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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
En grundläggande princip inom internationell skatterätt är hemvistprincipen som stadgar att en 

stat kan beskatta fysiska personer1 som har sin hemvist inom staten. Inom svensk skatterätt 

benämns detta som att individen är obegränsat skattskyldig och medför att samtliga individens 

intäkter kan bli beskattade av den svenska staten. Hemvistprincipen kompletteras av 

källstatsprincipen som medför att inkomster som kan hänföras till en viss stat ska kunna bli 

beskattade av den staten. I Sverige har källstatsprincipen mynnat ut i termen begränsat 

skattskyldig. 2 En person som är begränsat skattskyldig kommer enbart vara skattskyldig för 

vissa särskilda inkomster som kan hänföras till Sverige, enligt 3 kap. 18 § inkomstskattelagen 

(1999:1220) (IL). Skillnaden mellan dessa två typer av skattskyldighet kan därmed spela stor 

roll för den enskilde och det finns tre alternativa rekvisit vilka ska beaktas för att avgöra 

skattskyldigheten. Rekvisiten är reglerade i 3 kap. 3 § IL och stadgar att fysiska personer som 

är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller tidigare varit bosatt i Sverige men 

fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige, ska vara obegränsat skattskyldiga. Om inget 

av rekvisiten uppfylls kommer individen enbart vara begränsat skattskyldig vilket framgår av 3 

kap. 3 och 17 §§ IL.3  

 

När en individ flyttar till Sverige eller pendlar till Sverige kan det medföra att individen blir 

obegränsat skattskyldig antingen genom kravet på bosättning i Sverige eller kravet på 

stadigvarande vistelse. Båda dessa rekvisit är därmed viktiga för att avgöra skattskyldigheten 

för individer som flyttar till Sverige eller vistas i Sverige. Vid rättstillämpningen har det visat 

sig att begreppen blivit något svårdefinierade och det har vid vissa situationer visat sig vara 

svårt att förutse vilka individer som ska anses vara obegränsat respektive begränsat 

skattskyldiga.4 Under de senaste åren har även Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelat 

ett flertal domar där kravet på stadigvarande vistelse varit i fokus, varför frågan är särskilt 

aktuell att analysera.5 

 

                                                
1 I detta examensarbete kommer begreppen fysisk person, individ och den enskilde, att användas som synonymer. 
2 Dahlberg, 2014, s. 28–29. 
3 I 3 kap. 4–6 §§ IL anges undantag för vissa specifika yrkesgrupper. 
4 Se Kammarrätten i Göteborg, dom 2019–06–26, mål 3757–3759–18, 3761– 3762–18, 3764–3768–18; Se 

Näsbrandt, 2018, s. 84–87; Se även min tidigare uppsats, Att vistas eller inte vistas, skriven till kursen 
Beskattningsrätt 2, våren 2019.  

5 HFD 2018 ref. 30, HFD mål nr. 2659–19 samt HFD mål nr. 236–19. 
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Uppdelningen mellan begränsat och obegränsat skattskyldiga är inte unikt för Sverige utan är 

en vanlig företeelse inom internationell skatterätt.6  I utländska rättssystem finns det andra 

begrepp och beräkningar vilka kommer att användas för att avgöra individers skattskyldighet. 

Genom att studera hur andra länder löst samma problem kan det både öka förståelsen för den 

svenska lagstiftningen och eventuellt lyfta fram andra lösningar på samma rättsliga problem.7 

Två länder vilka har olika metoder för när inflyttning och vistelser kan leda obegränsad 

skattskyldighet är Australien och Förenta Staterna (USA). Inom australiensisk rätt tillämpas två 

olika tester, the resides test och the 183 day test och inom amerikansk rätt tillämpas the 

substantial presence test.8 Alla tre testerna involverar många av de omständigheter vilka beaktas 

inom svensk skatterätt men vid olika typer av bedömningar och på olika sätt. Då de svenska 

begreppen i vissa fall har ansetts oförutsebara är det intressant att studera och jämföra de olika 

lagstiftningarna för att analysera dem utifrån kravet på förutsebarhet. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utreda begreppen stadigvarande vistelse samt bosatt i 

Sverige såsom de framgår av 3 kap. 3 § IL. Begreppen the resides test och the 183 day test inom 

australiensisk skatterätt, samt the substantial presence test inom amerikansk skatterätt ska även 

utredas för att därefter jämföras med de svenska begreppen. Samtliga begrepp kommer slutligen 

att analyseras utifrån ett förutsebarhetsperspektiv. 

 

Syftet konkretiseras utifrån följande frågeställningar: 

- Vad innebär bosättningsbegreppet och att stadigvarande vistas i Sverige enligt 3 kap. 3 

IL? 

- Vad innebär the resides test, the 183 day test och the substantial presence test? 

- Hur förhåller sig de skattebegreppen till varandra och kravet på förutsebarhet vilket kan 

ställas på skattelagstiftning? 

 

 

 

 

                                                
6 Se Miller & Oats, 2014, s. 41; Berglund & Cejie, 2014, s. 21–23. 
7 Se Zweigert & Kötz, 1987, s. 15. 
8 De amerikanska begreppet är reglerat i Internal Revenue Code (IRC) §7701(b)(1)(A)(i) och de australiensiska 

begreppen i Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA 1936), sec. 6 –Resident. 
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1.3 Metod och Material 
1.3.1 Komparativ metod och val av begrepp 
Som framgick av inledningen har delar av de svenska begreppen för skattskyldighet ansetts 

svårtillämpade och i vissa delar oförutsebara. Samtidigt är beskattningsregler för inflyttande 

individer inte något som är unikt för Sverige utan motsvarande rättsregler finns i andra länder.9 

På grund av detta ansågs det relevant att ytterligare analysera begreppet och lämpligt att jämföra 

hur andra rättsordningar löst motsvarande problem. Den arbetsmetod vilken används för att 

jämföra hur andra länder använts sig av begreppet har beskrivits av Bogdan som en komparativ 

metod.10 En komparativ metod innebär att studera olika rättsregler för att kunna identifiera 

skillnader och likheter och därmed skapa en bättre förståelse för den egna rättsordningen.11 

Enligt Bogdan kan en jämförelse av rättssystem antingen vara bilateral (mellan två 

rättsordningar) eller multilateral (mellan fler än två rättsordningar). Vidare kan enstaka 

rättsregler jämföras, en så kallad mikrojämförelse eller rättsordningar i sin helhet och benämns 

i så fall som en makrojämförelse.12 Då denna studie syftar till att analysera enstaka rättsregler i 

tre olika rättsområden kan studien benämnas som en multilateral mikrojämförelse. 

 

En av utmaningarna vid en komparativ studie är att olika rättssystem kan beakta rättskällor på 

ett annorlunda sätt. En jurist som är bekant med till exempel svenska rättskällor riskerar därmed 

att beakta utländska rättskällor på ett annat sätt än en jurist redan bekant med det utländska 

rättssystemet. För att korrekt fastställa den utländska rätten är det därmed viktigt att fastställa 

hur olika rättskällor beaktas inom de olika rättssystemen.13 Litteratur har främst använts för att 

förstå de utländska rättssystemen. Tre böcker som var särskilt behjälpliga för att förstå de 

utländska källorna var The Australian Taxation Law 2019, The Australian judiciary samt U.S. 

Federal Income Taxation of Individuals 2017. Förutom att olika rättssystem rent generellt kan 

se olika på rättskällor så tillämpar både Australien och USA en annan rättstradition än den som 

traditionellt tillämpas i Sverige. Australien och USA tillhör de länder som tillämpar common 

law och det medför framförallt att rättspraxis och tidigare prejudikat är en särskilt viktig 

rättskälla.14 Det innebär att vid en utredning av de australiensiska och amerikanska begreppen 

                                                
9 Se Miller & Oats, 2014, s. 41; Berglund & Cejie, 2014, s. 21–23. 
10 Se Bogdan, 2003, s. 22.  
11 Bogdan, 2013, s. 45; Bogdan, 2003, s. 27. 
12 Bogdan, 2003, s. 56. 
13 Se Vogenauer, 2006 s. 871–872; Kischel & Hammel, 2019, s. 4. 
14 Barker, 2000, s. 3; Bogdan, 2013, s. 116; jfr även Lipman, 2006, s. 18–19. 
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kommer prejudikaten vara särskilt viktiga att studera.15 Av denna anledning har utländsk praxis 

getts stort utrymme i utredningen. 

 

En annan grundläggande fråga vid en komparativ studie av enskilda rättsregler är valet av 

juridiska begrepp vilka ska utredas och jämföras. Enligt Zweigert och Kötz kan denna fråga 

besvaras genom att juridiska begrepp vilka uppfyller samma funktion inom respektive 

rättssystem lämpar sig för en komparativ studie.16 De utländska begreppen vilka valts för denna 

studie uppfyller samma funktion inom de olika systemen, nämligen att reglera under vilka 

omständigheter en individ går från att vara begränsat skattskyldig till att vara obegränsat 

skattskyldig. Vid samtliga av testerna är kravet för obegränsad skattskyldighet en kombination 

av individens anknytningar till landet samt individens fysiska närvaro i det landet.  

 

Nästa fråga vilken bör diskuteras är varför just the resides test, the 183 day test samt the 

substantial presence test har valts för att komparativt jämföras. Som kommer framgå nedan är 

the resides test en motsvarighet till kravet på bosättning inom svensk rätt och the 183 day test 

är en motsvarighet till kravet på stadigvarande vistelse. Genom att jämföra the resides test och 

the 183 day test med de svenska rekvisiten kommer således aspekter av både de svenska 

rekvisiten att kunna jämföras och diskuteras. Australiensisk rätt är även intressant eftersom det 

inom australiensisk skatterätt finns för närvarande ett lagstiftningsförslag vilken skulle kunna 

ersätta the resides test och the 183 day test med ett nytt test. 17  Genom att utreda de 

australiensiska begreppen finns det således ett underlag för både en jämförelse med de svenska 

begreppen men även en diskussion rörande lagstiftningsförslaget.  

 

The substantial presence test har valts för att redogöra för ytterligare ett sätt att avgöra när 

vistelser ska anses leda till obegränsad skattskyldighet. Inom testet finns det en 

beräkningsmodell där det fastställs hur återkommande vistelser över flera år bör beaktas, vilket 

inte har observerats vid de övriga testerna. The substantial presence test är således ytterligare 

ett exempel på en lösning på skattskyldighet för enskilda som är av intresse att studera. De 

australiensiska och amerikanska begreppen har även varit lämpliga att studera då rättskällorna 

som beskriver begreppen framförallt är skrivna på engelska vilket är ett språk som författaren 

är välbekant med. Vidare har de olika skattemyndigheterna inom Australien och USA 

                                                
15 Barker, 2000, s. 21; Kischel & Hammel, 2019, s. 227. 
16 Se Zweigert & Kötz, 1987, s. 31. 
17 Board of Taxation, 2017, s. 48; Gordon, 2019, s. 8. 
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publicerat uttömmande vägledningar där de olika begreppen redogörs för. Det har således varit 

en kombination av rättsreglernas funktioner, hur de förhåller sig till de svenska begreppen och 

tillgången till rättskällor vilka varit avgörande i valet av begrepp.  

 

Slutligen kan det kommenteras om att the green card test inom amerikansk skatterätt inte 

kommer utredas. The green card test är ett alternativt test till the substantial presence test och 

stadgar att innehavaren till ett green card, ett immigrantvisum, kommer vara obegränsat 

skattskyldig.18 Testet uppfyller således samma funktion med de övriga begreppen vilka ska 

studeras och hade därmed kunnat kvalificera sig för en komparativ studie. I uppsatsen har the 

green card test valts att inte studeras av två anledningar, för det första är the green card test 

enbart ett klarläggande om den enskilde fått en viss migrationsstatus. Någon skatterättslig 

bedömning sker således inte. En studie av the green card test hade därmed resulterat i en studie 

om amerikansk migrationsrätt, något som inte lämpat sig för en komparativ studie i skatterätt. 

För det andra måste den enskilde ansöka om ett green card. Det medför att det torde vara särskilt 

svårt att den enskilde av misstag uppfyller the green card test, något som faktiskt är möjligt 

enligt de övriga testerna.19 

 

1.3.2 Svenskt material 
För att utreda de svenska begreppen har sedvanliga rättskällor såsom, lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin studerats. 20  Lagtexten är den viktigaste rättskällan och ger en grundläggande 

förklaring av gällande rätt men är väldigt kortfattad, varför det var lämpligt att utveckla med de 

övriga rättskällorna.21 Då rättsliga avgöranden från HFD är den rättsliga instans på området 

med högst rättskällevärde är deras avgöranden särskilt relevanta att studera. Dessvärre har HFD 

inte prövat det svenska bosättningskravet varför rättsfall från kammarrätterna har ansetts 

nödvändiga att studera för att utreda hur begreppet tolkats i praxis. 22  Rörande begreppet 

stadigvarande vistelse finns det en handfull avgöranden från HFD och har följaktligen 

studerats.23 De uttalanden HFD gör i avgörandena är emellertid något snäva, vilket kommer att 

framgå nedan, gör HFD sällan några generella uttalanden över när vistelser blir stadigvarande. 

För att få en mer heltäckande bild av rättsläget har det därmed ansetts nödvändigt att studera 

                                                
18 SOU 1997:75, s. 101. 
19 Se Hoose, 2012, s. 836. 
20 Se Peczenik, 1995, s. 213–216 . 
21 Strömholm, 1996, s. 334, för vikten av lagtext som rättskälla.  
22 Jfr Andersson, Saldén–Enérus & Tivéus, 2011, s. 89; jfr SOU 1997:75, s. 42; Mattson, 1990, s. 190–191. 
23 Bernitz, 2008, s. 29; Pezcenik, 1995 s. 232, 239–24; För betydelsen av praxis för att fastställa när vistelser 
anses stadigvarande, prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46–47. 
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underrättspraxis även om prejudikatvärdet av underrättspraxis är lägre än avgöranden från 

HFD. På grund av att prejudikatvärdet är lägre har ett större urval av underrättspraxis valts att 

studeras. 

 

Rörande valet av underrättspraxis kan det konstateras att det finns två olika typer av rättsliga 

avgöranden, dels praxis som meddelats av förvaltningsrätter och därefter kammarrätterna och 

dels avgöranden från skatterättsnämnden. Rörande kammarrättsavgöranden har ett urval gjorts 

på de rättsfall vilka fanns tillgängliga efter en sökning på ”stadigvarande vistelse” på databasen 

Juno. Valet av avgöranden har gjorts med utgångspunkt på att kravet på stadigvarande vistelse 

varit föremål för prövning, samt att antalet dagar den enskilde spenderat i Sverige framgår av 

domen. Rättsfall meddelade innan år 2008 har getts ett begränsat utrymme i utredningen då det 

år 2008 meddelades två avgöranden från Regeringsrätten där rättsläget förtydligades. Det finns 

därmed en risk att kammarrättavgöranden meddelade innan år 2008 inte speglar dagens 

rättsläge varför äldre avgöranden har studerats med försiktighet.  

 

Angående skatterättsnämnden är det en nämnd bestående av experter på skatterätt och kan som 

första instans meddela förhandsbesked i vissa skattefrågor.24  Mot bakgrund av nämndens 

sammansättning har avgöranden från Skatterättsnämnden ansetts lika vägledande som 

avgöranden från kammarrätterna. Samtliga avgörande från Skatterättsnämnden där 

stadigvarande vistelse har prövats har studerats i examensarbetet.  

