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Regleringen är uppbyggd på så sätt att det i 2 kap. 8 och 13 §§ IL positivt definieras
vilka fastigheter som är privatbostadsfastigheter. Alla andra fastigheter är enligt
2 kap. 14 § näringsfastigheter. Vad som ska prövas är således om den aktuella
fastigheten uppfyller rekvisiten för att vara en privatbostadsfastighet. Om så inte är
fallet är fastigheten en näringsfastighet.

Av utredningen i målet framgår att huset på fastigheten är ett småhus som har
använts av ägaren och av närstående till honom. I målet har inte påståtts – och har
inte heller kommit fram – att huset har använts eller varit avsett att användas som
fritidsbostad. Avgörande för hur fastigheten ska klassificeras är därmed om huset till
övervägande del har använts eller varit avsett att användas för permanent boende.

Med övervägande del avses mer än häften av husets yta, se prop. 1989/90:110 s. 501
och RÅ 1998 not. 38. Av utredningen framgår inte annat än att mer än hälften av
huset har använts för boende.

I lagen anges inte närmare vad som avses med att boendet ska vara ”permanent”. Inte
heller förarbetena eller praxis ger någon egentlig ledning. Någon direkt koppling till
folkbokföringsreglerna, på så sätt att bestämmelsen endast omfattar de bostäder där
den skattskyldige eller hans närstående rätteligen ska vara folkbokförda, finns dock
inte. Detta framgår redan av att även bostäder som avses att i framtiden användas för
permanent boende omfattas. Det torde därmed i och för sig vara möjligt för en
skattskyldig att ha flera bostäder som samtidigt används för hans permanenta
boende. Varje form av boende (som inte är fritidsboende) kan dock inte anses vara
permanent i bestämmelsens mening. En sådan tolkning skulle göra preciseringen att
boendet ska vara ”permanent” innehållslös.

AA bor med sin familj i en hyrd fastighet i Vittangi. Han har obestritt uppgett att han
och hans närstående använder huset i Vettasjärvi uteslutande i samband med
bedrivandet av näringsverksamheten och inte alls för privata ändamål. Det har vidare
inte påståtts att avsikten är att huset ska användas på något annat sätt i framtiden.
Mot den bakgrunden kan huset inte anses ha använts eller varit avsett att användas
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för permanent boende i bestämmelsens mening. Fastigheten är därmed en
näringsfastighet och inte en privatbostadsfastighet.

Fredrik Hammarström
Uppvisat och lämnat för expediering 2010-11-03

