustning kan tala för att 

verksamheten är yrkesmässigt bedriven.154 Verksamheten ska vidare inte endast bedrivas för 

egen räkning, utan ska normalt även rikta sig till allmänheten. I RÅ81 1:4 ansågs 

aktieförsäljning bedriven för egen räkning inte vara yrkesmässig, trots att försäljningarna var 

väldigt omfattande och utgjorde den skattskyldiges huvudsakliga inkomstkälla.155  

I RÅ79 1:65 bedömdes det tillräckligt att uthyrning av lägenhetsrum genererade ett överskott 

för att verksamheten var att betrakta som yrkesmässig. 

7.1.4 Royalty 

För den som tjänar royaltyinkomster finns en särskild avgränsningsbestämmelse i 13 kap. IL. 

Av 13 kap. 11 § IL framgår att den som får ersättning i form av royalty eller periodvis utgående 

avgift för materiella eller för att immateriella tillgångar utnyttjas, anses bedriva 

näringsverksamhet. 

 

Det finns ingen definition av begreppet royalty i svensk rätt, men enligt förarbetena avses en 

ersättning som någon utger för rätten att nyttja egendom som upplåtits till denne. Materiella 

                                                 
152 Lodin, m.fl., 2015, s. 290. 
153 Jfr prop. 1989/90:110 s. 312–313. 
154 SKV:s rättsliga vägledning 2018, Hobbyverksamhet. 
155 Se även HFD 2012 not. 57. 
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tillgångar kan bestå av både fast och lös egendom, medan immateriella tillgångar endast kan 

vara lös egendom. Immateriella tillgångar kan exempelvis vara upphovsrätt, mönster, 

varumärke, firma och patent. Royalty kännetecknas av att ersättningen utgår med varierande 

belopp, till exempel per producerad enhet eller i förhållande till verksamhetens omsättning. 

Engångsersättningar omfattas normalt inte begreppen royalty eller periodiskt utgående 

avgift.156  

 

Huvudregeln är således att en verksamhet ersättning i form av royalty normalt konstituerar 

näringsverksamhet.157 I samma bestämmelse finns dock ett undantag som säger att 

royaltyinkomster i vissa fall ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Så är fallet om ersättningen 

grundar sig på anställning, uppdrag eller tillfällig verksamhet kan den räknas till inkomst av 

tjänst. Även resultatet av tillfälligt bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed 

jämförlig verksamhet ska räknas till tjänst. Verksamheten ska inte vara varaktig till den grad 

att den är att betrakta som näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL.158 

7.2 Allmänna bestämmelser 

Vad som ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet bestäms utifrån huvudregeln 

i 15 kap. 1 § IL. Av första stycket framgår att ersättning för varor, tjänster och inventarier, 

avkastning på tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksamhet ska tas 

upp som intäkt. Bestämmelsen är utformad på samma sätt som motsvarande paragraf i 

inkomstslaget tjänst, och är således väldigt omfattande. Alla inkomster som avgränsas till 

näringsverksamhet enligt 13 kap. IL ska tas upp som intäkt, om det inte finns några undantag i 

andra regler i IL.159 Inkomster i annat än pengar ska som huvudregel värderas till 

marknadsvärdet, 61 kap. 2 § IL. Avdragsrätten i inkomstslaget näringsverksamhet följer 

grundprincipen; utgifter får dras av för inkomsters förvärvande och bibehållande. Den kommer 

till uttryck i 16 kap. 1 § IL. 

 

Enskilda näringsidkare är skyldiga att betala egenavgifter på överskottet av 

näringsverksamheten, 3 kap. 1 och 3 §§ SAL. En förutsättning är att näringsidkaren har arbetat 

                                                 
156 Prop. 2003/04:126 s. 25, 33 och 34. 
157 Se bl.a. KRNG 2010-09-14 mål nr 7550–7551-09. 
158 Prop. 1999/00:2 del 2 s. 172. 
159 Andersson, m.fl., Inkomstskattelag (1999:1229), kommentaren till 15 kap. 1 § IL, Zeteo. 
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i verksamheten i inte oväsentlig omfattning. Detta aktivitetskrav utgör gränsdragning mellan 

aktiv och passiv näringsverksamhet, 2 kap. 13–14 §§ IL.160  

 

Egenavgifter är avdragsgilla enligt 16 kap. 29 § IL. Avdrag medges här med ett schablonavdrag. 

Syftet med schablonavdraget är att egenavgifterna inte ska ingå i det underlag på vilka de 

beräknas, eftersom underlaget fastställs först i samband med SKV:s beslut om beskattning. 

Själva underlaget bestäms 16 kap. 30 §. Avdraget får uppgå till högst 25 procent av underlaget. 

 

Schablonavdraget ska så exakt som möjligt motsvara de egenavgifter som faktiskt kommer att 

påföras. Därför ska man göra ett mindre schablonavdrag om man räknar med att få 

egenavgifterna nedsatta. Schablonavdraget för egenavgifter är alltså bara en preliminär 

beräkning. Året därpå görs en avstämning i deklarationen för att reglera en eventuell skillnad 

som uppstått mellan schablonavdraget och de slutligt framräknade egenavgifterna. Är de 

framräknade avgifterna större än schablonavdraget, får den resterande delen dras av vid nästa 

års deklaration. Blir avgifterna i stället mindre än vad som dragits av, ska mellanskillnaden 

beskattas nästkommande år.161 

7.2.1 Aktiv och passiv näringsverksamhet 

I IL görs en åtskillnad mellan aktiv och passiv näringsverksamhet. I vissa fall behandlas aktiv 

och passiv näringsverksamhet olika. Ett exempel är att det är möjligt att kvitta underskott med 

andra förvärvsinkomster i aktiv näringsverksamhet, se avsnitt 7.2.2. Ett annat exempel är 

beräkning av grundavdrag, 63 kap. 5 § IL endast gäller för aktiv näringsverksamhet.  

 

Aktiv näringsverksamhet avser en näringsverksamhet där den skattskyldige har arbetat i inte 

oväsentlig omfattning, 2 kap. 23 § första stycket. Med detta menas normalt att den skattskyldige 

ska ha arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en vanlig 

heltidsanställning, det vill säga 500–600 timmar per år. I vissa fall jämkas aktivitetskravet med 

hänsyn till omständigheterna. Om intäkterna uppstår till följd av näringsidkarens egna 

arbetsinsats utgör intäkterna i regel inkomst av aktiv näringsverksamhet, även om 

arbetsinsatsen har varit av begränsad omfattning.162 En person som till exempel vid sidan av 

anställning bedriver enskild näringsverksamhet uppfyller således aktivitetskravet, förutsatt att 

arbetet som lagts ned i näringsverksamheten i huvudsak baseras på egen arbetskraft. 