 

När bosättningskravet och kravet på stadigvarande vistelse infördes under slutet av 1920–talet 

diskuterades begreppen i förarbetena till kommunalskattelagen.25 Eftersom begreppen i stort 

sett är oförändrade sedan införandet har äldre förarbeten även varit relevanta att studera.26 När 

begreppen diskuterats i mer moderna förarbeten sker det främst i form av en kortfattad 

sammanfattning av praxis och av andra förarbetsuttalanden.27 Dessa mer moderna förarbeten 

har således använts sparsamt i detta examensarbete då uttalandena i princip bara sammanfattar 

andra rättskällor. Juridisk litteratur i form av doktrin har även studerats för att utreda hur 

författare har tolkat begreppen. Rättskällevärdet av doktrinen har ansetts lägre än de övriga 

rättskällorna men har bedömts nödvändiga för att få en heltäckande bild av rättsläget. Slutligen 

                                                
24 Dahlberg, 2013, s. 58. 
25 Prop. 1927:102; SOU 1924:53. 
26 Prop. 1927:102; Rörande relevansen av förarbeten, jfr Peczenik, 1995 s. 215, s. 246, se även Strömholm, 1996 

s. 365–369. 
27 Prop. 2004/05:19 s. 30; SOU 1997:75, s. 42–43. 
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har ställningstaganden från Skatteverket använts i utredningen. Dessa ställningstaganden har 

varit relevanta för att undersöka Skatteverkets syn på begreppen och är således en vägledning 

för hur begreppen kan tolkas. De ställningstaganden som studerats är från år 2005 och det har 

meddelats ett flertal rättsfall efter att ställningstagandena publicerades. Ställningstagandena 

behöver således inte spegla det nuvarande rättsläget men har ansetts nödvändiga att studera för 

att redogöra för Skatteverkets syn på begreppen.28 

 

1.3.3 Australiensisk och amerikanskt material 
För att utreda de australiensiska begreppen har avstamp tagits i den aktuella lagtexten från år 

1936. 29  Lagtexten ger emellertid endast en kortfattad förklaring till begreppen och sedan 

införandet har en omfattande utveckling av rättsläget skett i domstolsavgöranden.30 Det har 

således varit nödvändigt att studera praxis från australiensiska domstolar för att klargöra 

rättsläget. Den praxis som är särskilt viktig inom australiensisk rätt är avgöranden från High 

Court of Australia, vilken är den domstolen med högst prejudikatställning inom Australiens 

processhierarki.31 De avgöranden där de australiensiska begreppen av High Court of Australia 

har prövat har därmed varit särskild relevanta att studera för att korrekt återge rättsläget. 

Förutom High Court of Australia finns även två parallella underinstanser, The Administrative 

Appeals Tribunal (AAT) och federal domstol. Den klagande parten kan överklaga ett beslut 

från det australiensiska skatteverket till någon av de två olika instanserna.32 Dessa två instanser 

kan ses som en motsvarighet till kammarrätterna och Skatterättsnämnden inom svensk rätt och 

har studerats för att få en mer heltäckande blid av rättsläget. Det bör även noteras att äldre 

brittiska avgöranden fortfarande har ett prejudikatvärde i Australien, varför vissa brittiska 

rättsfall även varit relevanta att studera.33 När det kommer till förarbeten finns det enbart några 

enstaka uttalanden från införandet av testerna och har i australiensiska rättskällor använts för 

att förklara bakgrunden till lagstiftningen, varför de förarbetena har fått en viss betydelse i detta 

arbete.34 Rörande doktrin är ställningstaganden från det australiensiska skatteverket (Australian 

Taxation Office (ATO)) värda att nämna. Dessa ställningstaganden anses inte som rättsligt 

                                                
28 Baserat på att Skatteverket refererar till ställningstagandena i Skatteverkets rättsliga vägledning för år 2019 

torde ställningstagandena fortfarande spegla Skatteverkets åsikt, se Skatteverkets rättsliga vägledning, 2019. 
29 ITAA 1936, sec. 6 –Resident; Alley & Bentley, 2017, s. 312. 
30 Se Woellner et.al, 2019, s. 1320. 
31 Lee & Campbell, 2013, s. 20; Woellner et.al, 2019, s. 1805.  
32 Richards, 2011, s. 50; Woellner et. al, 2019, s. 1805–1815. 
33 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 40; Gregory v Deputy Commissioner of Taxation. 
34 Dirkis, 2005, s. 82. 
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bindande, men ger vägledning för hur ATO tolkar gällande rätt. 35  Begreppen har även 

diskuterats i en utredning från en australiensisk myndighet, the Board of Taxation36 samt varit 

föremål för en avhandling av en australiensisk professor som följaktligen studerats.37 

 

Inom amerikansk skatterätt infördes the substantial presence test år 1984.38  För att utreda 

begreppet har den aktuella författningstexten beaktas vara en förhållandevis tydlig genomgång 

över hur testet ska ske och även vilka undantag som finns till testet. Författningstexten har 

således varit en särskilt viktig källa för att utreda begreppet. Det finns främst ett förarbete till 

the substantial presence test och har studerats för att utreda behovet och syftet bakom 

begreppet.39 Amerikansk praxis har studerats främst som ett sätt att komplettera lagtexten och 

för att utreda hur begreppet tolkats av domstolarna. Inom amerikansk skatterätt finns det i 

huvudsak två olika domstolar vilka kan döma ett överklagat skattemässigt beslut, antingen till 

en specialiserad skattedomstol (the tax court) eller till federala domstolar på första instans 

(federal courts). 40 Ett beslut kan därefter överklagas till the United States Court of Appeals, 

vilken är en domstol som har ett högre rättskällevärde än både skattedomstolen och de federala 

domstolarna.41 Den praxis från United States Court of Appeals där substantial presence testet 

har prövats har därmed studerats, dock rör det sig om enbart ett fåtal avgörande.42 För att 

ytterligare förstå rättsläget har underrättspraxis därmed ansetts vara nödvändiga att studera.  

 

Publiceringar från det amerikanska skatteverket, Internal Revenue Service (IRS), samt doktrin 

har använts för att skapa en utförligare bild av begreppet. Vägledningar från IRS utgör inte 

bindande rättskällor på samma sätt som rättsliga avgöranden och författningstext, men har 

ansetts relevanta att studera för att utreda hur IRS uppfattar gällande rätt.43 Angående doktrin 

har det generellt varit svårt att hitta doktrin där the substantial presence test diskuterats. Av den 

                                                
35 Board of taxation, s. 19. 
36 The Board of Taxation är en australiensisk myndighet kan lämna förslag till lagstiftning till det Australienska 

finansdepartementet, se Woellner et.al, 2019, s. 1710. 
37 Dirkis, Michael, Terms of Engagement: A qualitative examination of the basic building blocks of Australia’s 

international tax regime (residency and source) against the tax policy objectives of equity, efficiency, 
simplicity and the prevention of tax avoidance and an exploration of the avenues for reform, The Australian 
National University, 2004. 

38 Hoose, 2012, s. 836. 
39 General Explanation of the Revenue Provisions of the Deficit Reduction act of 1984. 
40 Howard, 2005, s. 137.  
41 Administrative office of the U.S Courts, 2016, s. 10. 
42 Markey v. Commissioner, United States Court of Appeals, Sixth Circuit, meddelad 1974–01–22; Jones v. 

Commissioner of Internal Revenue, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, meddelad 1991–04–02. 
43 Geier, 2017, s. xxviii–xxix. 
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studerade doktrinen använts kan två artiklar, en i Florida Tax Review respektive en San Diego 

Law Review, nämnas vara särskilt viktiga.44  

 

1.3.4 Förhållande till skatteavtalsrätt 
Rörande valet av material kan det slutligen nämnas att samtliga begreppen i syftet är 

internrättsliga skattebegrepp. Inom internationell skatterätt görs en distinktion mellan internrätt 

och skatteavtalsrätt och för att slutligen avgöra vissa skattefrågor, till exempel skattskyldighet 

kan båda områdena behöva beaktas. Ett sådant fall kan ske om en person samtidigt bedöms vara 

obegränsat skattskyldig i två olika länder. Personen riskerar då internationell dubbelbeskattning 

och för att undvika att individen blir dubbelbeskattad kan länder sluta skatteavtal som reglerar 

situationen.45  Det kan således vara nödvändigt att beakta både internrättsliga begrepp och 

regleringen i eventuella skatteavtal för att slutligen avgöra en individs skattskyldighet. De 

internrättsliga begreppen vilka ska studeras kan således anses höra till den inledande 

prövningen av skattskyldighet. Den eventuella efterföljande prövningen enligt skatteavtal ska 

inte utredas men hade kunnat vara nödvändigt att beakta för att slutligen avgöra 

skattskyldigheten i en praktisk situation.  

 

1.4 Teorigenomgång 
Skattelagstiftning kan analyseras utifrån en rad olika aspekter beroende på motiveringen till 

lagstiftningen. Till exempel kan en skattelagstiftning införas av miljöpolitiska, 

konjunkturmässiga eller konsumtionsstyrande skäl varför det kan vara rimligt att analysera 

lagstiftningen utifrån dess motivering.46 Kravet på bosättning och på stadigvarande vistelse har 

inte en tydlig motivering utan kommer istället analyseras utifrån en aspekt vilken anses vara 

allmänt tillämplig på all skattelagstiftning, nämligen kravet på förutsebarhet som följer av 

Adam Smiths principer om god skattelagstiftning.47 Enligt Smith bör god skattelagstiftning 

uppfylla krav på rättvisa, enkelhet, lämplighet och kontrollerbarhet. 48  Med Adam Smiths 

princip om enkelhet avsåg han att en god skattelagstiftning kännetecknas av att vara enkel att 

tillämpa. Enligt Smith ska det vara enkelt för den enskilde att kunna förutse vilken beskattning 

                                                
44 Hoose, Mark S., Trading One Danger For Another: Creating U.S Tax Residency While Fleeing Violence At 

Home, i Florida Tax Review, nr 10, volym 12, 2012, s. 827–866; Kircher, Scott J., The Substantial Presence 
test exceptions: Taxing Problems for the Alien, i San Diego Law Review, mars/april 1987, s. 531–549. 

45 Dahlberg, 2014, s. 245; Dahlman & Fredborg, 2003, s. 128–129. 
46 Lodin, 2007, s. 477.  
47 Lodin, 2007, s. 477.  
48 Smith, 1990 (1776) s. 405–406, Smith benämner principerna som equality of taxation, certain and not 

arbitrary, convenience, economy in collection. 
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ett visst handlande kommer medföra men även enkelt för en beslutsfattare att kunna avgöra 

skattskyldighet. Om lagstiftningen är förutsebar, konsekvent och tydlig talar det för att den är 

en enkel lagstiftning.49  Fördelarna med en enkel och därmed förutsebar skattelagstiftning 

medför inte bara att det blir tydligt för den skatteskyldige, vilka beteenden som blir beskattade, 

men även att administrativa bördor för staten minskar.50 En aspekt av en god skattelagstiftning 

är således att det ska vara enkelt för både den skatteskyldige och för staten att förutse de 

skattemässiga konsekvenserna av ett visst agerande. Kravet på förutsebarhet innebär emellertid 

inte att vem som helst ska kunna utröna en viss skattekonsekvens enbart av att läsa lagtexten. 

Det kommer nämligen alltid finnas rättsområden där det till exempel är lämpligast att praxis får 

utrymme att precisera rättsläget om det svårt att ge en preciserad lösning i lagtexten.51 Kravet 

på förutsebarhet kan således beskrivas vara en av flera aspekter vilka en god skattelagstiftning 

bör sträva för att uppnå.52 

 

I detta examensarbete har kravet på förutsebarhet använts för att analysera i vilken mån de 

skatterättsliga begreppen är förutsebara att tillämpa. Rättskällorna vilka redan har berörts i 

materialavsnitten har således studerats för att bedöma begreppens förutsebarhet. I detta 

sammanhang torde en fast dagsgräns och tydlighet rörande vilka faktorer som krävs för att 

uppfylla obegränsad skattskyldighet peka på en förutsebar lagstiftning. 

 

2 Sveriges lagstiftning 
Skattskyldigheten för fysiska personer inom svensk skatterätt är reglerad i 3 kap. 3 § IL. Där 

anges tre olika alternativa rekvisit och föreskriver att individer vilka är bosatta i Sverige, 

stadigvarande vistas i Sverige eller tidigare varit bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning 

till Sverige, ska vara obegränsat skattskyldiga.53 Då kravet på väsentlig anknytning enbart blir 

aktuellt då personen tidigare varit bosatt i Sverige blir rekvisitet inte aktuellt vid en 

nyinflyttning eller vid återkommande vistelser i Sverige. 54  Vid en nyinflyttning eller vid 

vistelser i Sverige finns det således två relevanta rekvisit, bosättningsrekvisitet och kravet på 

stadigvarande vistelse. Det är inte möjligt att den enskilde uppfyller något av rekvisiten redan 

vid anländandet till Sverige. Skatteverket kommer istället göra en bedömning längre fram i 

                                                
49 Cooper, 1993, s. 424; se Marcusson, 2010 s. 250; Zila, 1990, s. 286. 
50 Smith, 1990 (1776), s. 405–406; Lodin, 2007, s. 481. Peczenik, 1995, s. 90.  
51 SOU 1993:82, s. 77.  
52 SOU 1993:82, s. 77.  
53 Ytterligare detaljreglering för vissa särskilda yrkesgrupper framgår av 3 kap. 4–6 §§ IL.  
54 Även vid en återinflyttning hade väsentlig anknytning till Sverige varit subsidiär till kravet på bosättning.  
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tiden. Om den enskilde anses uppfylla något av rekvisiten kommer skattskyldigheten få en 

retroaktiv verkan och den enskilde blir i så fall skattskyldig redan från att individen anlände till 

Sverige.55  

 

2.1 Stadigvarande vistelse 
2.1.1 Begreppet införs 
Begreppet stadigvarande vistelse är reglerat i 3 kap. 3 § 2 p. IL och innebär förenklat att 

personer vilka vistats nog länge i Sverige kommer bli obegränsat skatteskyldiga.56 Tidigare 

återfanns begreppet i 68 § kommunalskattelagen. I förarbetena till kommunalskattelagen 

framgår det att behovet av att kunna beskatta individer som vistades under långa perioder i 

Sverige stod klart under ”kristiden”.57 Tidigare var beskattning enbart knutet till att individen 

ansågs som bosatt i Sverige, varför individer som vistades under flera år i Sverige under första 

världskriget endast blev beskattade först då de uppfyllde kravet på bosättning. Ett krav på 

skattskyldighet baserat på fysisk närvaro i Sverige ansågs därmed nödvändigt.58  

 

Någon fast tidsgräns för när en vistelse blir stadigvarande fastslogs inte i förarbetena utan en 

gräns på sex månader diskuterades enbart. Det ansågs nämligen olämpligt att fastställa en 

tidsgräns för att upprätta en stadigvarande vistelse då risken fanns att en vistelse skulle sträcka 

sig över två beskattningsår. Vid sådana situationer skulle en tidsgräns medföra skattetekniska 

svårigheter för att fastställa skattskyldighet.59 I förarbetena angavs det även att tillfälliga avbrott 

på vistelsen inte skulle medföra någon betydelse i den skattemässiga bedömningen. Några 

riktlinjer för vad som avsågs med tillfälliga avbrott eller när en vistelse skulle anses 

stadigvarande angavs inte i förarbetena. Istället skulle Skatteverket fastslå detaljerna kring 

begreppet något som enligt förarbeten antagligen inte skulle medföra några svårigheter.60 

 

2.1.2 Definitionen av vistelse 
Efter andra världskriget aktualiserades frågan om avsikten bakom vistelsen i Sverige påverkade 

skattskyldigheten. I flera rättsfall lyftes nämligen frågan om individer blev obegränsat 

skattskyldiga då de hade spenderat flera år i Sverige och inte kunde lämna landet på grund av 

                                                
55 Pelin, 2011, s. 18; Skatteverket, 2011, s. 46; tidpunkten för ändringen av skattskyldighet prövades av 

Kammarrätten i Göteborg, dom 2013–01–09, mål 428–12. 
56 Dahlberg, 2014, s. 41. 
57 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46, troligen åsyftades första världskriget, se Mattson, 1990, s.198. 
58 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46. 
59 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 47. 
60 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46. 
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andra världskriget. 61  Domarna är kortfattade men Regeringsrätten dömde i linje med 

uttalandena i förarbetena att kravet på stadigvarande vistelse infördes just av anledningen att 

kunna beskatta personer vilka var tvungna att stanna i Sverige på grund av första världskriget.62 

Regeringsrätten ansåg därmed att faktumet att vistelserna var ofrivilliga inte påverkade 

personernas skattemässiga situation. Samma slutsats drogs på 1940–talet av Regeringsrätten då 

personer på grund av sjukdom inte kunde lämna landet och har bekräftats av 

Skatterättsnämnden år 2014.63 Baserat på Regeringsrättens avgöranden står rättsläget således 

klart, avsikten med vistelsen eller möjligheten att kunna lämna landet påverkar inte huruvida 

tiden i landet utgör en stadigvarande vistelse. 

