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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
931-09

meddelad i Stockholm den 30 december 2010
KLAGANDE
IKEA Services AB
Ombud: AA och BB
SET Konsulter KB
Järnvägsgatan 7
252 24 Helsingborg
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 december 2008 i mål nr 4183-07, se
bilaga
SAKEN
Skatteavdrag 2005 samt skattetillägg
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar att IKEA Services AB inte är
skyldigt att göra skatteavdrag från de aktuella kostnadsersättningarna. Det påförda
skattetillägget avseende skatteavdrag undanröjs.

Dok.Id 99778
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

IKEA Services AB (bolaget) fullföljer sin talan i fråga om källskatt på utbetalade
traktaments- och bilersättningar och yrkar att Regeringsrätten undanröjer den
påförda källskatten.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
Lagstiftaren har sett över lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta, SINK, i syfte att anpassa den till EU-rätten. Från och med den
1 januari 2005 finns en möjlighet för den skattskyldige att välja beskattning enligt
inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Detta innebär bl.a. en möjlighet att få avdrag
för kostnader beaktade. Om mottagaren av ersättningen väljer att beskattas enligt
IL så medför detta att skatteavdrag ska göras enligt skattebetalningslagen
(1997:483) och inte enligt SINK.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 930-09 tagit ställning till om bolaget
var skyldigt att göra skatteavdrag från motsvarande kostnadsersättningar
utbetalade under år 2004. Regeringsrätten fann att en sådan skyldighet förelåg
enligt SINK men att dessa bestämmelser kom i konflikt med artikel 39 EG och att
bolaget därför inte var skyldigt att göra skatteavdrag från kostnadsersättningarna.

Från och med den 1 januari 2005 gäller att personer som beskattas enligt SINK
kan begära att i stället vara skattskyldiga enligt IL, se 4 § SINK och 3 kap. 18 §
första stycket 1 IL. Denna valmöjlighet tillkommer således arbetstagaren och inte
arbetsgivaren. Redan av det skälet saknas anledning att i detta mål göra någon
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annan bedömning när det gäller bolagets skyldighet att göra skatteavdrag från
kostnadsersättningarna.

Susanne Billum

Peter Kindlund

Margit Knutsson

Kristina Ståhl

Olle Stenman

David Wahren
Föredragande regeringsrättssekreterare
Avd. II
Föredraget 2010-10-20

