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______________

YRKANDEN
AA fullföljer sin talan.
Skatteverket tillstyrker bifall till överklagandet.
Dok.Id 50558

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 676 00
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08-561 678 20

DOM

2
Mål nr
5421-05

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Frågan i målet är om de ersättningar om totalt 36 780 kr som AA erhållit
från sin arbetsgivare och som av denne betecknats som traktaments- och
bilersättningar rätteligen ska anses som lön och därmed tas upp under
inkomst av tjänst.
Regeringsrätten har i dom den 12 november 2007 i mål nr 5096-05,
5097-05 och 5099-05 funnit att ett företag som tillhandahåller personal
för årlig genomgång av kärnkraftverk bedriver sin verksamhet under
villkor som är jämförliga med vad som gäller för byggnads- och
anläggningsbranschen. Regeringsrätten ansåg vidare att den aktuella
bestämmelsen i 12 kap. 8 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229) om tjänsteställe för anställda inom byggnads- och
anläggningsbranschen och liknande branscher bör tillämpas när en
anställd inom ramen för en och samma anställning utför arbete på flera
platser och det därmed, sett över en längre tid, föreligger svårigheter att
avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe. I sådana fall bör bostaden
anses som tjänsteställe.
Av utredningen i förevarande mål framgår att AA under år 2001 varit
tillsvidareanställd som strålskyddstekniker vid ett företag som
tillhandahåller personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och att han
utfört arbete vid fyra olika kärnkraftverk i Sverige samt att han dessutom
arbetat utomlands.
Vid sådant förhållande ska AA anses ha haft sitt tjänsteställe i bostaden
och uppburna traktaments- och bilersättningar ska därför inte tas upp till
beskattning.
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REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Med bifall till överklagandet och ändring av underinstansernas
avgöranden förklarar Regeringsrätten att AA inte ska
beskattas för uppburna traktaments- och bilersättningar om 36 780 kr vid
inkomsttaxeringen 2002.

Marianne Eliason

Carina Stävberg

Peter Kindlund

Carl Gustav Fernlund

David Wahren
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd I
Föredraget 2008-02-20