 

En annan grundläggande fråga kring begreppet är hur länge en person behöver spendera i 

Sverige för att en vistelse ska påbörjas. Detta prövades av Regeringsrätten i RÅ 1981 not. 4. 

Rättsfallet rörde en arbetstagare som varje dag dagspendlade till Sverige från sin bostad i 

Danmark. Regeringsrätten uttalade då att en vistelse innefattar ett krav att individen spenderat 

sin dygnsvila i Sverige. Eftersom personen dagspendlade ansågs besöken i Sverige inte utgöra 

en vistelse i Sverige och kunde därmed inte uppfylla kravet på stadigvarande vistelse. Enligt 

avgörandena från Regeringsrätten kan vistelsekravet sammanfattas såsom att en individ 

behöver spendera sin dygnsvila i Sverige, samt att individens avsikt bakom vistelsen inte 

påverkar bedömningen.64 

 

2.1.3 Definitionen av stadigvarande 
Om en individ uppfyller kravet på dygnsvila kommer en prövning ske om vistelsen kan anses 

stadigvarande. Vistelsens längd är den främsta faktorn för att avgöra om vistelsen blivit 

stadigvarande och har prövats extensivt i praxis. Som framgick av förarbetena diskuterades en 

gräns på sex månader vid införandet av begreppet men i slutändan lämnades det till 

rättstillämparen att avgöra vilka vistelselängder som medför att vistelserna blir stadigvarande.65  

 

                                                
61 RÅ 1945 Fi. not. 544; RÅ 1947 not. 445, RÅ 1952 ref. 12, Rå 1952 Fi. not. 259; se Sandström, 1953, s. 93–94. 
62 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46. 
63 Se Sandström, 1953, s. 93 samt RÅ 1948 Fi not. 412, RÅ 1948 Fi. not 414; För modernare praxis, se 

Skatterättsnämndens förhandsbesked 109–13/D, meddelat 2014–01–20. 
64 Prop 2004/05:19 s. 30; I Rabe & Hellenius, 2011, s. 205, anförs det att individen behöver ha en fast bosättning 

i Sverige för att uppfylla kravet och att en individ på resande fot i Sverige därmed inte kan anses uppfylla 
kravet för en vistelse. Stöd för detta har inte kunna hittas i andra rättskällor och utgången i Kammarrätten i 
Göteborg, dom 2018–04–13, mål 3046–17 talar emot Rabe & Hellenius slutsats. 

65 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 47. 
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I avgöranden från 1950 och 1960–talen prövade Regeringsrätten om olika vistelselängder i 

Sverige skulle bedömas vara stadigvarande. Vid två rättsfall, RÅ 1962 Fi. 1170 och RÅ 1966 

Fi. 1191 hade missionärer spenderat sina respektive semestrar på omkring arton månader i 

Sverige. I båda fallen ansåg Regeringsrätten, utan någon längre motivering, att missionärerna 

vistades stadigvarande i Sverige. Samma slutsats drogs i RÅ 1952 Fi. 259 då en arbetstagare 

vistades i Sverige över sju månader. I rättsfallet RÅ 1964 Fi. 2276 kom Regeringsrätten fram 

till motsatt slutsats. I fallet hade en änka spenderat omkring 72 dagar i Sverige för att ordna upp 

ett dödsbo och den vistelselängden ansågs inte vara stadigvarande. 

 

Enligt denna praxis uppfyllde en sjumånadersvistelse kravet för stadigvarande men en vistelse 

som bara varade i 72 dagar bedömdes inte att vara stadigvarande. Var gränsen för stadigvarande 

vistelse gick mellan 72 dagar och sju månader var oklart. År 2004 sammanfattades rättsläget i 

en proposition att det inte finns en tydlig definition av vilka vistelser som ska anses 

stadigvarande. Från de tillgängliga avgörandena från Regeringsrätten kunde slutsatsen dras att 

en sammanhängande vistelse på över sex månader kommer vara stadigvarande samt att 

tillfälliga avbrott av vistelsen inte kommer att beaktas. Först efter minst sex månader kan det 

därmed avgöras om kravet på stadigvarande vistelse är uppfyllt.66  

 

2.1.4 Regelbundna och återkommande vistelser 
En annan aspekt av vistelsens längd är vad som avses med tillfälliga avbrott. Enligt förarbetena 

skulle tillfälliga avbrott inte påverka om vistelsen ansågs vara stadigvarande eller inte.67 Detta 

prövades genom RÅ 1997 ref. 25, den så kallade Loomandomen.68 I målet hade en nederländsk 

direktör över en 16 månaders period arbetat i Sverige. Då direktörens familj bodde i 

Nederländerna spenderade direktören endast mellan två och tre dagar i Sverige per vecka. Det 

som Regeringsrätten skulle pröva var om dessa kortvariga men återkommande vistelser skulle 

bedömas utgöra en enda stadigvarande vistelse. Av domskälen framgår att Regeringsrätten 

beaktade hur en genomsnittsvecka såg se ut för direktören, vilket bestod av att han per vecka 

spenderade tre dagar i Sverige och fyra dagar utomlands. Enligt Regeringsrätten vistades 

direktören i sådan omfattning i Sverige att han uppfyllde kravet på stadigvarande vistelse. 

Regeringsrätten anförde inte varför direktörens vistelser ansågs stadigvarande eller vilka 

principer som ska vara vägledande för att avgöra när vistelser bedöms stadigvarande. 

                                                
66 Prop. 2004/05:19, s. 30.  
67 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 46. 
68 Se Skatteverkets ställningstaganden, Vad är "tillfälligt avbrott" i en stadigvarande vistelse?. 
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Efter Loomandomen publicerade Skatteverket två ställningstaganden där domen och kravet på 

stadigvarande vistelse diskuterades.69 Enligt Loomandomen var det möjligt för en individ att 

spendera färre dagar i Sverige än utomlands men ändå uppfylla kravet på stadigvarande vistelse, 

om tiden utanför Sverige bedöms som tillfälliga avbrott. Då det inte utvecklades av 

Regeringsrätten hur bedömningen av tillfälliga avbrott skulle göras anfördes det i 

ställningstagandet att individens vistelsemönster skulle vara avgörande. Enligt Skatteverket 

kommer ett avbrott med en längd på över sex månader alltid att bryta vistelsen. Om avbrottet 

däremot är kortare än sex månader kommer längden på avbrottet att jämföras med tiden som 

spenderats innan avbrottet i Sverige. Om längden på avbrottet är kortare eller lika långt som 

vistelsen i Sverige innan avbrottet, kommer avbrottet bedömas utgöra ett tillfälligt avbrott. Ifall 

den enskilde återvänder till Sverige efter ett avbrott kan även längden på den efterföljande 

vistelsen beaktas. Om den vistelsen är minst lika lång som avbrottet kommer avbrottet också 

anses vara tillfälligt.70 Slutligen anfördes det att vid regelbundet återkommande vistelser i 

Sverige kan vistelsemönstret påverka vilka avbrott anses tillfälliga. I Loomandomen varade 

varje besök i Sverige i tre dagar men varje avbrott varade i fyra dagar, något som normalt skulle 

anses avbryta vistelsen men på grund av regelbundenheten ansågs avbrotten som tillfälliga.71 

 

År 2008 avgjordes tre mål där begreppet stadigvarande vistelse prövades av Regeringsrätten 

vid återkommande och regelbundna vistelser. Det första var RÅ 2008 ref. 16 och gällde en 

läkares återkommande vistelser i Sverige. I fallet spenderade läkaren fem månader och 23 dagar 

i Sverige för arbete, följt av ett avbrott på tre månader där läkaren vistades utomlands, innan en 

ny period av arbete påbörjades och cykeln upprepades. Enligt uttalandena i förarbetena från år 

2004 var en vistelse i regel tvungen att vara i minst sex månader för att anses stadigvarande.72 

Enligt HFD var dock vistelserna återkommande, regelbundna och av sådan omfattning att de 

skulle anses utgöra en stadigvarande vistelse. Individens vistelsemönster medförde således att 

en något kortare vistelse ansågs stadigvarande. Det andra rättsfallet var RÅ 2008 ref. 56 och 

gällde också en läkare som återkommande pendlade mellan Sverige och utlandet. I målet 

                                                
69 Skatteverkets ställningstagande, Vad är "tillfälligt avbrott" i en stadigvarande vistelse?; Skatteverkets 

ställningstagande, Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?. 
70 Exempel, en individ har spenderat fem dagar i Sverige och därefter sex dagar utomlands. Avbrottet kommer då 

jämföras med tiden som tidigare spenderats i Sverige och utgör då ett avbrott som inte är tillfälligt. Om 
individen efter de sex dagarna utomlands spenderar sju dagar i Sverige kommer avbrottet däremot vara 
tillfälligt, då avbrottet var kortare än den efterföljande vistelsen i Sverige. 

71 Skatteverkets ställningstagande, Vad är "tillfälligt avbrott" i en stadigvarande vistelse?. 
72 Prop. 2004/05:19, s. 30. 
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spenderade läkaren två veckor i Sverige, följt av två veckor utanför Sverige. Dessa 

återkommande vistelser skedde under totalt 18 månader. Regeringsrätten fann på samma sätt 

som i RÅ 2008 ref. 16 att vistelserna skedde i sådan omfattning, intensitet och regelbundenhet 

att vistelserna skulle anses utgöra en enda stadigvarande vistelse. Samma slutsats drogs i 

notisfallet RÅ 2008 not. 166 då den enskilde under flera års tid spenderat varannan vecka i 

Sverige och varannan vecka i Finland. 

 

Stadigvarande vistelser prövades återigen av HFD i rättsfallet HFD 2018 ref. 30 I–II. I den 

första delen av målet prövades återkommande vistelser då en individ planerade att årligen 

spendera fem månader under sommarhalvåret i Sverige, samt några kortare besök under jul och 

under resten av året. Totalt skulle personen årligen spenderat 182 dagar i Sverige och resten 

utomlands. HFD ansågs att sommarvistelsen i sig var stadigvarande och räckte för att utgöra en 

stadigvarande vistelse. I domskälen anförde HFD vistelsens omfattning och regelbundenhet 

som skäl för avgörandet. I den andra delen av målet planerade en individ att spendera 90 dagar 

under sommaren i Sverige samt 30 dagar under kortare besök under resten av året. HFD ansåg 

att de planerade vistelserna inte skulle vara stadigvarande.  

 

Under hösten 2019 prövade HFD i två rättsfall om vistelser skulle anses vara stadigvarande. I 

det första målet prövades om en individs årliga vistelser på fyra månader i Sverige under 

sommaren samt tre kortare oregelbundna besök i Sverige på total tre veckor skulle vara 

stadigvarande.73 Skatterättsnämnden hade först prövat frågan och ansåg att vistelserna inte 

skulle vara stadigvarande.74 HFD drog motsatt slutsats och anförde att de årliga vistelserna som 

varade i fyra månader inte ensamt kunde utgöra en stadigvarande vistelse, men de oregelbundna 

besöken på totalt tre veckor medförde att vistelserna skulle betraktas stadigvarande. I det andra 

målet kom HFD till motsatt slutsats.75 Målet rörde då en individ som årligen skulle vistas i 

Sverige under tre sammanhängande sommarmånader, tre veckor under påsken samt två veckors 

kortare och oregelbundna besök. Dessa vistelser ansågs inte stadigvarande. 

 

2.1.5 Vistelsemönstrets betydelse 
För att avgöra huruvida återkommande vistelser är att anse vara stadigvarande finns det förutom 

avgörandena från HFD även en mängd underrättspraxis. För att göra det enklare att få en 

                                                
73 HFD mål nr. 236–19. 
74 Skatterättsnämndens förhandsbesked 62–18/D, meddelat 2018–12–18. 
75 HFD mål nr. 2659–19. 
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överblick över den relevanta praxisen har en uppdelning gjorts på rättsfallen baserat på längden 

på de återkommande perioder av vistelser i och utanför Sverige. Samtliga av kategorierna nedan 

avser återkommande vistelser som totalt varat i mer än sex månader, vistelserna kunde därmed 

bedömas stadigvarande om tillräckligt många dagar spenderats i Sverige. Den första kategorin 

av vistelser är när den enskilde veckopendlar mellan Sverige och ett annat land på samma sätt 

som i Loomandomen. Enligt Regeringsrätten räckte regelbundna vistelser av två till tre dagar i 

veckan för att utgöra en stadigvarande vistelse. Från underrättspraxis kan slutsatsen dras att 

återkommande vistelser på två dagar per vecka har ansetts vara stadigvarande,76 men att färre 

dagar per vecka inte kommer vara stadigvarande.77 

 

Den andra kategorin av vistelser är då den enskilde månadspendlar mellan Sverige och ett annat 

land, såsom i RÅ 2008 ref. 56 där vistelserna i Sverige varade i två veckor, följt av två veckor 

utomlands innan cykeln upprepades. Av underrättspraxis framgår det att antalet dagar för att 

vistelserna ska anses stadigvarande är färre än vad som framgår i avgörandena från HFD, 

mellan sju till tio dagars vistelse per månad har utgjort stadigvarande vistelser.78 Det finns även 

exempel där enbart fem dagar per månad kan räcka för att uppfylla kravet på stadigvarande 

vistelse.79 Färre antal dagar per månad har i praxis inte ansetts vara stadigvarande.80 Något fler 

dagar per vistelse har i praxis ansetts möjligt om cykeln varade i fem veckor istället för en 

månad.81 

 

Den sista kategorin av vistelser är då den enskilde återkommande spenderar flera månader i 

sträck i Sverige, följt av flera månader utomlands. Det är denna kategori av vistelsemönster 

som upprepade gånger varit föremål för prövning av Regeringsrätten och HFD där rättsläget 

                                                
76 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–04–03, mål 7211–7212–17; se Kammarrätten i Jönköping, dom 2019–

05–28, Mål nr 1846–1847–18; Kammarrätten i Göteborg, dom 2008–10–15, mål 5049–07; se Kammarrätten 
i Stockholm, dom 2006–10–02, mål nr 105–06; jfr Kammarrätten i Göteborg, dom 2001–02–02, mål 5715–
1999; se Kammarrätten i Göteborg, dom 2008–01–08, mål nr. 6020–06. 

77 Skatterättsnämndens förhandsbesked 36–17/D, meddelat 2018–06–20; se Näsbrandt, 2018, s. 84–87. 
78 Se Kammarrätten i Jönköping dom 2017–11–30, mål 3474−3476–16, jfr Kammarrätten i Sundsvall, dom 

2019–02–07, mål 2337–18, Kammarrätten i Sundsvall, dom 2009–03–24, mål K 3168–08, Kammarrätten i 
Sundsvall dom 2009–03–24, mål K 2416–08, Kammarrätten i Sundsvall, dom 2009–03–24 mål K 3132–
3134–08, Kammarrätten i Sundsvall, dom 2009–03–24, mål K 3135–3137, Kammarrätten i Göteborg, dom 
2009–06–23, mål 7651–7653–8 (ca. 10 dagar per månad), Kammarrätten i Sundsvall, dom 2013–12–11, mål 
2761–12. (9 dagar per månad), se Kammarrätten i Stockholm, dom 2010–05–31 mål 3373–09; se 
Skatterättsnämndens förhandsbesked 26–16/D, meddelat 2017–01–11; Se Skatterättsnämndens 
förhandsbesked 116–10/D, meddelat 2011–09–23. 