                                                 
160 Se avsnitt 7.2.1 angående skillnaderna mellan aktiv och passiv näringsverksamhet. 
161 Fyhr, m.fl., 2016, s. 45. 
162 Prop. 1989/90:110 s. 646; RÅ 2002 ref. 15. 
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Annan verksamhet anses som passiv näringsverksamhet, 2 kap. 23 § andra stycket. Ersättningar 

som erhålls i passiv näringsverksamhet ska inte beläggas med egenavgifter enligt  

3 kap. 3 § SAL. I stället betalas särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster med 24,26 procent 

enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, såvitt de 

överstiger 1 000 kr. Avdragsrätten för egenavgifter enligt 16 kap. 29–30 §§ IL gäller dock även 

i fråga om särskild löneskatt, 2 kap. 26 § IL. 

7.2.2 Underskott 

I de fall det uppstår underskott i näringsverksamheten får underskottet utan tidsbegränsning 

sparas och utnyttjas mot framtida överskott, 40 kap. 2 § IL. All näringsverksamhet som bedrivs 

av en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet, vilket tillåter kvittning av 

överskott och underskott mot varandra, 14 kap. 12 § IL.  

 

I vissa fall får underskott av aktiv näringsverksamhet avseende nystartad verksamhet dras av 

som allmänt avdrag, 62 kap. 3 § IL. Det innebär att den skattskyldige kan kvitta underskottet 

som uppstår i den nystartade verksamheten mot andra förvärvsinkomster. Avdraget för 

nyetablerad verksamhet syftar till att stimulera nyföretagande och ge positiva effekter på 

företagande och risktagande hos enskilda näringsidkare.163 Avdragsrätten är begränsad till 

underskott under det första och det därpå följande fyra verksamhetsåren i näringsverksamheten.  

 

Avdragsrätten är vidare beloppsmässigt begränsad till 100 000 kr för och ett av de aktuella åren, 

62 kap. 3 § IL. Skulle underskottet visa sig vara större än 100 000 kr ett särskilt år är det möjligt 

att rulla överskjutande del vidare och antingen kvitta det mot framtida överskott i 

näringsverksamhet eller kvitta mot tjänst ett senare år. 164 Om en likartad näringsverksamhet 

bedrivits av den skattskyldige inom fem år före verksamhetens påbörjande medges dock inget 

avdrag.165 

7.3 Inventarier 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.4.2 ska inkomster tas upp som en intäkt och utgifter dras av 

som en kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed om inte 

annat framgår av lag, 14 kap. 2 § IL. Periodiseringen i inkomstslaget näringsverksamhet ska 

                                                 
163 Prop. 1995/96:109 s. 59.  
164 Fyhr, m.fl., 2016, s. 187–188. 
165 Rabe och Hellenius, 2011, s. 330–331. 
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således i första hand bestämmas utifrån bestämmelser i IL, och därefter enligt god 

redovisningssed. 

 

17–20 kap. IL innehåller särskilda periodiseringsregler för olika typer av tillgångar. 

Periodiseringen för inventarier regleras i 18 kap. IL. Med inventarier menas maskiner och andra 

arbetsredskap och föremål avsedda för stadigvarande bruk, 18 kap. 1 § första stycket. Reglerna 

är således tillämpliga på alla materiella tillgångar och anläggningstillgångar som inte hänförs 

till byggnad, markanläggning eller mark. Enligt andra stycket gäller bestämmelserna även för 

patenträtter och liknande immateriella anläggningstillgångar. 

 

Utgifter för inventarier dras av genom värdeminskningsavdrag, det vill säga fördelas 

schablonmässigt över de år som tillgångarna förbrukas. Värdeminskningsavdrag görs i form av 

avskrivningar. Det finns två valfria metoder för avskrivning på inventarier: räkenskapsenlig 

avskrivning och restvärdesavskrivning Huvudreglerna för de två metoderna finns i  

18 kap. 13 § IL. Räkenskapsenlig avskrivning innebär att det bokförda och det skattemässiga 

värdet på inventarierna ska överensstämma med varandra. Det är det sammanlagda 

inventarievärdena som ska stämma överens. Huvudregeln är att inventarierna tas upp till lägst 

70 procent av förra årets oavskrivna restvärde ökat med årets utgifter och minskat med årets 

inkomster.166 Det finns även en kompletteringsregel i 18 kap. 17 § IL. Den innebär att 

inventarierna får tas upp till lägst det restvärde som blir kvar vid en årlig avskrivning om  

20 procent på inventariernas anskaffningsvärde. 

 

Restvärdesavskrivning innebär att företaget får göra en avskrivning på högst 25 procent på 

restvärdet. Restvärdet avser värdet på inventarierna som finns kvar i slutet av året.167 Om 

avskrivningsunderlaget uppgår till högst 5 000 kr, får en enskild näringsidkare som upprättar 

förenklat årsbokslut i stället göra värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar hela 

avskrivningsunderlaget, 18 kap. 13 § IL.  

 

Anskaffningsutgifter för inventarier får i vissa fall dras av omedelbart. Det första fallet gäller 

även inventarier av mindre värde, 18 kap. 4 § IL. Med mindre värde menas att 

anskaffningsvärdet för inventariet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp. 

Om det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de endast anses vara inventarier 

                                                 
166 Nilsson, Inkomstskattelag (1999:1229), kommentar till 18 kap. 13 § IL, Karnov. 
167 Fyhr, m.fl., 2016, s. 90. 
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av mindre värde om deras sammanlagda värde understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma 

gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större 

inventarieranskaffning, 18 kap. 4 § andra stycket.  

 

Anskaffningsvärdet för inventarier definieras i 18 kap. 7 §. Där framgår att anskaffningsvärdet 

är utgiften för förvärvet om inventarierna förvärvas genom köp, byte, egen tillverkning eller på 

liknande sätt. Om de förvärvas på annat sätt anges anskaffningsvärdet till det marknadsvärde 

som gällde vid förvärvet. Vid köp av begagnade inventarier är det den vid köpet återstående 

livslängden som är avgörande.168 Reparationer och underhåll på inventarier dras av med en 

gång, 18 kap. 2 § IL. Är reparationen omfattande till den grad inventarierna ändrar karaktär, 

ska utgiften i stället tas upp med inventarierna och dras av genom med stöd av 

avskrivningsreglerna.169 

 

Det andra fallet där anskaffningsutgifterna får kostnadsföras direkt är inventarier som antas ha 

en ekonomisk livslängd på högst tre år, så kallade korttidsinventarier. Den ekonomiska 

livslängden får avgöras utifrån förhållandena i det enskilda fallet.170  

 

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och använder inventarier både 

privat och i näringsverksamheten, ska inventarierna antingen bokföras som tillgång i 

verksamheten eller inte.171 Om en enskild näringsidkare till exempel väljer att bokföra sin dator 

i verksamheten är hela utgiften avdragsgill enligt 16 kap. 1 § IL. Den privata användningen 

kommer då att uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd av 22 kap. 2, 4 och 7 §§ IL. 

