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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 13 februari 2008 i mål nr 2201-07
SAKEN
Nedsättning av avkastningsskatt på kapitalförsäkring vid 2005 års taxering
___________________
Målet föredras.
Regeringsrätten beslutar dom. Regeringsrådet Anna-Karin Lundin är av skiljaktig
mening i fråga om AAs rätt till ersättning för ombudskostnader och anför:
Enligt 3 § ErsL får en skattskyldig i vissa fall beviljas ersättning för
ombudskostnader som han eller hon har haft i ett mål. En förutsättning är att
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ombudet har behövts för att ta till vara den skattskyldiges rätt. Vidare krävs att någon
av tre förutsättningar är uppfyllda. Enligt punkt 1 utgår ersättning om den
skattskyldiges yrkanden bifalls, helt eller delvis. Enligt punkt 2 utgår ersättning om
målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen och enligt punkt 3
om det finns synnerliga skäl för ersättning.
Om AA gett in utredningen om den utländska skatten till Skatteverket redan i
samband med taxeringen hade troligen ingen process inletts i domstolarna. Detta
talar för att AA inte bör få ersättning för sina kostnader i Regeringsrätten. Å andra
sidan fick han bifall till sin talan både i länsrätten och kammarrätten utan den
utredningen, vilket är en bidragande orsak till processen i Regeringsrätten och
därmed kostnaderna här. I sammanhanget bör också beaktas att Regeringsrätten
meddelade prövningstillstånd för att målet då ansågs ha intresse för
rättstillämpningen. Jag bedömer att omständigheterna är sådana att det finns
synnerliga skäl för att bevilja AA ersättning med det belopp som han har yrkat.
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