79 Kammarrätten i Sundsvall, dom 2012–03–09, mål 545–11, 547–11. 
80 Kammarrätten i Stockholm, dom 2007–05–25, mål 1904–07. 
81 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009–09–07, mål 5453–08, återkommande besök om tolv dagar i Sverige, följt 

av 23 utomland bedömdes inte stadigvarande. 
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succesivt blivit tydligare. I RÅ 2008 ref. 16 hade läkaren spenderat över fem månader i Sverige, 

följt av tre månader utomlands innan nästa vistelse i Sverige påbörjades. Regeringsrätten ansåg 

att vistelserna i Sverige på totalt cirka 250 dagar per år var stadigvarande. Samma slutsats drogs 

i HFD 2018 ref. 30 I rörande vistelser på totalt 182 dagar i Sverige. I HFD 2018 ref. 30 II ansågs 

däremot vistelser på totalt 120 dagar inte skulle vara stadigvarande. Baserat på de senaste 

rättsfallen från HFD, vilka meddelats under hösten 2019, har rättsläget blivit något tydligare, 

nu står det klart att vistelser på total 141 dagar per år anses vara stadigvarande men att 125 

dagar i Sverige inte är stadigvarande.82 

 

2.2 Bosättningsbegreppet 
2.2.1 Inkomstskattelagen och folkbokföringslagen 
Kravet på bosättning för skattskyldighet infördes år 1928 i 53 § kommunalskattelagen 

(1928:370). Där stadgades det att en individ vilken har sitt egentliga bo och hemvist i Sverige 

skulle vara obegränsat skattskyldig. Begreppet moderniserades år 1999 och stadgas numer i 3 

kap. 3 § p. 1 IL och föreskriver endast ett krav på bosättning i Sverige för skattskyldighet. 

Avsikten med ändringen var enbart att språkligt förenkla begreppet och inte att ändra dess 

innebörd.83 Från doktrin där regleringen i kommunalskattelagen diskuterades framgick det att 

en individ är bosatt i Sverige om individens förmögenhet var koncentrerad till en ort i Sverige 

samt om individen där hade en stadigvarande bostad.84 Vid inflyttning behöver individen skaffa 

sig en stadigvarande och för ändamålet inredd bostad för att uppfylla bosättningskravet.85 I 

förarbeten där begreppet utretts har det anförts att vid inflyttningar torde kravet på bosättning 

ha en förhållandevis liten betydelse för skattskyldighet. I många situationer kommer det 

nämligen stå klart om den enskilde uppfyller bosättningskravet och vid tveksamma situationer 

torde skattskyldighet avgöras av kravet på stadigvarande vistelse.86 

 

I ett ställningstagande från Skatteverket har det anförts att en bedömning av individens 

bosättning enbart kommer ske på objektiva faktorer och att individens subjektiva åsikt inte 

kommer beaktas.87 Det har även anförts att kravet på bosättning i inkomstskattelagen normalt 

                                                
82 HFD mål nr. 2659–19 samt HFD mål nr. 236–19; Skatterättsnämndens förhandsbesked 75–17/D, meddelat 

2018–02–01, totalt 90 dagar i Sverige per år fördelat över fyra tillfällen, talar även i samma riktning. 
83 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 51. 
84 Sandström, 1953, s. 21; Se SOU 1924:53, s. 444. 
85 Sandström, 1953, s. 22–23. 
86 SOU 1997:75, s. 42–43; Mattson, 1990, s. 190–191.  
87 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL. 
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motsvaras av kravet på bosättning i folkbokföringslagen (1991:481) (FBL).88  I praxis och 

ställningstaganden har det dock observerats att kravet på bosättning i inkomstskattelagen är ett 

separat skatterättsligt begrepp och registreringen i folkbokföringen är således inte avgörande 

för skattskyldighet.89 

 

Regleringen i folkbokföringslagen kan således ha en viss, dock inte avgörande, betydelse för 

individens skatterättsliga bosättningsort. Enligt 1 § FBL ska Skatteverket folkbokföra vissa 

uppgifter genom en registrering i en särskild folkbokföringsdatabas. I 3 § FBL stadgas det att 

vid inflyttning till Sverige finns det ett krav på bosättning för registrering av uppgifterna. En 

individ anses uppfylla bosättningskravet om det kan antas att individen regelbundet spenderar 

sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. För att uppfylla kravet på regelbundenhet behöver 

individen spendera sin dygnsvila i Sverige under minst en dag i veckan. I de fall individen 

spenderar både sin dygnsvila i Sverige och utomlands kommer Skatteverket bedöma vilket land 

kan antas vara individens egentliga hemvist. Faktorer som kommer beaktas vid denna 

bedömning är var individen har en fast bostad och var dennes familj befinner sig.90  

 

2.2.2 Vilka faktorer beaktas vid bosättningsbegreppet? 
I dagsläget saknas vägledande prejudikat från HFD där det skatterättsliga bosättningsbegreppet 

varit i fokus. 91 Det finns dock ett flertal kammarrättsavgöranden där begreppet har prövats. 

Från kammarrättsavgöranden kan det konstateras att i kravet på bosättning inom i 

inkomstskattelagen liknar bedömningen inom folkbokföringslagen. Inledningsvis sker en 

prövning om individen har regelbundet spenderat sin dygnsvila i Sverige.92 Ifall individen 

enbart spenderat sin dygnsvila i Sverige kommer den vara obegränsat skattskyldig på två 

grunder, antingen genom att anses bosatt i Sverige eller i vart fall genom att uppfylla kravet på 

stadigvarande vistelse.93  

 

                                                
88 Prop. 2004/05:19 s. 30. 
89 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL; jfr 

Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–07–07, mål 1276–1281–16; Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–
06–14, mål 3872–3874–16. 

90 Prop. 2004/05:19 s. 30; prop. 1990/91:153 s. 133. 
91 Jfr Andersson, Saldén–Enérus & Tivéus, 2011, s. 89; jfr SOU 1997:75, s. 42; Mattson, 1990, s. 190–191. 
92 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–10–01, mål 4904–17; Kammarrätten i Stockholm, dom 2016–06–15; 

mål 3703–3707–15; prop. 2004/05:19 s. 30. 
93 Se nedan, individen behöver uppfylla kravet på bosättning över minst sex månader, vilket kommer medför att 

en individ som enbart spenderat sin dygnsvila i Sverige över sex månader kommer uppfylla kravet på 
stadigvarande vistelse; prop. 2004/05:19 s. 30. 



23 
 

Om individen regelbundet spenderat sin dygnsvila i och utanför Sverige kommer det behöva 

avgöras vilket land individen kan ha mest påtagliga anknytningar till, något som motsvaras av 

bedömningen vid folkbokföringen för att avgöra individens egentliga hemvist.94 I bedömningen 

kommer enbart objektiva faktorer att beaktas och individens avsikt kommer inte påverka 

bedömningen.95 Från kammarrättspraxis kan flera centrala faktorer för bosättningsbegreppet 

identifieras. De objektiva faktorer som getts betydelse av kammarrätterna är främst individens 

bosättning enligt registreringen i folkbokföringsregistret,96 huruvida individens närmsta familj 

är bosatt i Sverige,97 samt om den enskilde äger en bostad i Sverige.98 Andra faktorer som har 

getts viss betydelse är om den enskilde äger ett svenskt telefonabonnemang, ett svenskt gymkort 

eller har tillgång till en arbetsplats i Sverige.99 Alla faktorerna kommer sedan beaktas i en 

sammanvägd bedömning där det avgörs om individen har närmare anknytningar till Sverige än 

till andra länder. Individen subjektiva åsikt om sin bosättning kommer däremot inte att 

beaktas.100  

 

En annan faktor som prövats är huruvida tiden vilken den enskilde har spenderat i Sverige 

kommer påverka bosättningen. I ett ställningstagande har Skatteverket anfört att den enskilde 

behöver uppfylla en varaktigt bosättning i Sverige för att uppfylla kravet på bosättning enligt 

inkomstskattelagen. Kravet på varaktighet innebar enligt Skatteverket att den enskilde skulle 

anses uppfylla ”det tidsmässiga kravet för en stadigvarande vistelse”. 101  Baserat på denna 

skrivelse har det prövats i underrättspraxis om kravet på bosättning är subsidiärt till kravet på 

stadigvarande vistelse. Det anfördes ett argument i rättsfallen att ställningstagandet ska tolkas 

                                                
94 Jfr SOU 1962:59, s. 61, bosättning är uppfyllt om en individ har en mer påtaglig anknytning till Sverige på 

grund av till exempel bohag eller personliga eller andra ekonomiska intressen. 
95 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL. 
96 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–10–01, mål 4904–17; Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–07–07, 

mål 1276–1281–16; Kammarrätten i Stockholm, dom 2016–06–15; mål 3703–3707–15; För ett fall där 
folkbokföringen inte var tillräckligt för bosättning, Kammarrätten i Jönköping, dom 2011–10–14, mål 1106–
11. 

97 Med närmsta familj avses make/maka eller barn, se prop. 1990/91:153 s. 133; Praxis där betydelsen av 
familjemedlemmar i Sverige prövats, Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–10–01, mål 4904–17; 
Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–06–14, mål 3872–3874–16; Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–
07–07, mål 1276–1281–16; Kammarrätten i Stockholm, dom 2016–06–15; mål 3703–3707–15; 
Kammarrätten i Stockholm, dom 2014–05–19, mål 4447–4449–13; Kammarrätten i Stockholm, dom 2014–
05–19, mål 4450–4452–13; Kammarrätten i Stockholm, dom 2016–04–07, mål 5333–5337–15; 
Kammarrätten i Stockholm, dom 2019–06–18, mål 5529 5532–18. 

98 För betydelsen av bostad i Sverige, Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–10–01, mål 4904–17, 
Kammarrätten i Stockholm, dom 2014–05–19, mål 4447–4449–13, Kammarrätten i Stockholm, dom 2014–
05–19, mål 4450–4452–13, Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–06–14, mål 3872–3874–16 samt 
Kammarrätten i Göteborg, dom 2015–12–16, mål 3964–14. 

99 Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–07–07, mål 1276–1281–16. 
100 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL. 
101 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3§ IL. 
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på så sätt att en individ behöver först uppfylla kravet på stadigvarande vistelse för att kunna 

uppfylla bosättningskravet. 102  Skatteverket tolkade däremot ställningstagandet annorlunda. 

Med skrivelsen att det tidsmässiga kravet på stadigvarande vistelse behöver vara uppfyllt, 

innebar det att en individ behöver vara bosatta i Sverige över minst sex månader. Det innebär 

att individen behöver anses bibehålla starkare anknytningar till Sverige under en 

sexmånadersperiod.103 Kammarrätterna tolkade rättsläget på samma sätt som Skatteverket, det 

finns således inget krav på stadigvarande vistelse för att uppfylla kravet på bosättning. Däremot 

har kammarrätterna ansett att vistelsen i Sverige har ett bevisvärde för vilket land som den 

enskilde har den starkaste kopplingen till.  

 

2.3 Sammanfattning av den svenska lagstiftningen 
Sammanfattningsvis avses med det skatterättsliga bosättningsbegreppet att den enskilde har 

spenderat sin dygnsvila i Sverige. Ifall individen har spenderat både sin dygnsvila i Sverige och 

utomlands kommer en bedömning att ske om individen kan anses ha mer väsentliga 

anknytningar till Sverige än något annat land. Den enskilde måste kunna anses uppfylla detta 

krav över minst sex månader. 104 Vid bedömningen om vilket land som den enskilde har mest 

väsentliga anknytningar till kommer folkbokföringsstatusen ha ett viktigt bevisvärde, andra 

viktiga faktorer är om individen har en bostad i Sverige samt om individens närmsta familj är 

bosatt i Sverige. 105 Det finns ingen tydlig gräns för vilka objektiva faktorer som kan beaktas 

utan även omständigheter såsom att individen har ett svenskt gymkort eller svenskt 

telefonabonnemang kan beaktas. 

 

Angående begreppet stadigvarande vistelse finns det aspekter där rättsläget är klart. 

Inledningsvis kan det konstateras att en vistelse kräver dygnsvila och att avsikten bakom 

vistelsen inte kommer att beaktas. Vid en sammanhängande vistelse kommer längden i sig att 

vara avgörande, en sammanhängande vistelse på minst sex månader kommer vara 

stadigvarande. I de fall vistelserna kan bedömas vara återkommande kan rättsläget anses vara 

svåröverskådligt och beroende på individens vistelsemönster kan lika mängd dagar i Sverige 

leda till olika skattekonsekvenser. Vid denna typ av vistelser kan det konstateras att vistelserna 

behöver ske över minst en sexmånadersperiod och att rättstillämparen kommer beakta 

                                                
102 Argumentet fördes i Kammarrätten i Stockholm, dom 2017–06–14, mål 3872–3874–16 och Kammarrätten i 

Stockholm, dom 2017–07–07, mål 1276–1281–16. 
103 Se Rabe & Hellenius, 2011, s. 202. 
104 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3§ IL. 
105 Se rättsfallen noterade i fotnot 95–98.  
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omfattningen och regelbundenheten av vistelserna.106 Baserat på den enskildes vistelsemönster 

behöver inte antalet dagar som faktiskt spenderats i Sverige att vara avgörande för 

skattskyldighet. Vid veckopendlingar till Sverige, kan två dagar per vecka medföra en 

stadigvarande vistelse, på ett år innebär det att vistelserna pågår i 104 dagar.107 Om vistelserna 

utgör månadspendlingar kan fem dagar per månad eller 60 dagar per år var tillräckligt för att 

vistelserna ska vara stadigvarande. 108  I situationer då individen spenderar flera månader i 

Sverige följt av flera månader i Sverige har däremot vistelser på totalt 125 dagar per år inte 

ansetts stadigvarande. 109  Det går således inte att fastställa en fast dagsgräns för när 

återkommande vistelser i Sverige ska anses vara stadigvarande.110 

 
3 Australiensisk lagstiftning 
Inom australiensisk skatterätt finns det två olika kategorier av skattskyldighet på samma sätt 

som i Sverige. Ifall en individ bedöms residera i Australien (eng. Australian resident) är denne 

skattskyldig till Australien för alla sina inkomster oavsett om inkomsten hänförs till Australien 

eller ej.111 Om en individ bedöms residera utanför Australien (eng. foreign resident) är denne 

som utgångspunkt enbart skattskyldig för inkomster hänförbara till Australien. Det finns två 

olika tester som kan användas för att avgöra om en individ residerar i Australien vid en 

inflyttning eller vid långa vistelser, the resides test och the 183 day test.112 Om en individ 

bedöms residera i Australien enligt något av testerna blir individen obegränsat skattskyldig från 

dagen då individen anlände till Australien, testerna får således samma retroaktiva verkan som 

de svenska rekvisiten.113 

 

3.1 The Resides Test 
Det första sättet en person kan residera i Australien benämns ”the resides test”,114 och är det 

primära testet för att avgöra om en person är obegränsat skattskyldig i Australien.115 Testet är 

utformat så att begreppet resides är centralt för att avgöra om den enskilde uppfyller testet. 