Kostnadsfördelningen görs med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.172 Enligt 

SKV värderas uttaget till den del av anskaffningsutgiften som kan anses höra till den privata 

användningen, fördelat över den ekonomiska livslängden.173 

 

Om näringsidkaren från exemplet ovan i stället väljer att inte bokföra datorn som en tillgång i 

verksamheten, medges avdrag för skälig del av utgiften med stöd av 16 kap. 1 § IL, fördelat på 

nyttjandeperioden.174 En förutsättning för att inte bokföra datorn är dock att den inte uteslutande 

                                                 
168 Se RÅ 1981 Aa 116. 
169 Fyhr, m.fl., 2016, s. 91. 
170 Nilsson, Inkomstskattelag, kommentar till 18 kap. 4 § IL, Karnov. 
171 BFN:s vägledning, 2013, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, s. 26–27. 
172 Se RÅ85 1:12. 
173 SKV:s ställningstagande dnr 131 438091-15/111. 
174 Ibid. 
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eller så gott som uteslutande används i verksamheten och inte är nödvändig för att generera 

inkomster.175 Det skulle med andra ord inte vara möjligt för en streamare som använder en 

andra dator – dedikerad för att hantera sändningen – att inte bokföra den, eftersom den 

uteslutande används i verksamheten. 

7.3.1 Dator och datorprogram 

Datorer beräknas normalt ha en ekonomisk livslängd som är längre än tre år, men om 

verksamheten kräver att datorernas prestanda ligger i teknologisk framkant och därför behöver 

byta dator minst vart tredje år, kan verksamheten betrakta datorerna som korttidsinventarier och 

dra av kostnaderna direkt. I RÅ 1995 ref. 96 prövades om datorer med tillhörande datorprogram 

skulle utgöra korttidsinventarier. Inköpet av datorutrustningen utgjorde ett led i ett 

tidningsföretags satsning på digital annonsproduktion. Även om utredningen i målet gav talade 

mot att datorernas normala ekonomiska livslängd var högst tre år, ansåg HFD utifrån 

omständigheterna i fallet att datorutrustningen skulle behöva bytas ut inom de tre följande åren. 

Direktavdrag för anskaffningsutgifterna ansågs därför berättigat. 

 

Vid kompletterande inköp hårdvara till den befintliga datorenheter får varje utgift bedömas 

individuellt. Kompletterande inköp kan vara utgifter för exempelvis skrivare, 

uppkopplingsutrustning, bildskärmar, bild- och ljudkort samt nätverksutrustning. Skrivare, 

bildskärmar och annan fristående utrustning bör enligt doktrinen hanteras individuellt. I de 

flesta fall kostnadsförs dessa utgifter genom avskrivning. Vidare bör modem och annan 

billigare hårdvara kunna hanteras enligt reglerna för inventarier av mindre värde.176  

 

Enligt 18 kap. 4 § kan inte immateriella rättigheter, exempelvis licenser, dras av direkt. SKV är 

menar dock att standardiserade datorprogram är direkt avdragsgilla.177 Om en streamare köper 

ett standardiserat datorprogram för att använda i sin verksamhet, exempelvis ett program som 

hanterar gränssnittet i sändningen, bör denna således kunna utgöra ett inventarium enligt  

18 kap. 4 § IL. 

7.3.2 Bredband 

Abonnemangsutgifter för bredbandsuppkoppling är avdragsgilla.178 All utrustning som 

uteslutande används just för bredbandsuppkopplingen ska enligt god redovisningssed slås 

                                                 
175 BFN:s vägledning, 2013, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, s. 26–27. 
176 Fyhr, m.fl., 2016, s. 42. 
177 SKV:s ställningstagande dnr 131 192491-07/111. 
178 SKV:s ställningstagande dnr 131 438091-15/111; Fyhr, m.fl., 2016, s. 35. 
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samman och betraktas som ett enda inventarium. Avdraget görs sedan genom avskrivningar.179 

Utgifter för kabeldragning och installation av bredband i en privatbostad är enligt SKV inte 

avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet, eftersom de utgör hänför levnadskostnader.180 

I praxis har dock utgifter för kabeldragning av bredband i hemmet medgetts för en frilansande 

journalist i inkomstslaget tjänst.181  

7.3.3 Lokalutgifter 

För enskilda näringsidkare som arbetar i sin privatbostadsfastighet gäller särskilda 

avdragsbestämmelser i 16 kap. 34 och 35 §§ IL. Som privatbostadsfastighet räknas alla 

fastigheter som till mer än hälften används som bostad, 2 kap. 13 § IL. Övriga fastigheter räknas 

som näringsfastighet, 2 kap. 14 § IL. 

 

Beräkningen av avdraget är beroende av om den skattskyldige använder en särskilt inrättad del 

av bostaden eller inte. Om den skattskyldige använder en särskilt inrättad del av sin bostad i 

näringsverksamheten, ska en skälig del av utgifterna för hyra, värme, städning m.m. dras av. 

Även andra utgifter för denna del av bostaden ska dras av, om de direkt orsakas av 

näringsverksamheten, 16 kap. 34 § IL. Om lokalen utgör en särskilt inrättad del av bostaden 

och det finns en särskild elmätare ska avdrag medges för utgiften för den elektricitet som 

förbrukas i näringsverksamheten. Däremot medges inte något avdrag för andel av fasta 

kostnader, till exempel elnätsavgiften.182 

 

Vad som menas med särskilt inrättad del har anknyter till den rättspraxis som utvecklats 

angående avdrag för arbetsrum.183 Som tidigare nämnts är rättspraxis restriktiv. För det första 

måste det finnas ett behov av ett arbetsrum. För det andra ska rummet antingen vara avskilt från 

bostaden eller vara inrett eller användas på ett sådant sätt att det nyttjas för bostadsändamål. 

 

Även om arbete inte utförts i en särskilt inrättad del kan en enskild näringsidkare dra av utgifter 

motsvarande ett schablonbelopp, 16 kap. 35 §. Om det använda utrymmet hör till 

näringsidkarens eller makes privatbostadsfastighet får avdrag göras med högst 2 000 kr per år, 

och i annat fall med 4 000 kr. Beloppet ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare 

än tolv månader. Avdrag enligt denna regel får bara göras om näringsidkaren arbetar i sin bostad 

                                                 
179 Fyhr, m.fl., 2016 s. 35. 
180 SKV:s ställningstagande dnr 131 438091-15/111. 
181 Se KRNS 2006-01-25 mål nr 2346-05. 
182 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Näringsidkarens kostnader.  
183 Se avsnitt 5.2. 
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mer än 800 timmar under beskattningsåret. Även arbetskravet ska justeras utefter 

beskattningsårets längd. Vad gäller utgifter för elektricitet medges inget särskilt avdrag, utan 

de anses ingå i schablonavdraget enligt 16 kap. 35 § IL.184 

 

Hur stor del av dessa kostnader som får dras av beror på hur stor del av de totala kostnaderna 

som hör till verksamheten. Vanligast är att kostnaderna proportioneras efter hur stor yta som 

använts i verksamheten. Används exempelvis en fjärdedel av ytan bostaden får en fjärdedel av 

de totala kostnaderna dras av. Det är också möjligt att dra av reparationer som görs i denna 

avgränsade del av bostaden om reparationerna är direkt orsakade av verksamheten.185 

7.4 Utländsk valuta 

Enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 6 § BFL. I 4 kap. 6 § BFL anges att 

enskilda näringsverksamheter ska kunna presentera alla affärshändelser i svenska kronor. 