                                                
106 RÅ 2008 ref. 56. 
107 Kammarrätten i Stockholm, dom 2018–04–03, mål 7211–7212–17. 
108 Kammarrätten i Sundsvalls, dom 2012–03–09, mål 545–11 och 547–11. 
109 HFD mål nr. 2659–19. 
110 Se Gustavsson, 2016, s. 757. 
111 Income Tax Assessment act 1997, – Sect 6.1; författningstexten är återgiven i bilaga 1.  
112 De övriga testerna (the domicile rule och commonwealth superannuation fund) syftar till skattskyldigheten 

för utflyttade australiensare respektive särskilda statstjänstemän.  
113 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 25. 
114 Författningstexten är angiven i bilaga 1; Testet benämns även som the ordinary concept test, the primary test 

of residence samt the common law test of residence, Woellner et.al, 2019, s. 1319; Dirkis, 2004 s. 72. 
115 Board of Taxation, 2017, s. 20.  
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Resides ska enligt praxis tolkas efter sin vanliga betydelse och utgör inte något särskilt 

skatterättsligt begrepp.116 Av denna anledning förekommer det att domstolarna inleder sina 

domskäl med en redogörelse för ordboksdefinitionen av resides.117 I en sådan redogörelse 

brukar det stadgas att begreppet uppfylls, om en individ vistas på en viss plats över en 

överskådlig tid och att där ha ordnat en bostad.118 För att avgöra om en person bedöms residera 

i Australien kommer rättstillämparen göra en helhetsbedömning där individens samtliga 

anknytningar till landet kommer beaktas för att avgöra om individen har starkare anknytningar 

till Australien än något annat land.119 

 

Faktorer vilka har betydelse för denna bedömning är bland annat tiden den enskilde spenderat 

i Australien samt avsikten bakom vistelsen.120 Enligt ATO kan avsikten i sig vara tillräcklig för 

att en individ ska anses residera i landet, till exempel anses en migrant som anländer till 

Australien med avsikten att flytta in i landet att residera redan vid anländandet. 121 

Omständigheterna vid en eventuell anställning, familje– och affärskopplingar är även relevanta 

för att avgöra om en person residerar i Australien.122 I praxis har även placeringen av lös 

egendom, såsom en bil och andra tillgångar beaktats för att avgöra om individen uppfyller 

testet.123 Syftet med helhetsbedömningen är att fastställa om den enskildes beteende leder till 

slutsatsen att Australien är platsen där personen vill vistas över en överskådlig tid och bo där.124  

 

Den fysiska närvaron i Australien är en grundläggande faktor för att bedöma om the resides test 

är uppfyllt men är i sig inte avgörande.125 Enligt ATO kommer en vistelse över sex månader i 

Australien att indikera att personen residerar i Australien. Om vistelsen är kortare än sex 

månader bör andra faktorer beaktas om personen ska kunna uppfylla testet.126 Även om den 

                                                
116 Ilyengar v Federal Commissioner of Taxation, p. 54, Residency status is a question of fact (and degree) and 

not of law. 
117 Murray v Federal Commissioner of Taxation, p. 58; Hou v. Federal Commissioner of Taxation, p. 16, 25. 
118 Domare Northrop i Applegate v Federal Commissioner of Taxation. 
119 Se de brittiska fallen Levene v Inland Revenue Commissioner (1928) och Commissioners of Inland Revenue 

v Lysaght (1928); Woellner et.al, 2019, s. 1320; 
120 Se, Shaw, 2012, s. 16–17, Shand v Federal Commissioner of Taxation; emotional, personal and business ties.  
121 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17) p. 16. 
122 Dirkis, 2005, s. 84; Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals 

entering Australia, (TR 98/17) p. 20–21; I Gregory v Deputy Federal Commissioner of Taxation stadgades 
kriterierna. 

123 Handsley v Commissioner of Taxation, p. 45. 
124 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 43; se även Case 5/2013 p. 54; se även Harding v Commissioner of Taxation. 
125 Se Dirkis, 2005, s. 84.  
126 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 62. 
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enskilde vistas över mycket lång tid i Australien blir vistelsetiden inte avgörande utan blir en 

av flera faktorer som beaktas.127 Som exempel kan rättsfallet Efstathakis nämnas, i fallet var 

personens vistelse i Australien över elva år en viktig men inte avgörande faktor för att avgöra 

att hon residerade i Australien.128 Om det finns flera faktorer som talar emot att den enskilde 

residerar i Australien har det ansetts möjligt att spendera flera år i landet utan att uppfylla the 

resides test. Av praxis framgår att individer som spenderat nästan ett år i Australien inte behöver 

uppfylla testet och det har till och med anses möjligt att spendera närmare fyra år i Australien 

utan att personen anses residera i landet.129  

 

Omständigheter vid en eventuell anställning i Australien kommer även att beaktas. Om ett 

anställningsavtal var tidsbegränsat kan det peka på att den anställde enbart ska spendera en viss 

period i Australien och därmed enbart skapa en begränsad koppling till landet. Som framgår av 

ATO:s handledning är utgångspunkten att en säsongsarbetare, som enbart vistas i Australien 

för tillfälligt arbete, inte uppfyller kraven för att residera.130 I praxis har det ansetts möjligt för 

en arbetstagare att spendera omkring tio månader i Australien utan att uppfylla the resides 

test.131 Enligt domstolen talade faktumet att individen saknade en fast bostad och avsikt att 

bosätta sig att den inte kunde anses residera i Australien.132  

 

Även kopplingen till den enskildes familj kan påverka testet, om den enskildes familj befinner 

sig i Australien kommer det tala för att personen uppfyller testet och om familjen befinner sig 

i utlandet talar det för motsatt utgång.133 Ett fall som visar hur avsikt och familjekopplingar kan 

påverka skattestatusen är case 9/2014.134 I målet hade en ingenjör, benämnd Mr. M, bott i Oman 

under flera års tid. Han hade sin familj och en fastighet i Australien som han besökte 

regelbundet. Under ett vanligt år spenderade han dock bara 60 dagar i Australien och resten i 

Oman. En väsentlig faktor i att Mr. M inte ansågs residera i Australien var hans dåliga 

förhållande med sin fru vilken hade påbörjat en skilsmässoprocess. Enligt tribunalen ändrades 

                                                
127 Levene v Inland Revenue Commissioner (1928); Commissioners of Inland Revenue v Lysaght (1928); Dirkis, 

2005, s. 84. 
128 Federal Commissioner of Taxation v Efstathakis. 
129 Executors of the Estate of Subrahmanyam v Federal Commissioner of Taxation; Hou v Federal 

Commissioner of Taxation. 
130 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 55. 
131 Stockton v Commissioner of Taxation. 
132 Stockton v Commissioner of Taxation; Samma bedömning gjordes i Federal Commissioner of Taxation v 

Pechey då en arbetstagare tecknade ett anställningsavtal för fyra veckors arbete.  
133 Joachim v Federal Commissioner of Taxation. 
134 Case 9/2014, The Engineering Manager vs Commissioner of Taxation. 
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Mr. M:s skattemässiga status först när han fattade beslutet att återvända till Australien med 

syftet att satsa på sitt äktenskap.135 

 

För att förtydliga the resides test har ATO publicerat en vägledning där det exemplifieras hur 

olika omständigheter kan påverka testet. Ett exempel redogör skattskyldigheten för en 

idrottsman vilken anlände till Australien med sin familj. Inför flytten hade idrottsmannen sålt 

eller hyrt ut sina egendomar i hemlandet. Idrottsmannen bodde med familjen i Australien över 

fyra månader men valde därefter att flytta hem igen. Under tiden som familjen bodde i 

Australien hade barnen gått i australiensisk skola och posten var omdirigerad till boendet i 

Australien. Enligt vägledningen skulle idrottsmannens beteende medföra att denne residerade i 

Australien trots att vistelsen bara varade i fyra månader.136 Detta kan jämföras med ett annat 

exempel som gäller en företagare som reste till Australien för åtta månaders arbetsutbildning. 

Företagarens familj stannade i hemlandet och när de åtta månaderna var slut reste företagaren 

hem. Enligt ATO skulle företagaren inte anses uppfylla testet.137  

 

Som framgår ovan ska domstolarna enligt the resides test väga samtliga omständigheter för att 

avgöra om den enskilde har tillräckligt starka kopplingar till Australien för att residera i landet. 

Faktorer som talat för att den vistelsen i Australien enbart är av tillfällig och övergående natur 

kommer tala emot att sådana starka kopplingar har upprättats. Denna helhetsbedömning medför 

att testet blir individualiserat och har ansetts medföra förutsebarhetssvårigheter. Det 

observerades redan i rättsfallet Miller v Commissioner of Taxation från år 1946 att resides är 

ett begrepp som sträcker sig över flera olika områden med otydliga gränser.138  

 

3.2 The 183 day test 
The 183 day test är ett sätt att skapa en presumtion för obegränsad skattskyldighet vid långa 

vistelser i Australien och används som ett komplement till the resides test. Testet består 

inledningsvis av en beräkning av antalet dagar vilka spenderats i Australien under det gångna 

beskattningsåret. 139 Om individen spenderat minst 183 dagar i Australien under 

                                                
135 Case 9/2014, The Engineering Manager vs Commissioner of Taxation, p. 55–57. 
136 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 68–72. 
137 Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of individuals entering Australia, 

(TR 98/17), p. 73–75. 
138 ”Resident” is an ordinary English word extending over a field the boundaries of which constitute a broad 

limbo with blurred edges, Commissioner of Taxation v Miller, 1946, Rich J. 
139 Dirkis, 2004 s. 83. 
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beskattningsåret skapas en presumtion för att den är obegränsat skattskyldig. Denna presumtion 

kan brytas om individen uppfyller två kumulativa rekvisit. Enligt undantaget till testet kan ATO 

nämligen dra slutsatsen att individens vanliga bostadsort (eng. usual place of abode) är utanför 

Australien samt att personen inte har för avsikt att residera i Australien. Anses undantaget som 

tillämpligt ska individen enbart bli begränsat skattskyldig.140  

 

The 183 day test består således av en inledande beräkning av antalet dagar en person spenderat 

i Australien. Något krav på dygnsvila finns inte inom australiensisk rätt.141 För att personen ska 

uppfylla kravet ska den spenderat mer än halva av det aktuella beskattningsåret i Australien, 

således minst 183 dagar. Ett beskattningsår i Australien är inte samma som ett kalenderår utan 

går från 1 juli till den 30 juni. Eftersom denna beräkning löper per beskattningsår är det möjligt 

att en person har spenderat 182 dagar i Australien under det beskattningsåret som avslutades 

den 30 juni och 182 dagar i Australien under beskattningsåret som påbörjas den 1 juli utan att 

uppfylla kravet på 183 dagar.142 För att beräkna antalet dagar saknar individens avsikt med 

vistelsen betydelse. En individ som uppfyller kravet på 183 dagar till följd av sjukdom, 

flygförseningar eller en utdömd fängelsedom har alltså uppfyllt detta krav.143  

 

Om en person uppfyller kravet på 183 dagar är nästa steg att utreda om personen har en vanlig 

bostadsort utanför Australien och inte har en avsikt att residera i Australien. Typexemplet av 

personer som uppfyller detta krav är utländska arbetstagare och utländska studenter.144 Med 

begreppet vanlig bostadsort (eng. usual place of abode) avses den plats som vanligtvis är den 

enskildes hem.145 För att avgöra vad som är individens vanliga bostadsort kommer det beaktas 

var individen bodde före och efter vistelsen i Australien.146 Är det samma ort pekar det mot 

slutsatsen att den orten är individens vanliga bostadsort. Om individen lämnat egendom i en ort 

utanför Australien för att hämta egendomen efter vistelsen pekar även det på en vanlig 

bostadsort utanför Australien. Det är inte möjligt för en person att samtidigt ha två vanliga 

bostadsorter, varför det händer att domstolarna undersöker om individen har en vanlig 

bostadsort i Australien. Anser domstolen att det inte finns en vanlig bostadsort i Australien 

                                                
140 ITAA 1936, sec. 6 –Resident. 
141 Dirkis, 2004 s. 83–84. 
142 Dirkis, 2005 s. 92. 
143 Dirkis, 2004 s. 83. 
144 Federal Commissioner of Taxation v Applegate; Executors of the Estate of Subrahmanyam v Federal 

Commissioner of Taxation. 
145 Federal Commissioner of Taxation v Applegate (Fisher J). 
146 Clemens v Commissioner of Taxation. 
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pekar det mot slutsatsen att den orten är utanför Australien. Det anses nämligen som ovanligt 

att en individ helt saknar en vanlig bostadsort, varför den rimligaste slutsatsen om den inte är i 

Australien är att den befinner sig i utlandet.147 

 

I målet Subrahmanyam prövades om en medborgare från Singapore (Dr. S) vilken spenderat 

uppemot 350 dagar per beskattningsår i Australien under fyra års tid, uppfyllde kravet enligt 

the 183 day test.148 Det var ostridigt att Dr. S spenderade nog många dagar i Australien för att 

uppfylla dagskravet enligt the 183 day test. Frågan blev således om Dr. S hade en vanlig 

bostadsort utanför Australien. Baserat på omständigheterna i målet ansåg domstolen att så inte 

var fallet. Domstolen baserade detta på att Dr. S hade sålt sin bostad i Singapore och att hon 

spenderade mycket få dagar i Singapore i förhållande till dagarna i Australien. I målen, 

Koustrup, Clemens, och Jaczenko blev utgången den motsatta. Alla tre målen gällde turister 

som hade spenderat mer än 183 dagar i Australien under det aktuella beskattningsåret. 

Tribunalen ansåg att turisterna hade sina vanliga bostadsorter utanför Australien och att de 

saknade avsikt att bli bosatta i Australien. För att avgöra var turisterna hade sina vanliga 

bostadsorter identifierade tribunalen flera avgörande faktorer. En viktig faktor var att turisterna 

hade fasta bostäder i sina respektive hemländer innan vistelserna i Australien påbörjades och 

återvände till bostäderna efter tiden i Australien, samt att inga vanliga bostadsorter inom 

Australien kunde identifieras. Turisternas egna avsikter med att vistelserna i Australien enbart 

var semesterresor pekade även emot att deras vanliga bostadsorter var inom Australien. 

Tribunalen ansåg även att turisterna saknades avsikten att bosätta sig i Australien och de blev 

därmed inte obegränsat skattskyldiga i Australien.149 

 

Om domstolen anser att det finns en vanlig bostadsort utanför Australien kommer den enskildes 

avsikt bakom vistelsen att vara avgörande för att fastställa skattskyldigheten. Ett belysande mål 

kan nämnas där tribunalen ansåg att personens avsikt bakom vistelsen var att bosätta sig i 

Australien. 150  Personen hade i målet besökt Australien under fler än 183 dagar under 

beskattningsåret och hade lämnat kvar sin egendom i sina föräldrars hus i England. Personens 

vanliga bostadsort ansågs därmed vara föräldrarnas hus i England men uppgav att han att inte 

                                                
147 Se Executors of the Estate of Subrahmanyam v Federal Commissioner of Taxation; Clemens v Federal 

Commissioner of Taxation.  
148 Executors of the Estate of Subrahmanyam v Federal Commissioner of Taxation. 
149 Clemens v Federal Commissioner of Taxation; Jaczenko v Federal Commissioner of Taxation; Koustrup v 

Federal Commissioner of Taxation. 
150 Groves v Federal Commissioner of Taxation.  
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hade för avsikt att återvända dit och ämnade att vistas under längre tid i Australien. Det kunde 

därmed inte fastställas att personen hade för avsikt att inte residera i Australien, varför personen 

blev obegränsat skattskyldig. 

 
3.3 Utvecklingen inom australiensisk rätt 
Under de senaste åren har the resides test och the 183 day test varit föremål för en debatt inom 

Australien. 151  De nuvarande reglerna har ansetts föråldrade och leder till oförutsebara 

skattekonsekvenser för den enskilde. Det resides test lyfter helt enkelt in för många 

omständigheter i bedömningen vilket gör bedömningen individualiserad och det kan därmed 

vara svårt att förutse utgången vid testet.152 Testet blir således oförutsebart och mot bakgrund 

av denna kritik har ett förslag lämnats där enkelhet och förutsebarhet har prioriterats. 153 

Förslaget skulle gå ut på att Australien skulle tillämpa ett så kallat bright line test, där antalet 

dagar som spenderats i Australien inledningsvis är det enda som påverkar skattskyldigheten.154 

Enligt förslaget leder en eller flera vistelser över 183 dagar i Australien under en tolvmånaders 

period till att personen anses residera. Enligt förslaget skulle det inte spela någon roll om 

vistelsen går över två beskattningsår. Om personen inom de senaste tre beskattningsåren skulle 

varit obegränsat skattskyldig räcker det med enbart 61 dagar i Australien över en 

tolvmånadersperiod för uppfylla testet.155 Som ett komplement till detta test skulle den enskilde 

kunna välja ett poängtest. Detta test skulle beakta många av de omständigheter som var viktiga 

enligt the resides test men varje faktor som pekade på residens skulle motsvara ett visst antal 

poäng i en matematisk beräkning. Enligt förslaget skulle till exempel en make/maka till den 

enskilde som residerar i Australien enligt the bright line test motsvara 20 poäng, en fast bostad 

i Australien skulle motsvara 50 poäng. Får den enskilde minst 100 poäng vid denna prövning 

kommer anses den residera i Australien.156 Syftet med förslaget var att skapa två objektiva tester 

för att fastställa skattskyldigheten.157 

 

                                                
151 Board of Taxation, 2017, s.7. Gordon, 2019, s. 4. Institute of Public Accountants, 2018, s. 6–7. 
152 Board of Taxation, 2017, s. 23, Gordon, 2019, s. 8; För praxis där problematiken belysts se Sneddon v 

Federal Commissioner of Taxation, p. 47; Shand v Federal Commissioner of Taxation, p. 35. 
153 Board of Taxation, 2017, s. 7, s. 23. 
154 Board of Taxation, 2017, s. 35.  
155 Gordon, 2019, s. 9. 
156 Gordon, 2019, s. 11–12. 
157 Än (januari 2020) har förslaget inte resulterat i någon lagändring. 
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3.4 Sammanfattning av den australiensiska lagstiftningen 
För att avgöra skattskyldigheten för inflyttning och vistelser finns det två tester som tillämpas 

inom australiensisk skatterätt, the resides test och the 183 day test.158 The resides test består av 

en helhetsbedömning där samtliga omständigheter kommer beaktas för att avgöra om tiden den 

enskilde spenderat i landet var ett led i att skapa ett långvarigt hem i Australien. Bedömningen 

blir individuell och faktorer såsom längden på vistelsen i Australien, avsikten med vistelsen och 

var individens familj befinner sig är viktiga men inte avgörande faktorer.159 

 

The 183 day test är däremot inledningsvis en objektiv bedömning av antalet dagar den enskilde 

spenderat i Australien under det aktuella beskattningsåret. Om individen spenderat minst 183 

dagar i Australien under beskattningsåret kommer den andra delen av bedömningen 

aktualiseras. Där stadgas det att om individen har en vanlig bostadsort i ett annat land och 

dennes avsikt inte var att residera i Australien ska denne inte bli obegränsat skattskyldig. För 

att avgöra om den enskilde har en vanlig bostadsort utanför Australien kommer en 

helhetsbedömning göras. I praxis har det ansetts vara särskilt viktigt att beakta om individen 

hade en fast bostadsort innan vistelsen i Australien påbörjades samt om individen återvände till 

bostadsorten när vistelsen var över.160 I slutändan kan skattskyldigheten avgöras av individens 

egna åsikter om vad som var avsikten med vistelsen.161 

 
4 Amerikansk lagstiftning 
Inom amerikansk skattelagstiftning är definitionen av residens ett grundläggande rekvisit för 

beskattning på samma sätt som inom australiensisk lagstiftning. Ifall en individ inte anses 

residera i USA är denne enbart skattskyldig för vissa särskilda inkomster hänförbara från 

USA.162 De som residerar i USA är däremot skattskyldig till USA för alla sina inkomster oavsett 

var de hänförs från, alltså obegränsat skattskyldiga till USA.163 Om en individ uppfyller the 

substantial presence test kommer individen vara obegränsat skattskyldig från dagen individen 

anlände till USA, testet får således samma retroaktiva verkan som rekvisiten i australiensisk 

och svensk skatterätt.164 

                                                
158 ITAA 1936, sec. 6 –Resident. 
159 Woellner et.al, 2019, s. 1320; Australian Taxation Office, Taxation Ruling, Income tax: residency status of 

individuals entering Australia, (TR 98/17), p. 20. 
160 Clemens v Federal Commissioner of Taxation; Jaczenko v Federal Commissioner of Taxation; Koustrup v 

Federal Commissioner of Taxation. 
161 Groves v Federal Commissioner of Taxation. 
162 IRS publication 519, s. 1. 
163 IRC § 61(a); Kircher, 1987, s. 10; Miller, 2014, s. 1–3. IRS, publication 519, s. 1. 
164 IRC § 7701 (b)(2)(A)(iii); se även McDaniel, Repetti & Ring, 2014, s. 63. 
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4.1 The green card test och the substantial presence test 
Det finns två olika tester vilka kan användas för att avgöra om någon ska anses residera i USA, 

det så kallade green card test och the substantial presence test.165 Vid införandet av testerna år 

1984 skedde det med motiveringen att det tidigare testet enbart stadgade att individer vilka var 

på genomresa och därmed inte residerade i USA inte skulle vara obegränsat skattskyldiga.166 

Lagtexten ansågs vara otydlig och i praxis förekom det att liknande situationer bedömdes 

skatterättsligt olika.167  

 

Det primära testet för att avgöra om individ är att anses residera baseras istället på 

migrationsstatus, har personen fått ett så kallat green card kommer den vara obegränsat 

skattskyldig. Skattskyldighet sammanfaller då med migrationsstatus.168 Det subsidiära testet för 

att avgöra om någon är obegränsat skattskyldig är en beräkning av antalet dagar spenderade i 

USA och benämns the substantial presence test. Detta test är en förhållandevis enkel beräkning 

av antalet dagar den enskilde har vistats i USA och beaktar tre beskattningsår för att avgöra om 

personen har residerat i USA (inom USA sammanfaller kalenderår och beskattningsår). 

Beräkningen inleds med att fastställa om den enskilde spenderat minst 31 dagar i USA under 

det aktuella beskattningsåret. Om detta krav är uppfyllt ska även den skatteskyldige spenderat 

minst 183 dagar i USA under det aktuella beskattningsåret och de två föregående 

beskattningsåren. Alla år ges inte samma värde i beräkningen utan samtliga dagar räknas för 

det aktuella beskattningsåret, en tredjedel av personens vistelsedagar året innan och enbart en 

sjättedel av vistelsedagarna två år innan det aktuella beskattningsåret.169  

 

En beräkning kan således se ut så här: en person har årligen spenderat 120 dagar i USA under 

åren 2017, 2018 och 2019. För att avgöra skattskyldigheten för år 2019 kan det först konstateras 

att personen spenderat över 31 dagar i USA under år 2019. Den andra delen av beräkningen blir 

då aktuell. Av de dagar som spenderats i USA år 2017 kommer en sjättedel att beaktas, alltså 

20 dagar (120 x 1/6). För året 2018 kommer 40 dagar eller en tredjedel att beaktas (120 x 1/3). 

Samtliga dagar för år 2019 (120) kommer beaktas vid beräkningen. Totalt kommer personen 

spenderat 120+40+20= 180 dagar i USA enligt beräkningen och anses därmed inte uppfylla 

                                                
165 Författningstexten är angiven i bilaga 1; Testerna är reglerade i IRC §7701(b)(1)(A)(i).  
166 General Explanation of the Revenue Provisions of the Deficit Reduction act of 1984, s. 463. 
167 Hoose, 2012, s. 839. 
168 Se IRC §301.7701(b)–1 Resident alien, b) Lawful permanent resident–1 Green card test. 
169 Räknemetoden är reglerat i IRC §7701(b)(3); se även IRS publication 519, s. 3–4. 
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kravet för att residera enligt the substantial presence test. Testet ger således en viss flexibilitet 

gällande vilka år som kommer beaktas. Om den enskilde vistats i USA under mer än 183 dagar 

år 2019 kommer ingen annan beräkning ske utan individen anses residera redan på den 

grunden.170  

 

De dagar vilka ska användas vid beräkningen är i princip samtliga dagar då den enskilde 

befinner sig i USA. Med en dag menas i detta sammanhang även delar av dagen, något krav på 

exempelvis dygnsvila finns inte.171 Några relevanta undantag till detta bör observeras; dagar då 

den enskilde regelbundet dagspendlar från antingen Kanada eller Mexiko till ett arbete i USA 

kommer inte beaktas, samt dagar då den enskilde befinner sig vid en reseövergång (eng. transit) 

i USA. Om den enskilde blir tvungen att stanna i USA över längre tid än planerat på grund av 

en medicinsk åkomma som utvecklades under vistelsen i USA, ska inte heller den tiden 

räknas.172 

  

4.2 Undantag till the substantial presence test 
Även om den enskilde uppfyller vistelsedagarna enligt the substantial presence test och inte 

faller in under någon av de ovan nämnda undantagen finns det ytterligare ett undantag vilken 

kan påverka skattestatusen. Detta undantag återfinns i IRC § 7701(b) (3)(B) där det stadgas att 

om den enskilde uppfyller tre rekvisit ska individen ska individen ändå bli begränsat 

skattskyldig. För att uppfylla undantaget behöver individen spenderat färre än 183 dagar i USA 

under det aktuella beskattningsåret, anses ha en närmare koppling (eng. closer connection) till 

ett annat land och ha en skatterättslig bostad (eng. taxhome) i det andra landet. 

 

Om den enskilde inte spenderat för många dagar i USA under det aktuella beskattningsåret är 

nästa steg att avgöra om den enskilde har en närmare koppling till ett annat land. Detta kommer 

ske genom en helhetsbedömning av de kopplingar som den enskilde har till utlandet och jämför 

med individens kopplingar till USA.173 Särskilt viktiga faktorer vid bedömningen är i vilket 

land som individens familj, bostad och egendomar befinner sig i. Om individen har ett körkort, 

                                                
170 Se Lujan v. Commissioner, United States Tax Court, meddelad 2000–12–04; Zhongxia Ye v. Commissioner 

of Internal Revenue, United States Tax Court, meddelad 2017–11–06; Salami v. Commissioner, United 
States Tax Court, meddelad 1997–07–29. 

171 IRS publication 519, s. 4.  
172 Reglerat i IRC §7701(b)(3)(D), samt IRC §7701(b)(5–7); Förutom dessa undantag finns även undantag för 

vissa särskilda yrkesgrupper, såsom utländska statstjänstemän och idrottsmän; se även IRS publication 519, 
s. 4–5. 

173 I 26 Code of Federal Regulation (CFR) § 301.7701(b)–1 – Closer connection exception, specificeras 
undantaget. 
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röstar eller är medlem i en organisation i något av länderna kommer även det att beaktas.174 

Individens egna åsikt om i vilket land individen har sin hemvist kommer även det att tas hänsyn 

till.175 Sammanfattningsvis går bedömningen ut på att avgöra om individens koppling endast är 

av tillfällig och övergående natur och därmed inte den starkare kopplingen.176 

 

Om individen inte spenderat för många dagar i USA samt har en närmare koppling till ett annat 

land behöver det slutligen avgöra om individen har en skatterättslig bostad i det andra landet. 

Individens skatterättsliga bostad är ett rekvisit vilken används inom amerikansk skatterätt för 

att reglera vissa avdrag. Begreppet definieras inte i lagtext utan av praxis och ställningstaganden 

från den amerikanska skattemyndigheten IRS.177 Enligt IRS är utgångspunkten att individens 

skatterättsliga bostad är individens vanliga arbetsort (eng. main place of business or work) 

under det aktuella beskattningsåret. För att avgöra var personens vanliga arbetsort är kommer 

IRS undersöka tiden den enskilde spenderat på arbetsorten och vilken inkomst kan hänföras till 

orten. Kan en viss plats anses vara personens vanliga arbetsort är den orten personens 

skatterättsliga bostad.178 Om det inte går att avgöra en specifik ort vilken är den enskildes 

vanliga arbetsort kommer IRS istället bedöma om personens bostadsort kan utgöra den 

skatterättsliga bostaden. Vid den bedömningen kommer IRS analysera i vilken mån personen 

kan anses arbeta från sin bostadsort, vilka utgifter kan hänföras till bostadsorten samt personens 

kopplingar till orten.179  

 

Om en individ vill utnyttja undantaget till the substantial presence test behöver den således 

spenderat färre än 183 dagar i USA under det aktuella beskattningsåret. Därutöver ska personen 

anses besitta en starkare koppling till annat land än USA. Slutligen behöver personens 

skatterättsliga bostad vara i det landet den har en starkare koppling till. För en individ arbetande 

i USA, torde undantaget enbart i undantagsfall bli aktuellt, då individens skatterättsliga bostad 

troligtvis kommer anses vara i en ort inom USA.180  

                                                
174 Miller, 2014, s. 4–5; Kimble v. United States, United States Court of Federal Claims, meddelad 2018–12–27. 
175 26 CFR § 301.7701(b)–2 – Closer connection exception, d) 1) ix). 
176 Jones v. Commissioner of Internal Revenue, United States Tax Court, meddelad 1991–04–02; se även 

Cambria v. Commissioner of Internal Revenue, United States Tax Court, meddelad 2019–09–30. 
177 IRC §7701(b)(3), IRC Section 911(d)(3); IRS 2018, publication 17, s. 139; Markey v. Commissioner, United 

States Court of Appeals, Sixth Circuit, meddelad 1974–01–22. 
178 IRS 2018 publication 17, s. 139; Denna bedömning benämns som The Markey test efter rättsfallet där det 

fastställdes, Markey v. Commissioner, United States Court of Appeals, Sixth Circuit, meddelad 1974–01–22; 
se Allen v. Commissioner of Internal Revenue, United States Tax Court, meddelad 2009–05–18; Barret v 
Commissoner of Internal Revenue, Unitet States Tax Court, meddelad 2017–10–02. 

179 IRS, 2018, publication 17, s. 139; Barone v. Commissioner, United States Tax Court, meddelad 1985–09–17. 
180 Se Lipman, 2006, s. 11. 
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4.3 Sammanfattning av den amerikanska lagsstiftningen 
Sammanfattningsvis är the substantial presence test dels en objektiv bedömning av antalet dagar 

vilka spenderats i USA under det aktuella beskattningsåret samt de två föregående 

beskattningsåren, dels en bedömning av individens kopplingar till ett land annat än USA. För 

att fastställa om individen inledningsvis uppfyller kravet på antalet dagar i USA finns det en 

fastställd beräkning. För att avgöra om individen har en närmare koppling till ett annat land än 

USA kommer en helhetsbedömning av individuella faktorer att ske. Om personen anses ha en 

närmare koppling till ett annat land än USA ska det avgöras om individen har sin skatterättsliga 

bostad i det landet. Med individens skatterättsliga bostad avses dennes arbetsort, vilken är den 

ort individen arbetat från och haft störst arbetsinkomster från under det aktuella 

beskattningsåret. Finns det inte en specifik ort kommer en bedömning ske för att avgöra om 

personens bostadsort kan utgöra den skatterättsliga bostadsorten. 

 

5 Analys 
5.1 Generellt om begreppen 
Efter att ha studerat de olika rättsreglerna kan det konstateras att det finns flera likheter mellan 

begreppen. Det framgick redan av metodavsnittet att samtliga begrepp reglerar när individer 

går från att vara begränsat skattskyldiga till att vara obegränsat skattskyldiga. Tidpunkten då 

individen går från att vara begränsat till obegränsat skattskyldig är även den samma vid de olika 

begreppen. I samtliga fall kommer individen anses obegränsat skattskyldig från dagen då 

individen anlände till landet. Begreppen kommer således få en viss retroaktiv verkan då 

bedömningen av skattskyldighet kan ske flera månader efter att individen anlände till landet. 

Andra likheter vid begreppen är att bedömningarna kommer bestå av individens anknytningar 

till ett visst land alternativt antalet dagar individen spenderat i det landet.181 I vissa av begreppen 

kommer både individens anknytningar och vistelsedagarna att beaktas och vid andra begrepp 

rör det sig om två olika bedömningar. Utfallet vid de olika bedömningarna kan således 

sammanfalla med varandra eller leda till olika utfall beroende på omständigheterna, en 

redogörelse för utgången vid olika typfall finns i bilaga 2. 