Bestämmelsen gäller även för enskilda näringsverksamheter som upprättar förenklat årsbokslut 

enligt 6 kap. 6 § BFL. Om ett företag gör transaktioner i en annan valuta, exempelvis  

U.S. Dollar, behöver transaktionen räknas om.  

 

I inkomstslaget näringsverksamhet finns det inga särskilda skatteregler om effekter av ändrade 

valutakurser, bortsett från 14 kap. 8 § IL som avser värdering av balansposter. I övrigt styrs den 

skatterättsliga behandlingen av huvudregeln om inkomster i 15 kap. 1 § och om utgifter  

16 kap. 1 § IL. Beskattningstidpunkten bestäms av god redovisningssed. Det innebär att den 

omräkning av valutan som görs i redovisningen ska godtas vid beskattningen. Kursvinster och 

kursförluster som uppstår löpande under året är skattepliktiga respektive avdragsgilla enligt 

ovanstående huvudregler.186  

                                                 
184 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Näringsidkarens kostnader.  
185 Avdrag 2016 s. 109–112. 
186 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Till vilken kurs ska omräkning ske under löpande år? 
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8 Internationell skatterätt 

Av redogörelsen i avsnitt 2.4.1 framgår det att Twitch betalar ersättning till kompanjoner och 

partner. Eftersom Twitch är ett amerikanskt företag innebär det att ersättningen utgör en 

inkomst från utlandet. För en obegränsat skattskyldig person i Sverige omfattas sådan inkomst 

av Sveriges skatteanspråk enligt intern rätt, 3 kap. 8 § IL. Det kan dock hända att ersättningen 

också är skattepliktig enligt amerikansk lagstiftning, vilket kan utlösa internationell 

dubbelbeskattning. Då det ligger i den skattskyldiges intresse att om möjligt undanröja 

dubbelbeskattningen, är det aktuellt att närmare undersöka den internationella skatterätten. 

Avsnittet inleds med en bakgrund om skatteavtal. Därefter följer en genomgång av de olika 

metoder som dubbelbeskattning kan undanröjas. 

8.1 Skatteavtal 

Skatteavtal är folkrättsliga traktat som införlivas i svensk lag genom särskilda 

inkorporeringslagar. Skatteavtalen är således bindande för svenska myndigheter och domstolar. 

Tolkningen av avtalet ska vara ändamålsenlig, det vill säga utgå från vad de avtalsslutande 

parterna kan ha åsyftat.187 Finns det däri definitioner av i avtalet använda begrepp ska dessa 

definitioner användas i tolkningen. Först bör undersökas om en viss utländsk inkomst är 

skattepliktig i Sverige. Är den inte det är inkomsten således skattefri. Om inkomsten emellertid 

ska beskattas i Sverige enligt den interna skatterätten, undersöks bestämmelserna som finns i 

dubbelbeskattningsavtalet. Om dubbelbeskattningsavtalet ger Sverige rätt att beskatta en 

inkomst, ska den också beskattas här.188  

 

Då det är upp till staterna att själva skriva avtalen är alla skatteavtal mer eller mindre olika, men 

i syfte att göra skatteavtalen mer lika och åstadkomma en mer enhetlig internationell 

beskattning har OECD tagit fram en modell för hur skatteavtalen ska utformas. Sverige har till 

största del följt modellavtalet. Till modellavtalet finns en kommentar, vilken fått stor praktisk 

betydelse i tolkningshänseende.189 Att ledning kan hämtas ur kommentaren har fastställts i 

bland annat HFD 2012 ref. 18. 

 

Skatteavtalet mellan Sverige och USA är införlivat i svensk lag genom  

lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater. 

                                                 
187 RÅ 1987 ref. 162. 
188 Lodin, m.fl., 2015, s. 612–613. 
189 Lodin, m.fl., 2015, s. 655. 
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Skatteavtalet följer till största del modellavtalet. I artikel 2 i avtalet finns definitioner av vilka 

skatter som omfattas. Artikel 4 reglerar den grundläggande frågan om hur beskattningsrätten 

mellan de två staterna ska lösas. Beskattningsrätten utgår ifrån vilken stat som anses vara 

hemviststat. Det är alltid bara en stat som kan vara hemviststat; den andra staten är i stället 

källstat. I artikel 5 regleras denna fråga ytterligare genom att definiera vad som anses utgöra 

fast driftställe, vilket är en essentiell utgångspunkt gällande beskattningen av begränsat 

skattskyldiga personer.190 

 

Därefter finns det ett flera så kallade fördelningsartiklar som utifrån ovanstående principer 

fördelar beskattningsrätten för olika typer av inkomster, exempelvis royaltyinkomster. Det ska 

här förtydligas att staterna hela tiden har kvar sin rätt att ta ut skatt enligt den nationella 

skattelagstiftningen. Ett skatteavtal kan således endast begränsa beskattningsrätten som 

tillkommer en stat enligt dess interna internationella skatterätt. Denna princip är uttryckt i  

RÅ 1996 ref. 38. 

 

Om en fördelningsartikel medför att både avtalets hemviststat och källstat kan beskatta 

inkomsten måste det klarläggas hur dubbelbeskattningen ska undanröjas. Det görs i de så 

kallade metodartiklarna. I avtal baserade på OECD:s modellavtal är det alltid hemviststaten 

som enligt metodartiklarna ska undanröja den kvarvarande beskattningen.191 Det finns två 

huvudmetoder: avräkningsmetoden och friställningsmetoden. Den metod som används i det 

ifrågavarande skatteavtalet är avräkningsmetoden och sker enligt artikel 23. 

Avräkningsmetoden innebär att avtalet medger den skattskyldige möjligheten av att räkna av 

skatten på sina utländska inkomster mot sina svenska inkomster.192  

8.2 Avräkning 

Metoden för att avräkna utländsk skatt stadgas i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk 

skatt (AvrL). AvrL gäller generellt i förhållande till skatt som erlagts i utlandet, och är 

följaktligen tillämplig i förhållande till alla utländska stater, oavsett om det finns ett skatteavtal 

eller inte. Om det däremot finns ett tillämpligt skatteavtal är endast delar av AvrL tillämplig. 

AvrL ska då tillämpas i förening med skatteavtalet.193  

 

                                                 
190 Dahlberg, 2014, s. 275. 
191 Dahlberg, 2014, s. 248. 
192 Lodin, m.fl., 2015, s. 656–658. 
193 Dahlberg, 2014, s. 111. 
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Av 1 kap. 2 § AvrL framgår att termer och uttryck som används i lagen har samma innebörd 

som i IL om inte annat anges. Uttrycket utländsk skatt definieras i 1 kap. 3 § AvrL, och avser 

vissa särskilt angivna skatter som har betalats till en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller 

Europeiska unionen. Hit hör bland annat allmän slutlig skatt på inkomst. 