 
 

                                                
181 Miller & Oats, 2014, s. 40–41. 
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5.2 Analys och jämförelse av bosättningsbegreppet 
Det framgick av tidigare avsnitt att det skatterättsliga bosättningsbegreppet inte har varit i fokus 

för prövning av HFD eller Regeringsrätten. Av den tillgängliga kammarrättspraxis, kan 

slutsatserna dras att individens kopplingar till Sverige och tiden dessa kopplingar upprätthållits 

kommer vara avgörande för att fastställa den skatterättsliga bosättningen. Inledningsvis 

kommer en bedömning ske ifall individen kan anses regelbundet spenderat sin dygnsvila i 

Sverige över minst ett års tid. Om detta krav är uppfyllt men individen även regelbundet 

spenderat sin dygnsvila utomlands sker en bedömning av individen anknytningar till Sverige. 

När rättstillämparen granskar individens anknytningar till Sverige kommer enbart objektiva 

faktorer att beaktas. Faktorer vilka ansetts särskilt viktiga i bedömningen är bland annat 

individens status enligt folkbokföringen, tillgång till bostad, den fysiska närvaron individen 

spenderat i Sverige samt om individen har en nära familj i Sverige. I princip finns ingen tydlig 

gräns för vilka objektiva faktorer vilka kan beaktas men dessa faktorer är i regel avgörande för 

bedömningen.  

 

Som framgått ovan är tiden den enskilde spenderat i Sverige en av flera relevanta faktorer, något 

vilket följer av bland annat Skatteverkets ställningstagande. Av ställningstagandet framgår det 

att om en individ ska uppfylla kravet på bosättning behöver det tidsmässiga kravet på 

stadigvarande vistelse vara uppfyllt. 182  I kammarrättspraxis har det diskuterats hur denna 

skrivelse ska tolkas. Antingen ska skrivelsen tolkas så att den enskilde behöver uppfylla kravet 

på stadigvarande vistelse för att bedömas vara bosatt eller så ska det tidsmässiga kravet innebära 

att bosättningen behöver vara i minst sex månader. Kammarrätterna har kommit till slutsatsen 

att det sistnämnda alternativet var den rätta tolkningen. Den dragna slutsatsen av 

kammarrätterna i frågan framstår rimlig då den andra tolkningen hade medfört att 

bosättningsbegreppet blivit helt subsidiärt till kravet på stadigvarande vistelse. Skatteverkets 

ställningstagande får dock anses något otydlig med att det tidsmässiga kravet på stadigvarande 

vistelse anfördes utgöra en avgörande faktor. Det går knappast att prata om ett tidsmässigt krav 

på stadigvarande vistelse, vid ett enda långt besök kan sex månader i Sverige uppfylla kravet 

men vid återkommande vistelser kan tiden vilken spenderats i Sverige skilja sig i hög grad. 

Skrivelsen får anses utgöra ett onödigt otydligt sätt att fastställa att den enskilde behöver 

uppfylla bosättningskravet under en sexmånadersperiod.  

 

                                                
182 Skatteverkets ställningstagande, Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL. 
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Den närmaste jämförelsen till kravet på bosättning torde vara the resides test inom 

australiensisk skatterätt då flera faktorer vilka var relevanta för bosättningsbegreppet återfinns 

i testet. Både bosättningskravet och the resides test utgörs av helhetsbedömningar där personens 

kopplingar till ett visst lands ska beaktas. Vid bosättningsbedömningen inom svensk rätt kan i 

princip samtliga objektiva faktorer beaktas. Inom australiensisk skatterätt kan samtliga 

objektiva faktorer samt individens avsikt beaktas för att avgöra om individen residerar i 

Australien. Från australiensisk praxis har även faktorer såsom var individen har sin bil samt 

annan lös egendom beaktats för att avgöra om individen residerar i landet. Någon svensk praxis 

där även lös egendom beaktas har inte observerats men i princip borde även sådana faktorer 

kunna beaktas vid bedömningen. Den tydliga skillnaden mellan prövningarna torde dock vara 

att vid det svenska bosättningsbegreppet kommer ingen bedömning ske av personens avsikt 

utan enbart objektiva faktorer kommer beaktas. Vid the resides test är avsikten, en av de 

viktigaste faktorerna för att avgöra skattskyldighet. Det framgick av ATO:s vägledning att en 

migrant med avsikten att bosätta sig kommer anses residera i Australien redan från och med 

anländandet. Detta kommer påverka begreppet utifrån ett förutsebarhetsperspektiv och kommer 

inte alls beaktas vid den svenska prövningen.  

 

De två andra begreppen, the 183 day test och the substantial presence test, är inledningsvis mest 

jämförbara med kravet på stadigvarande vistelse och de inledande bedömningen kommer 

därmed diskuteras i avsnittet nedan. Undantagen till testerna kan däremot beskrivas vara samma 

typ av bedömning vilken sker vid kravet på bosättning inom svensk rätt. Vid the 183 day test 

består undantaget av att fastställa om individens vanliga bostadsort är utanför Australien vilket 

kan jämföras både med kravet på ”närmare koppling” inom amerikansk skatterätt och 

bosättningskravet inom svensk rätt. Vid alla tre av begreppen kommer det utredas vilken ort 

som den enskilde har starkast anknytningar till vid en förhållandevis snarlik bedömning. Det 

anses inte heller möjligt vid någon av bedömningarna att två orter samtidigt anses vara den ort 

den enskilde har starkaste anknytningar till. Andra likheter vid bedömningarna är att i princip 

enbart objektiva faktorer beaktas för att avgöra individens bostadsort, bosättningsort eller orten 

individen har närmast koppling till.183 Vid kravet på en närmare koppling till utlandet kan även 

individens subjektiva åsikt beaktas, något vilket alltså inte sker vid den svenska bedömningen. 

 

                                                
183 Vid the substantial presence test har individens avsikt såsom den framgår av blanketter inskickade till IRS, en 

viss betydelse enligt stadgandet i 26 CFR § 301.7701(b)–2 Closer connection exception. 
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5.3 Analys och jämförelse av stadigvarande vistelse 
I grunden är stadigvarande vistelse en motsvarighet till the 183 day test och the substantial 

presence test. En individ uppfyller, i vart fall inledningsvis, kravet för att vara obegränsat 

skattskyldig vid alla tre begreppen om individen vistas i över sex månader i respektive land. 

Begreppen skiljer sig emellertid åt på ett sätt vilket medför olika utgångar i situationer med 

liknande omständigheter. Vid kravet på stadigvarande vistelse finns det endast en tydlig 

tidsgräns på sex månader när det rör sig om en lång sammanhängande vistelse. Vid flera 

regelbundna vistelser kommer kontinuiteten medföra att färre antal dagar krävs för att uppfylla 

kravet på stadigvarande vistelse. Hur många dagar vilka krävs för att återkommande vistelser 

ska utgöra en stadigvarande vistelse kommer variera beroende på vistelsemönster. Om en 

individ veckopendlar kan 104 dagar i Sverige per år anses stadigvarande, om individen däremot 

månadspendlar kan det räcka med 60 dagar per år för att uppfylla kravet. Vid återkommande 

vistelser vilka varar i flera månader går det knappast att prata om en tydlig gräns för när 

vistelserna kommer anses utgöra en stadigvarande vistelse. Baserat på den senaste praxisen 

torde gränsen ligga mellan 125 till 141 dagar men mer exakt än så är inte rättsläget. Vid the 183 

day test och vid the substantial presence test kommer individens vistelsemönster inte alls att 

beaktas. Istället sker en bedömning enbart baserat på antalet dagar som spenderats i Australien 

respektive USA under det aktuella beskattningsåret.  

 

The 183 day test och the substantial presence test är inledningsvis jämförbara med kravet på 

stadigvarande vistelse. Antalet dagar den enskilde spenderar inom respektive land är vid alla 

tre av begreppen avgörande för skattskyldigheten. Om den enskilde uppfyller dagskraven enligt 

the 183 day test och the substantial presence test kommer nästa del av bedömningarna att 

aktualiseras, vilket kan motsvaras av en bedömning av kravet på bosättning. För att slutligen 

avgöra individens skattskyldighet enligt the 183 day test kommer individens avsikt bakom 

vistelsen i Australien att beaktas. Vilket redan konstaterats ingår ingen avsiktsbedömning i 

något av de svenska begreppen. Vid the substantial presence test sker förutom en beräkning av 

antalet dagar spenderade i USA under ett visst beskattningsår, även en beräkning av antalet 

dagar spenderade över de två tidigare beskattningsåren. Denna beräkning framstår som ett 

objektivt sätt att avgöra hur återkommande årliga ska beaktas vid ett fastställande av obegränsad 

skattskyldighet. Det är intressant att studera denna beräkning då det redan i förarbetena till 

kravet på stadigvarande vistelse anfördes det problematiska med hur vistelser över flera 
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beskattningsår bör beaktas. 184  Denna aspekt av the substantial presence test torde lösa 

återkommande årliga vistelser på ett mer objektivt och tydligt sätt än kravet på stadigvarande 

vistelse. Slutligen kommer the substantial presence test att avslutas med att avgöra var 

individens skatterättsliga bostad är placerad. Denna bedömning baseras på var individen utfört 

den största delen av sitt arbete ifrån och var individen tjänat in sina inkomster och saknar 

motsvarighet inom bosättningsbegreppet.  

 
5.4 Förhållandet till kravet på förutsebarhet 
5.4.1 Bosättningsbegreppet 
Efter att utrett kravet på bosättning framstår rekvisitet förhållandevis förutsebart. För att avgöra 

om kravet på bosättning blir uppfyllt behöver individen regelbundet spendera sin dygnsvila i 

Sverige. Om individen även spenderat sin dygnsvila i utlandet kommer individens anknytningar 

till Sverige att beaktas. Det medför att individens objektiva faktorer kommer att beaktas för att 

avgöra om Sverige är landet individen har starkast anknytning till. Enligt praxis kommer 

individens folkbokföringsstatus, bostadsort, den spenderade tiden i Sverige samt var individens 

närmsta familj befinner sig att vara de viktigaste omständigheterna. Då detta rekvisit består av 

en bedömning där ett flertal individuella omständigheter ska beaktas kan det emellertid inte 

uteslutas att det uppstår situationer där det framstår oklart om individen i en viss situation 

uppfyller kravet på bosättning. I sådana situationer torde kravet på att bosättningen ska anses 

varaktig medföra att den enskilde har bättre möjlighet att förutse sin skattskyldighet. Det 

framgick av avsnitt 2.2.2 att kravet på varaktighet medför att den enskilde behöver uppfylla 

kravet på bosättning över en sexmånadersperiod. För att uppfylla bosättningskravet räcker det 

således inte att individen har en starkare anknytning till Sverige över enbart en kortvarig 

tidsperiod. Detta medför att individen torde kunna förutse sin skattskyldighet, till exempel kan 

individen inse att den över en kortare period kommer ha närmare anknytningar till Sverige. 

Individen har i så fall upp till sex månader på sig att ändra sina omständigheter för att inte anses 

bosatt i landet. 

 

5.4.2 The Resides Test 
Vid the resides test återkommer många av omständigheterna vilka beaktas vid det svenska 

kravet på bosättning. En viktig skillnad mellan begreppen är dock att samtliga omständigheter 

kommer beaktas vid the resides test vilket även omfattar individens avsikt bakom vistelsen i 

                                                
184 Prop. 1927:102, bilaga 3, s. 47. 
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Australien. Detta test har i Australien ansetts vara föråldrat och oförutsebart. Det kan även 

observeras att en motsvarighet till detta test fanns fram till 1984 inom amerikansk skatterätt 

men ansågs för oförutsebart och gav för lite vägledning för rättstillämparen varför det 

avskaffades.185 Det framgick ovan att kravet på bosättning inom svensk rätt kan medföra vissa 

förutsebarhetsproblem, vid the resides test får dock anses vara ännu svårare att förutse 

utgången.  

 

Vid the resides test kommer placeringen av lös egendom och individens avsikt bakom vistelsen 

att påverka bedömningen, båda dessa faktorer torde kunna skilja sig från person till person. 

Bedömningen blir därmed individualiserad och det kan därmed vara svårt för den enskilde att 

hitta tidigare prejudikat som stämmer in med dennes omständigheter. Det har även observerats 

i australiensisk praxis att genom att beakta individens avsikt kan det leda till svårförutsebara 

utgångar. 186  Som exempel kan målet med Mr. M nämnas. Han vistades återkommande i 

Australien där han hade sin familj och sin bostad. Först när han återvände med avsikten att bo 

med sin familj en längre tid uppfyllde han the resides test. Rent objektivt skiljde sig inte det 

besöket mot alla andra besök i Australien. Tiden den enskilde spenderar i Australien är inte 

heller avgörande för att avgöra skattskyldigheten, viket kan medföra att en migrant kan anses 

residera redan vid anländandet till Australien men en person kan även spendera flera år i 

Australien utan att uppfylla kravet. En annan faktor vilken leder till att det the resides test kan 

anses mer oförutsebart än kravet på bosättning är att samma tydliga krav på varaktighet inte 

finns vid the resides test. En person som uppfyller bosättningskravet i Sverige behöver uppfylla 

bosättningskravet över en sexmånadersperiod. Vid the resides test finns däremot inte detta krav 

på sex månader utan kan variera från situation till situation och det är möjligt att residera redan 

vid anländandet till Australien. Då det inte finns ett tydligt krav på varaktighet kan det vara 

särskilt svårt för den enskilde att planera sina omständigheter för att förebygga skattskyldighet 

enligt the resides test. Testet kan således anses bristfälligt utifrån ett förutsebarhetsperspektiv. 

 

5.4.3 Stadigvarande vistelse 
Kravet på stadigvarande vistelse är intressant utifrån ett förutsebarhetsperspektiv. Om en 

vistelse pågår i över sex månader kommer det medföra att den enskilde blir obegränsat 

                                                
185 General Explanation of the Revenue Provisions of the Deficit Reduction act of 1984, s. 463; jfr Scripp, 1967, 

s. 549. 
186 Stockton p. 24, Lord Buckmaster i Lysaght, ”A man might well be compelled to reside here completely 

against his will”. 
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skattskyldig. Det är även tydligt att en vistelse kräver dygnsvila i Sverige samt att avsikten 

bakom vistelsen inte påverkar bedömningen. Vid en enda lång vistelse kan kravet på 

stadigvarande beskrivas som förutsebart då gränsen på sex månader kommer beaktas för att 

avgöra skattskyldighet. Även i vissa fall av regelbundna vistelser finns det situationer vilka 

återkommande prövats i praxis. I de situationerna har det uppstått en konsensus för hur många 

dagar vilka behöver spenderas i Sverige för att vistelserna ska anses stadigvarande. Vid 

återkommande vistelser, varande i flera månader i Sverige samt flera månader utomlands, har 

HFD ansett att årliga vistelser bestående av 142 dagar är stadigvarande men inte när vistelserna 

består av 125 dagar. Om en person årligen spenderar fler än 142 dagar i Sverige eller färre än 

125 dagar kan denne således förutse sin skattskyldighet. På samma sätt kan en individ beakta 

kammarrättsavgöranden där återkommande vistelser på två dagar per vecka har ansetts 

stadigvarande samt att vid månadspendlingar räcker mellan sju till tio dagar per månad för att 

vara stadigvarande.  

 

Ifall vistelsemönstret skiljer sig från de situationer som prövats i praxis kan det däremot bli mer 

oförutsebart när vistelser kan anses stadigvarande. Ett exempel vilket belyser problematiken är 

ett kammarrättsavgörande där återkommande vistelser i Sverige på elva till tolv dagar i Sverige 

följt av 23 dagar utomlands inte ansågs stadigvarande.187 Samtidigt har kammarrätterna ansett 

att vid månadspendlingar kommer mellan sju till tio dagar per månad vara stadigvarande. 

Rättsfallet var enbart ett kammarrättsavgörande men torde vara ett exempel på att gränserna för 

när återkommande vistelser kan anses stadigvarande inte är särskilt tydligt. Samma situation 

kan uppstå ifall en individs vistelsemönster varierar och därmed inte passar in i de 

vistelsemönster som prövats i praxis. Ifall en person årligen spenderar mellan 126 till 141 dagar 

i Sverige medför även att det blir oförutsebart om vistelserna ska anses vara stadigvarande.  