 

I fråga om definitiva källskatter som utbetalaren eller ett ombud drar av i samband med 

utbetalningen av inkomsten, anser SKV att skatten är slutlig och betald när den dragits av. Det 

gäller exempelvis skatt på utdelning, ränta, royalty, löneinkomster samt inkomster från artistisk 

och idrottslig verksamhet. 194 

 

I 2 kap. AvrL behandlas nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt. Grundstadgandet 

finns i 2 kap. 1 § AvrL. Där anges vilka personer som omfattas. Hit räknas bland annat 

obegränsat skattskyldiga personer som har haft en intäkt. Avräkning av utländsk skatt ska i 

första hand ske mot statlig inkomstskatt. Till den del det inte finns tillräcklig statlig skatt mot 

vilken avräkning kan ske, ska avräkning i stället göras mot kommunal inkomstskatt,  

2 kap. 7 § AvrL. Rätten att avräkna utländsk skatt är begränsad till ett spärrbelopp,  

2 kap. 9 § IL. Syftet med spärrbeloppet är att avräkning inte ska göras för mer än vad som 

motsvarar den svenska skatten på den utländska inkomsten. Hur spärrbeloppet beräknas 

framgår av 2 kap. 10–13 §§ AvrL. 

 

En viktig del av förhållandet mellan AvrL och skatteavtalen finns i 1 kap. 7 § AvrL. Där stadgas 

att om en skattskyldig enligt ett skatteavtal har rätt till större nedsättning än vad som följer av 

AvrL, ska nedsättning ske med det ytterligare belopp som föranleds av avtalet. Om ett 

skatteavtal är mer gynnsamt än vad tillämpning av AvrL medför, ska således skatteavtalet gå 

före.195 

8.3 Kostnadsavdrag 

Metoden för att dra av den utländska skatten som kostnad finns i 16 kap. 18–19 §§ IL. 

Bestämmelserna gäller för utländsk särskild skatt som avser näringsverksamhet. Genom 

hänvisning i 12 kap. 1 § tredje stycket IL gäller dock avdragsrätten även inkomstslaget tjänst. 

 

                                                 
194 SKV:s rättsliga vägledning, 2018, Utländska definitiva källskatter.  
195 Dahlberg, 2014, s. 114. 
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Av 16 kap. 18 § IL framgår att betald utländsk skatt ska dras av enligt 16 kap. 19 § IL. Även 

preliminär skatt får dras av.196 Enligt första stycket i 16 kap. 18 § får utländsk skatt inte dras av 

i de fall då intäkten inte beskattas i Sverige enligt intern svensk rätt. Inte heller utländsk skatt 

på inkomster som är undantagna beskattning med stöd av skatteavtal får dras av. Allmän skatt 

till utländsk stat ska dras av enligt andra stycket. Det gäller bland annat om den utländska 

skatten har betalats av en obegränsat skattskyldig person. Med allmän skatt till en utländsk stat 

likställs skatt till en utländsk delstat, provins eller kommun.  

 

Det finns en viss samordning mellan möjligheten till avdrag för utländsk skatt enligt IL och 

möjligheten till avräkning av utländsk skatt enligt AvrL. Beräkning av spärrbeloppet i  

2 kap. 9 § IL ska göras som om kostnadsavdrag inte har gjorts. Det gäller dock endast för de 

skatter som omfattas av 1 kap. 3 § AvrL. Vidare stadgas det i 2 kap. 15 § AvrL att den utländska 

skatt som högst får avräknas enligt spärrbeloppet ska reduceras med den minskning av skatten 

som har sker till följd kostnadsavdraget. 

8.4 Undantag från beskattning 

Det finns ytterligare en metod för att undanröja dubbelbeskattningen. Denna metod har också 

sin utgångspunkt i skatteavtalet, men sker genom att den skattskyldige hos den amerikanska 

skattemyndigheten Internal Revenue Service (IRS) yrkar att skatten ska undantas från 

beskattning. Det krävs då att USA inte har beskattningsrätt enligt skatteavtalet. 

 

I kompanjonssavtalet framgår att kompanjoner anses vara en självständig uppdragstagare i 

förhållande till Twitch.197 Enligt amerikansk rätt betraktas detta som ”independent personal 

services”.198 Detta begrepp förekommer även i skatteavtalet mellan Sverige och USA, vilket 

där har översatts till självständig yrkesutövning.199 Ersättningar till följd av kompanjonsavtalet 

ska därmed ses som självständig yrkesutövning. 

 

USA beskattar utländska personer med en källskatt om 30 procent på den inkomst de får från 

amerikanska inkomstkällor på grund av självständig yrkesutövning.200 Inkomsterna avser bland 

annat royalty och ersättningar för utförda tjänster.201 Skatten utgår från den totala summa som 

                                                 
196 Dahlberg, 2014, s. 122.  
197 Punkt 14 i kompanjonsavtalet [https://www.twitch.tv/p/legal/affiliate-agreement/] 2018-03-16. 
198 IRS, Instructions for Form 8233, 2016, s. 2; Prop. 1994/95:60 s. 68. 
199 Se artikel 14. 
200 Internal Revenue Code § 1441. 
201 IRS, Publication 515, 2018, s. 25, 27 & 34–35. 
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betalas ut, och det spelar ingen roll om ersättningen betalats till den skattskyldige direkt eller 

till en mellanhand. Detta gäller detta oavsett platsen för tjänstens utförande eller varifrån 

betalningen har skett.202  

 

Presumtionen är således att källskatt tas ut enligt ovanstående bestämmelse. Den amerikanska 

skattemyndigheten säger emellertid att källskatten kan undanröjas om den skattskyldige med 

hjälp av giltig dokumentation kan visa att ersättningen inte är beskattningsbar enligt ett 

tillämpligt skatteavtal.203 Giltig dokumentation bifogas till Twitch med hjälp av särskilda 

blanketter i samband med de skatteintervjuer som genomförs innan den skattskyldige har rätt 

att ingå i kompanjons- eller partnerskapsavtalet. De blanketter som används är blankett  

W-8BEN och/eller blankett 8233. Blankett W-8BEN används av fysiska personer för att 

fastställa status som dels utländsk person, dels som ägare av den inkomst som avses, samt yrka 

nedsättning eller undantag för ifrågavarande källskatt. Blankett 8233 avser specifikt undantag 

från källskatteuttag på ersättningar för självständig yrkesutövning. I yrkandet ska det framgå 

vilket skatteavtal och vilken artikel i skatteavtalet som åberopas.204 Vidare krävs det också att 

den skattskyldige har ett skatteregistreringsnummer.205 Ett sådant går att få med hjälp av 

blankett W-7.206 

8.4.1 Självständig yrkesutövning 

Då skatteintervjuer ska göras för både royaltyinkomst och tjänsteinkomst är det aktuellt att 

redogöra för de tillämpliga fördelningsartiklarna i skatteavtalet mellan Sverige och USA. Enligt 

artikel 14 beskattas inkomst som fysisk person förvärvar av självständig yrkesverksamhet 

endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning i 

den andra staten som regelmässigt står till hans förfogande får dock inkomsten även beskattas 

i denna andra stat. I förarbetena till skatteavtalet framgår att om en person med hemvist i Sverige 

utövar självständig yrkesverksamhet i USA och inkomsten inte är hänförlig till en 

stadigvarande anordning, saknar USA beskattningsrätt för inkomsten.207 

 