 

En förklaring till problematiken med återkommande vistelser torde vara faktumet att tillfälliga 

avbrott på vistelsen inte ska beaktas. I vissa situationer ska därmed dagarna den enskilde 

spenderar utanför Sverige räknas utgöra en del av vistelsen i Sverige. Detta synsätt har inte 

någon motsvarighet i någon av de utländska begreppen. När gränsen för tillfälliga avbrott går 

är inte heller förutsebart. Skatteverkets ställningstagande torde vara den mest vägledande källa 

i frågan. Där anförs att varje avbrott av vistelsen i Sverige kommer jämföras med längden på 

den tidigare vistelsen i Sverige samt den efterföljande vistelsen i Sverige. Om avbrottet är 

                                                
187 Kammarrätten i Göteborg, dom 2009–09–07, mål 5453–08. 
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kortare eller lika långt som någon av vistelserna i Sverige medför det att avbrottet anses vara 

tillfällig. Skatteverket anförde även att vid regelbundna vistelser i Sverige fungerar inte 

modellen som en vägledning för vilka avbrott ska anses vara tillfälliga. Regelbundenheten och 

kontinuiteten kan nämligen medföra att avbrott vilka inte hade ansetts tillfälliga enligt metoden 

i ställningstagandet, ändå kommer anses vara tillfälliga avbrott. Vid regelbundna vistelser ger 

ställningstagande därmed enbart begränsad vägledning för när avbrotten på vistelsen ska anses 

vara tillfälliga avbrott. Denna brist på vägledning för vad som är tillfälliga avbrott kombinerat 

med en avsaknad av en tydlig dagsgräns för när vistelser blir stadigvarande torde förklara varför 

vid vissa fall av vistelser blir rättsläget oförutsebart. 

 

Sammanfattningsvis kan kravet på stadigvarande vistelse beskrivas både förutsebart och 

oförutsebart beroende på situationen i det enskilda fallet. För att avgöra när en 

sammanhängande vistelse blir stadigvarande finns en tydlig gräns på sex månader. När vistelsen 

når upp till den gränsen anses den stadigvarande medans en kortare vistelse inte är 

stadigvarande. Vid återkommande och regelbundna vistelser kan det konstateras att perioden 

för vistelserna behöver vara i minst sex månader för att kunna vara stadigvarande. Det finns 

dock inte en tydlig dagsgräns över hur många dagar vilka faktiskt behöver spenderas i Sverige 

för att uppfylla kravet på stadigvarande vistelse. Enligt den konsensus som utvecklas i praxis 

kan det beskrivas som att det finns olika tidsgränser vid veckopendlingar, månadspendlingar 

och vid vistelser som varar i flera månader i taget. Beroende på individens vistelsemönster kan 

det uppstå situationer där individer vilka spenderat förhållandevis få dagar i Sverige uppfyller 

kravet på stadigvarande. Samtidigt kan individer vistats i Sverige över fler dagar utan att 

uppfylla kravet på stadigvarande vistelse. Denna situation torde bero på två faktorer, dels att 

någon fast dagsgräns inte fastställts på samma sätt vid the 183 day test och the substantial 

presence test, och dels då tillfälliga avbrott inte kommer beaktas. Bägge dessa faktorer medför 

att kravet på stadigvarande vistelse kan leda till oförutsebara situationer. 

 

5.4.4 The 183 day test och the substantial presence test 
The 183 day test är inledningsvis en beräkning av antalet dagar den enskilde spenderat i 

Australien över det aktuella beskattningsåret. Vid denna beräkning finns en tydlig gräns på att 

den enskilde ska ha spenderat minst 183 dagar i Australien under beskattningsåret för att kunna 

bli obegränsat skattskyldig, har färre dagar spenderats i Australien uppfylls inte detta krav. Om 

den enskilde spenderat minst 183 dagar i Australien blir nästa del av bedömningen jämförbar 

med kravet på bosättning i Sverige. Detsamma kan sägas om the substantial presence test inom 
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amerikansk rätt. Där finns det också en tydlig gräns för när den enskildes vistelser kan resultera 

i skattskyldighet, 183 dagar under det aktuella skatteåret eller 122 dagar över tre år senaste 

beskattningsåren. 188  Uppfylls detta krav kan den enskilde bli obegränsat skattskyldig. 

Undantagen till testerna är inledningsvis snarlika, vid the 183 day test är det krav på en vanlig 

bostadsort utanför Australien och vid the substantial presence test är det en ort som den enskilde 

har en närmare koppling till. Slutligen kommer den enskildes avsikt avgöra skattskyldigheten 

enligt the 183 day test och placeringen av skatterättsliga bostad enligt the substantial presence 

test. Från ett förutsebarhetsperspektiv torde bägge testerna vara jämförbara. En individ kan vid 

bägge testerna planera sin vistelse så att den aldrig uppfyller antalet dagar för att uppfylla 

testerna och därmed undvika att bli obegränsat skattskyldig. Genom de tydliga dagsgränserna 

vilka testerna består av är det därmed förutsebart när den enskildes vistelser i länderna kan 

resultera i obegränsad skattskyldighet. Det finns således goda möjligheter för individer att 

planera sina vistelser för att undvika obegränsad skattskyldighet vid vistelser i USA och 

Australien. 

 

Vid undantagen till testerna blir prövningen individualiserad. Inom the 183 day test behöver 

individen visa att dennes vanliga bostadsort är i ett annat land än Australien samt att dennes 

avsikt inte var att bli en resident. Undantaget till the substantial presence test stadgar att den 

enskilde inte spenderat mer än 183 dagar i USA under det aktuella beskattningsåret, har närmare 

kopplingar till ett annat land än USA och har sin skatterättsliga bostad i det landet. Allmänt kan 

det konstateras att för individer vilka inte varit i USA för arbete eller för att bosätta sig där 

permanent, till exempel turister och studenter, torde undantagen bli tillämpbara. För individer 

vilka uppfyllt dagsgränserna genom arbete görs ingen distinktion i Australien utan samma 

bedömning kommer göras om undantagen blir tillämpliga. I USA kan en individs arbete 

medföra att undantaget inte blir tillämplig då ett arbete i USA kommer få en direkt påverkan på 

individens skatterättsliga bostad. Undantagen till testerna kommer således bestå av en 

individuell bedömning på den enskildes situation. Utifrån ett förutsebarhetsperspektiv kan 

testerna ändå anses mer förutsebara än kravet på stadigvarande vistelse då testerna innefattar 

dagsgränser. Det medför att individer vilka ska vistas i USA eller Australien har en tydlig gräns 

på antalet dagar de kan spendera i respektive land innan vistelsen kan medföra skattskyldighet. 

Om en individ vet på förhand att dagsgränserna kommer bli uppfyllda kan planera sin 

skatterättsliga situation, till exempel genom att bibehålla sina anknytningar till hemlandet och 

                                                
188 Vid tre beskattningsår skulle beräkningen se ut så här, 122 + 122x1/3 + 122x1/x6=183. 
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vid arbete i USA säkerställa att en ort i hemlandet blir den skatterättsliga bostaden. Det medför 

att en individ har bättre möjligheter att planera sin vistelse för att förutse sin skattskyldighet i 

USA respektive Australien än en individ vilken planerar sin vistelse i Sverige. 

 

5.5 Sammanfattande slutsats 
Vid de studerade begreppen kommer flera av samma omständigheter att beaktas. För att avgöra 

individens skattskyldighet kommer antalet dagar vilka spenderats i länderna och 

anknytningarna till länderna att vara avgörande. Utgången vid de olika begreppen kan 

emellertid skilja sig åt beroende på de olika situationerna. Utifrån ett förutsebarhetsperspektiv 

skiljer sig också begreppen. Vid det svenska kravet på bosättning är det förhållandevis 

förutsebart för den enskilde, vilka faktorer kommer avgöra skattskyldigheten och den enskilde 

behöver uppfylla tidskravet över minst sex månader för att uppfylla rekvisitet. Den enskilde har 

således goda möjligheter att justera sina omständigheter för att undvika skattskyldighet i 

Sverige på grund av bosättning.  

 

Rörande kravet på stadigvarande vistelse är förhållningssättet till förutsebarhet mer 

problematiskt. Vid en sammanhängande vistelse kan den skattskyldige förutse sin 

skattskyldighet och även i vissa fall av vecko– och månadspendlingar. Om individens 

vistelsemönster däremot skiljer sig från de fall där det finns en tydlig praxis är det mer 

oförutsebart. En anledning till det är att antalet dagar vilka faktiskt behöver spenderas i Sverige 

inte är en tydlig indikator för när återkommande vistelser blir stadigvarande. Detta kan torde 

vara en konsekvens av att tillfälliga avbrott inte ska beaktas vilket medför att dagar spenderade 

utanför Sverige inte kommer påverka skattskyldigheten. Då kravet på stadigvarande vistelse i 

grunden är ett krav på fysisk närvaro i Sverige kan det anses anmärkningsvärt att tid spenderad 

i utlandet inte i samtliga fall kommer påverka bedömningen. Det saknas även tydliga riktlinjer 

för när avbrott på vistelsen i Sverige ska utgöra tillfälliga avbrott vid återkommande vistelser. 

I de fall ett vistelsemönster inte passar in bland de prövade situationer i praxis kan det av denna 

anledning vara särskilt svårt att fastställa skattskyldigheten på grund av stadigvarande vistelse. 

Denna situation skiljer sig mot hur återkommande vistelser beaktas i USA och i Australien. Där 

det finns tydliga dagsgränser när vistelser kan resultera i skattskyldighet, vilket medför att det 

blir lättare för den enskilde att planera sina vistelser för att förebygga skattskyldighet. Då kravet 

på stadigvarande vistelse är ett viktigt rekvisit inom skatterätten finns det anledning att 

rekvisitet borde ses över, möjligen genom att beakta fasta dagsgränser såsom i Australien och 

USA.  
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Bilaga 1 – Utländsk lagtext 
 
Australiensisk lagtext 
 
Section 955–1 ITAA 1997 

Australian resident means a person who is a resident of Australia for the purposes of t

 he Income Tax Assessment Act 1936.  
 
 

Section 6 (1) ITAA 1936 – Resident 

"resident or resident of Australia" means: 

 

(a) a person, other than a company, who resides in Australia and includes a person: 

 

(ii) who has actually been in Australia, continuously or intermittently, during more than 

one–half of the year of income, unless the Commissioner is satisfied that the person's 

usual place of abode is outside Australia and that the person does not intend to take up 

residence in Australia; 
 
 
Amerikansk lagtext 
IRC §7701(b)(3) Substantial presence test 

(A)In general Except as otherwise provided in this paragraph, an individual meets the 

substantial presence test of this paragraph with respect to any calendar year (hereinafter 

in this subsection referred to as the “current year”) if— 
 

(i) such individual was present in the United States on at least 31 days during the 

calendar year, and 

 

(ii) the sum of the number of days on which such individual was present in the United 

States during the current year and the 2 preceding calendar years (when multiplied 

by the applicable multiplier determined under the following table) equals or exceeds 

183 days: 

 



 
 

In the case of 

days in: 

The 

applicable 

multiplier is: 

Current Year 1 

1st Preceding 

year 

1/3 

 

2nd preceding 

year 

1/6 

 
(B)Exception where individual is present in the United States during less than one–half of 

current year and closer connection to foreign country is established: 

An individual shall not be treated as meeting the substantial presence test of this paragraph with 

respect to any current year if— 

(i) such individual is present in the United States on fewer than 183 days during the 

current year, and 

(ii) it is established that for the current year such individual has a tax home (as defined 

in section 911(d)(3) without regard to the second sentence thereof) in a foreign 

country and has a closer connection to such foreign country than to the United 

States. 

 
26 CFR § 301.7701(b)–2 Closer connection exception. 

 

(d) Closer connection to a foreign country – 

 

In general. For purposes of section 7701(b) and the regulations under that section, an alien 

individual will be considered to have a closer connection to a foreign country than the United 

States if the individual or the Commissioner establishes that the individual has maintained more 

significant contacts with the foreign country than with the United States.  

 

In determining whether an individual has maintained more significant contacts with a foreign 

country than the United States, the facts and circumstances to be considered include, but are 

not limited to, the following: 

 

(i) The location of the individual's permanent home; 



 
 

(ii) The location of the individual's family;(iii) The location of personal belongings, 

such as automobiles, furniture, clothing and jewelry owned by the individual and his or 

her family; 

(iv) The location of social, political, cultural or religious organizations with which the 

individual has a current relationship; 

(v) The location where the individual conducts his or her routine personal banking 

activities; 

(vi) The location where the individual conducts business activities (other than those that 

constitute the individual's tax home); 

(vii) The location of the jurisdiction in which the individual holds a driver's license; 

(viii) The location of the jurisdiction in which the individual votes; 

(ix) The country of residence designated by the individual on forms and documents; and 

(x) The types of official forms and documents filed by the individual, such as Form 

1078 (Certificate of Alien Claiming Residence in the United States), Form W–8 

(Certificate of Foreign Status) or Form W–9 (Payer's Request for Taxpayer 

ldentification Number). 

 
  



 
 

Bilaga 2 – Typfall 
 

Situation 1: Turist som anländer utan avsikt att bosätta sig. 

 

Bosättning: Inte obegränsat skattskyldig. 

Stadigvarande vistelse: Inte obegränsat skattskyldig 

The resides test: Inte obegränsat skattskyldig 

The 183 day test: Inte obegränsat skattskyldig. 

The substantial presence test: Inte obegränsat skattskyldig. 

 

Slutsats: Inte enligt något begrepp hade turisten ansetts som obegränsat skattskyldig.  

 

Situation 2: Migrant som anländer med avsikt att bosätta sig. 

 

Bosättning: Inte obegränsat skattskyldig. 

Stadigvarande vistelse: Inte obegränsat skattskyldig 

The resides test: Obegränsat skattskyldig 

The 183 day test: Inte obegränsat skattskyldig. 

The substantial presence test. Inte obegränsat skattskyldig. 

 

- Slutsats: Enbart i Australien och endast enligt the resides test hade migranten blivit 

obegränsat skattskyldig.189 

 

Situation 3: Migrant anlände med avsikten att bosätta sig, nu har den spenderat över sex 

månader i landet och bor med sin familj i landet. 

 

Bosättning: Obegränsat skattskyldig. 

Stadigvarande vistelse: Obegränsat skattskyldig 

The resides test: Obegränsat skattskyldig 

The 183 day test: Obegränsat skattskyldig. 

The substantial presence test. Obegränsat skattskyldig. 

 

                                                
 



 
 

- Slutsats: I samtliga länder och enligt samtliga begrepp hade migranten blivit obegränsat 

skattskyldig. 

 

Situation 4: Turist som spenderat över sex månader i landet utan att arbeta och har sin familj 

och vanliga bostadsort utanför landet samt saknar avsikt att bosätta sig. 

 

Bosättning: Inte obegränsat skattskyldig. 

Stadigvarande vistelse: Obegränsat skattskyldig 

The resides test: Inte obegränsat skattskyldig 

The 183 day test: Inte obegränsat skattskyldig. 

The substantial presence test: Inte obegränsat skattskyldig. 

 

- Slutsats: Enbart i Sverige hade turisten blivit obegränsat skattskyldig. 

 
Situation 5: Arbetstagare som arbetat från en viss ort under en period som överstiger sex 

månader men har sin familj och vanliga bostadsort utanför landet samt saknar avsikt att bosätta 

sig. 

 
Bosättning: Inte obegränsat skattskyldig. 

Stadigvarande vistelse: Obegränsat skattskyldig 

The resides test: Inte obegränsat skattskyldig 

The 183 day test: Inte obegränsat skattskyldig. 

The substantial presence test: Obegränsat skattskyldig (Den skatterättsliga bostaden kommer 

anses befinna sig i USA). 

 

- Slutsats: I Sverige och USA hade arbetstagaren blivit obegränsat skattskyldig. 

 

 
 

 