Artikel 14 är numera borttagen i OECD:s modellavtal eftersom det inte ansågs finnas några 

avsedda skillnader mellan begreppet stadigvarande anordning och fast driftställe som fördelar 

                                                 
202 IRS, Instructions for Form W-8BEN, 2017, s. 1. 
203 IRS, Publication 515, 2018, s. 9–10. 
204 IRS, Instructions for Form 8233, 2016, s. 4–5; IRS, Instructions for Form W-8BEN, 2017, s. 6–7. 
205 IRS, Publication 515, 2018, s. 40–41. 
206 IRS, Instructions for Form W-7, 2017, s. 1. 
207 Prop. 1994/95:50 s. 75. 
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beskattningsrätten för rörelse i artikel 7. Bedömningen görs således utifrån om det finns ett fast 

driftställe enligt artikel 5 i OECD:s modellavtal.208 

 

Enligt artikel 5 punkt 1 finns det tre villkor som alla ska vara uppfyllda för att fast driftställe 

ska anses föreligga. Det ska för det första vara fråga om en plats, till exempel en lokal eller en 

del av ett hem.209 För det andra ska platsen vara stadigvarande. Normalt anses verksamhet som 

sträcker sig över en period om sex månader vara stadigvarande.210 Slutligen ska företagets 

affärsverksamhet helt eller delvis bedrivas från den stadigvarande platsen. 

8.4.2 Royalty  

Enligt artikel 12 punkt 1 ska royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till 

person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat, om 

personen i fråga har rätt till royaltyn. Avtalets definition av royalty avser varje slags betalning 

som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till bland 

annat litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, punkt 2. 

 

Enligt punkt 3 ska bestämmelserna i punkt 1 dock inte tillämpas, om den som har rätt till 

royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och utövar självständig yrkesverksamhet i denna 

andra stat från en där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga 

om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med den stadigvarande anordningen. I sådant 

fall tillämpas artikel 14. 

  

                                                 
208 OECD:s modellavtal, 2017, kommentar 5.2. 
209 OECD:s modellavtal, 2017, kommentar 5.10. 
210 OECD:s modellavtal, 2017, kommentar 5.28. 
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9 Analys 

9.1 Rättsläget för donationer är klarlagt 

Huruvida skatteplikt eller skattefrihet gäller för donationer kan nog anses vara den mest 

angelägna frågan när det kommer till den skattemässiga hanteringen av streaming. Det beror 

mestadels på att donationer sannolikt utgör den viktigaste inkomstkällan för streaming eftersom 

går att intjäna oavsett omfattning. Att frågan har behandlats i rättspraxis innebär därmed ett 

viktigt klarläggande. 

 

I förhandsbeskedet verkar upplägget för donationerna haft stor inverkan på gåvoavsikten. Enligt 

SRN:s resonemang tycks gåvoavsikten således vara begränsad genom den skattskyldiges egna 

insatser, snarare än att ifrågasätta givarnas avsikt. Från ett givarperspektiv kan dels tänkas att 

donationer är bokstavliga gratifikationer som ges till streamaren under gåvoliknande former. 

Det kan också tänkas att donationerna i förväntan att få ett utbyte av mottagaren, till exempel 

den positiva uppmärksamhet som streamaren ger givaren. Detta är i synnerhet tänkbart på stora 

kanaler där donationer uppmärksammas inför tusentals tittare. Finns det vidare en beloppsgräns 

för hur mycket pengar som måste ges innan streamaren uppmärksammar donationen, talar ett 

belopp som överstiger gränsen för att donationen är villkorlig. Motsatsvis skulle ett belopp som 

understiger gränsen kunna tala för att donationen är en gratifikation. 

 

Frågan om gåvoavsikten kan således nyanseras, och bortsett från dissidenten är SRN:s 

uttalanden i frågan relativt outvecklade. FR förtydligar till viss del motiveringarna. Det faktum 

att det inte finns någon personlig relation mellan givare och mottagare talar för att en sedvanlig 

gåvosituation inte är för handen.  

 

Min slutsats är att donationer utgör en semantisk beteckning för skattepliktiga drickspengar. 

Rättens bedömning i är i min mening logisk. Det hade varit anmärkningsvärt om donationer 

inte omfattades av skatteplikten, då skattefrihet för dessa inkomster rimligen hade lett till en 

omfattande skatteplanering. Det hade då legat i den skattskyldiges intresse att alltid styra 

inkomstflödet mot direkta donationer, vilket hade öppnat dörren för svåra bedömningsfrågor 

rörande gåvoavsikten i framtiden. Att skatteplikt föreligger för donationer betyder vidare att 

direkta donationer förblir neutral i förhållande till motsvarande ersättning som betalas ut till 

streamaren genom en förmedlingstjänst. Rättsläget i frågan får därmed anses klarlagt. Därmed 
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kan konstateras att samtliga inkomster som behandlats i uppsatsen är skattepliktig. Den 

inkomstskatterättsliga hanteringen på inkomstsidan är således till stor del enhetlig.  

9.2 Restriktiv praxis för arbetsrum 

Vad gäller avdragsrätten för arbetsrum kan konstateras att rättspraxis är mycket restriktiv. 

Sambandskravet har i första diskuterats utifrån nödvändighetskriteriet, där det sägs att ett behov 

för arbetsrum måste föreligga. Ifråga om tjänst finns även ett krav på att arbetsrum inte ska 

finnas tillgängligt på annat håll. Sambandskravet har sedan utvecklats i strängare riktning. Krav 

har ställts på att rummet ska vara fysiskt avskilt från bostaden i övrigt. Kravet på avskildhet 

tycks vara lägre ställt om det är uppenbart att rummet är inrett på ett sådant sätt att det inte går 

att nyttja för bostadsändamål. Konsekvensen är således att avdrag inte medges för blandade 

kostnader.  

 

Hur förhåller sig då denna restriktivitet till streaming? Med hänsyn till verksamhetens 

beskaffenhet lär de allra flesta streamare utöva sin verksamhet från ett kontorsliknande 

utrymme, vilket således förutsätter att utrymmet är fysiskt avskilt. I praktiken lär det således 

inte vara sannolikt att avdrag medges för utgifterna. För hobbyverksamheter innebär det att 

kostnader för arbetsrum normalt är levnadskostnader enligt 9 kap. 2 § IL. För 

näringsverksamheter finns det likväl möjlighet att få schablonavdrag för motsvarande utgifter 

enligt 16 kap. 35 § IL, under förutsättning att tidskravet är uppfyllt. 

9.3 Privat användning utesluter inte avdragsrätt för arbetsredskap 

Sambandskravet för arbetsredskap har rättspraxis huvudsakligen diskuterats utifrån 

nödvändighetskriteriet. I några av fallen har nödvändigheten varit en tillräcklig förutsättning 

för att motivera avdragsrätt. I senare rättspraxis har därtill ställts krav på att den skattskyldige 

ska disponera sin verksamhet på ett rationellt sätt. Ytterligare sambandskrav kan vidare 

identifieras. HFD:s uttalande i RÅ78 1:19 talar för att redskap med hög normalitetsgrad 

presumeras vara levnadskostnader; ett synsätt som vidare styrks av SKV:s uttalanden. Vidare 

verkar HFD i RÅ79 1:9 jämkat avdrag med stöd av en rimlighetsbedömning. 

 

Att privat användning av arbetsredskapen förekommer verkar däremot inte vara en grund för 

att helt vägra avdragsrätt. Såvida ett behov av arbetsredskap har kunnat fastställas, har rätten 

proportionerat avdraget utifrån den användning som föranletts av verksamheten. Det får 

följaktligen konsekvensen att blandade kostnader är avdragsgilla. Det lär inte råda någon större 

tvekan om att de mest essentiella arbetsredskapen är nödvändiga för en strömmade skattskyldig 
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att kunna förvärva och bibehålla inkomster. Med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis och 

SKV:s uttalanden bör det således vara möjligt för streamare att erhålla avdrag för exempelvis 

dator och bredband till högst hälften av anskaffningsutgifterna. Det är dock en bedömning som 

får göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. 

9.4 Gränsdragningen mellan inkomstslagen 

9.4.1 Partsviljan är avgörande för självständighetsrekvisitet 

För att en rörelse ska betraktas som näringsverksamhet krävs att samtliga rekvisit i  

13 kap. 1 § IL är uppfyllda. Vid gränsdragningen mellan inkomstslagen uppstår således frågan 

om streaming, med stöd av kompanjons- eller partnerskapsavtalet kan konstituera ett 

anställnings- eller uppdragsförhållande. Mot bakgrund av att partsavsikten särskilt ska beaktas 

vid självständighetsbedömningen enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL, samt att den fjortonde 

punkten i kompanjonsavtalet bokstavligen ger uttryck för självständig yrkesutövning, är ett 

deltagande i kompanjonsprogrammet inte att anse som ett anställnings- eller 

uppdragsförhållande.  

 

Eftersom det inte går att fastställa om motsvarande reglering finns i partnerskapsavtalet går det 

inte med säkerhet att dra någon slutsats angående självständighetsbedömningen för partner. I 

min mening är det emellertid högst osannolikt att partnerskapet hade föranlett någon annan 

bedömning, då Twitch i så fall hade haft ett arbetsrättsligt ansvar för tusentals användare 

världen över. Om en streamare därutöver får ersättning från tredje part, till exempel av 

sponsorer, är det aktuellt att göra en motsvarande bedömning även i detta fall.  

 

Slutsatsen blir att en bedömning av gränsdragningen mellan inkomstslagen, med ytterst få 

undantag, sker enbart utifrån bedömningar av vinstsyftet och yrkesmässigheten. Streaming på 

Twitch.tv presumeras följaktligen vara en hobbyverksamhet. 

9.4.2 Hur ska vinstsyftet och yrkesmässigheten bedömas gällande streaming? 

Av den rättspraxis som behandlats angående vinstsyftet går det inte att dra några generella 

slutsatser. En bedömning härav behöver alltid göras i varje enskilt fall utifrån samtliga relevanta 

omständigheter. 

 

Vilka omständigheter kan då tänkas vara relevanta för bedömningen? Att hobbyliknande 

verksamheter presumeras sakna vinstsyfte bör utgöra en central omständighet, eftersom 

streaming innehåller uppenbara fritidsinslag. Huruvida inkomsterna från streaming är 
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avgörande för den skattskyldiges försörjning lär likaså vara en omständighet som tillmäts större 

praktisk betydelse. 

 

Därutöver kan man föreställa sig en del verksamhetsspecifika omständigheter som skulle kunna 

inverka på bedömningen. En sådan bedömning är dessutom praktiskt försvarbar eftersom en 

stor del av informationen inhämtas från den skattskyldiges allmänt tillgängliga kanal på 

plattformen. Framgår det exempelvis av kanalen att den skattskyldige har sponsorer skulle detta 

kunna tala för att ett vinstsyfte finns. Förekomsten av en donationsknapp skulle också kunna 

tyda på detta.  

 

En motsvarande undersökning skulle även kunna göras i förhållande till yrkesmässigheten. Att 

den skattskyldige är en partner skulle kunna tala för en regelbundet bedriven verksamhet i större 

omfattning, eftersom ett deltagande i partnerskapsprogrammet till viss del förutsätter att 

verksamheten är affärsmässigt lönsam. Omfattningen i denna kontext skulle kunna bestå 

mängden följare och tittare. Med tanke på att rekvisiten för deltagande i 

kompanjonsprogrammet är jämförelsevis lågt ställda, lär det vara mindre sannolikt att 

motsvarande bedömningar kan göras i fråga om kompanjoner. 

 

Den mest avgörande omständigheten lär dock vara storleken på den skattskyldiges 

omsättning.211 Det finns enligt min uppfattning en särskild anledning till detta. Till skillnad från 

hobbyverksamheter som typiskt sett är förlustbringande, finns det nog mindre anledningar för 

den skattskyldige att vilja bli beskattad enligt reglerna i inkomstslaget näringsverksamhet; detta 

eftersom verksamhetens kostnader är mycket små i förhållande till potentiella intäkter. En 

annan förklaring jag kan tänka mig är att streamare skulle föredra en så enkel skattemässig 

hantering som möjligt, vilket följaktligen talar för en beskattning i inkomstslaget tjänst. En 

gränsdragning i praktiken lär således bli aktuell först när SKV anser att intäkterna i 

verksamheten är så pass betydande att beskattning bör ske i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Vad som sagts ovan skulle delvis kunna förklara varför frågan ännu inte har behandlats i praxis. 

Det har varit mycket intressant med ett fall som behandlade frågan. Tills dess går det endast att 

spekulera utifrån vilka omständigheter domstolen skulle hantera gränsdragningsfrågan. 

                                                 
211 Inkomster till storleken av ca 26 000 kr lär inte föranleda någon bedömning, jfr FRJPG 2017-09-14 mål nr 

5316-16. 
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9.4.3 Oklarheter angående royalty 

Det är oklart huruvida streamare kan erhålla royaltyinkomster inom ramen för kompanjons- 

eller partnerskapsprogrammet. Att en skatteintervju måste genomföras för royalty tyder å ena 

sidan att ersättningarna till viss del faktiskt utgör royalty. Å andra sidan stadgar det allmänna 

användaravtalet att Twitch har en royaltyfri nyttjanderätt till användarnas innehåll som 

distribueras på plattformen. Huvudregeln är således att royalty inte utgör som följd av att 

Twitch nyttjar användargenererat innehåll som tillhör användarna. I fråga om 

kompanjonsavtalet är detta möjligt att bekräfta. Om partnerskapsavtalet eller något annat icke 

tillgängligt avtal tar avstånd från ovanstående huvudregel går dock inte att säga. En annan 

möjlighet är en del av de ersättningar som betalas ut inom ramen för respektive program anses 

vara royalty, men huruvida så är fallet har jag inte kunnat konstatera utifrån det behandlade 

materialet. 

 

Oklarheten i denna fråga är problematisk ur ett analysperspektiv eftersom avgränsningen till 

inkomstslaget näringsverksamhet är särskilt reglerad i fråga om royaltyinkomster. Om den 

skattskyldige de facto erhåller inkomster i form av royalty måste ställning tas till huruvida 

undantaget från huvudregeln i 13 kap. 11 § IL gäller eller inte. Med hänsyn till de slutsatser 

som dragits angående i självständighetsrekvisitet i avsnitt 9.4.1 lär denna bedömning ske utifrån 

verksamhetens varaktighet. Någon närmare slutsats härav kan inte dras. 

9.5 Gäller aktivitetskravet i fråga om aktiv och passiv 

näringsverksamhet? 

För den streamare som bedriver nystartad enskild näringsverksamhet och önskar kvitta 

underskott mot andra förvärvsinkomster enligt 62 kap. 3 § IL, kan det finnas anledning att 

särskilt beakta aktivitetskravet som ställs i fråga om gränsdragningen mellan aktiv och passiv 

näringsverksamhet; detta eftersom ifrågavarande kvittningsmöjlighet endast är tillämplig inom 

aktiv näringsverksamhet. Under generella förutsättningar är 500–600 timmar ett högt ställt 

tidskrav, vilket översatt i strömmande sändningstid skulle motsvara en till en och en halv timme 

dagligen. Rimligen kan denna tid även allokeras till administrativa sysslor. Enligt doktrinen 

verkar emellertid aktivitetskravet vara jämkat eller närmast obetydligt om det framgår att den i 

verksamheten nedlagda tiden uteslutande belöper på eget arbete. Då streaming allmänt sett är 

en självständig verksamhet är det således sannolikt att streaming utgör aktiv 

näringsverksamhet, oavsett tidsbeaktande.  
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9.6 Enhetlig hantering av inventarier mellan inkomstslagen  

Enligt rättspraxis och doktrin är avdragshanteringen för hobbyverksamheter till största del 

enhetlig i förhållande till näringsverksamheter. Tillgångarna i en streamingverksamhet lär i 

normalfallet vara begränsad till den utrustning som används. I den aspekten är 

periodiseringsreglerna i 18 kap. IL så gott som uttömmande. 

 

De flesta inventarierna i verksamheten lär dras av direkt med av 18 kap. 4 § IL, eftersom de 

utgör inventarier av mindre värde. Detta lär i synnerhet gälla i fråga om hobbyverksamhet där 

förekomsten av ingångsinventarier kan antas vara hög. För de i verksamheten dyraste 

inventarierna, mest troligt datorer, uppstår frågan om dess förväntade ekonomiska livslängd 

med hänsyn till användningsområdet utgör korttidsinventarier och därmed dras av direkt eller 

om de ska dras av genom värdeminskningsavdrag. Enligt RÅ 1995 ref. 96 torde förhållandena 

i det enskilda fallet och inte inventariernas normala livslängd vara avgörande. Någon 

schablonmässig bedömning av den förväntade ekonomiska livslängden för streamingdatorer 

behöver således inte göras. 

 

Eftersom de flesta enskilda näringsidkare som bedriver streaming har mindre årlig omsättning 

än tre miljoner kronor, bör god redovisningssed för enskilda näringsidkare som upprättat 

förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § IL följaktligen få ett stort praktiskt genomslag i övriga 

periodiseringsfrågor.  

9.7 Hur hanteras den utländska skatten? 

Med hänsyn till att den amerikanska källskatten stadgas av federal lagstiftning, ingår 

skatteavtalet mellan Sverige och USA samt vad som SKV har uttalat i frågan, bör det inte råda 

några tvivel om att den ifrågavarande skatten är utländsk i den bemärkelse som avses enligt 

AvrL och IL. Den utländska skatten kan således undanröjas eller lindras enligt intern svensk 

rätt. Källskatten på de ersättningar som betalas ut av Twitch inom ramen för kompanjons- och 

partnerskapsavtalet är avräkningsbar enligt AvrL. Vidare så är det möjligt att erhålla 

kostnadsavdrag för källskatten enligt 16 kap. 18–19 §§ IL. 

 

Är det då möjligt att källskatteuttaget undantas redan innan utbetalningen med stöd av 

skatteavtalet? Oavsett om inkomsterna hänförs till självständig yrkesutövning enligt artikel 14 

eller royalty enligt artikel 12 krävs att den skattskyldige har ett fast driftställe beläget i USA. 

Min samlade bedömning i denna fråga är att självständig streaming som bedrivs i ett annat land 
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inte kan utgöra ett fast driftställe. Det faktum att verksamheten företas genom en hemsida som 

ägs och drivs av ett oberoende amerikanskt företag lär således inte vara en tillräcklig grund för 

att USA ska ges beskattningsrätt enligt avtalet. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att det är möjligt att undvika att källskatten tas ut på 

ersättningarna. Möjligheterna att undanröja eller lindra dubbelbeskattningen är således 

omfattande. Hanteringen härav är vidare enhetlig mellan båda inkomstslagen. Eftersom de 

nödvändiga blanketterna bifogas till Twitch i samband med skatteintervjuerna – som måste 

genomföras för att vara berättigad till ersättningarna – är undantag från beskattningen i min 

uppfattning den skattemässigt och administrativt mest fördelaktiga metoden. Vad som här 

konstaterats bör också gälla i fråga om ersättningar som streamaren erhåller från amerikansk 

tredje part, till exempel donationer från en förmedlingstjänst. 

9.8 Avslutande kommentar 

Även om streaming i en skattemässig kontext hittills har behandlats sparsamt så vill jag påstå 

att rättsläget i huvudsak är överskådligt. Att donationer har behandlats i rättspraxis är dock ett 

särskilt uppskattat tillskott i rättsutvecklingen på området. Den ständigt ökade populariteten för 

streaming lär fortsättningsvis märkas av i det juridiska efterspelet. Ett passande exempel är att 

SKV nyligen har lagt till rättslig vägledning i fråga om internetinkomster; många av vilka är 

relevanta inom ramen för denna uppsats. För egen del hoppas jag att gränsdragningsfrågan 

kommer upp till prövning, då praxis i denna fråga i synnerhet hade kunnat bidra till 

förutsebarheten för hobbyutövande streamare.  

 

Den inkomstskatterättsliga hanteringen är emellertid alltid en fråga som måste behandlas utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall. De begräsningar som jag har stött på i förhållande till 

avtalsvillkor och generaliserade förutsättningar kan då hanteras i en fördjupad kontext. För den 

som avser att börja strömma på Twitch.tv och vill tjäna pengar genom sin hobby, för den som 

redan är en inlärd streamare med en strid ström av inkomster som rullar in på bankkontot eller 

för den som kanske bara ställer sig frågvis till hur deras fritidsintresse förhåller sig till 

skatterätten hoppas jag likväl att detta examensarbete kommer vara till användning under 

fortsatta äventyr på det sociala fenomenet som heter Twitch.tv. 
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