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YRKANDEN M.M.
Nynäs UK AB (bolaget) yrkar att bolaget ska medges avdrag för
pensionskostnader om 43 233 884 kr och ersättning for kostnader i
underinstanserna. Bolaget yrkar också ersättning för kostnader i
kammarrätten med 185 200 kronor. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a.
följande. Avtalet mellan bolaget och trusten gällande pensionsförmånerna
och tryggandet av de anställdas pensioner har godkänts av behöriga
myndigheter i Storbritannien. Villkoren i avtalet är reglerade på ett sätt som
överensstämmer med syftet bakom de svenska reglerna. På motsvarande sätt
som i Sverige är skattelagstiftningen i Storbritannien uppbyggd för att
förhindra att den anställde beskattas vid tidpunkten för tryggandet samtidigt
som den säkerställer att den anställde blir beskattad för kommande
pensionsutbetalningar. Det är ofrånkomligt att det föreligger skillnader
mellan pensionsreglerna i olika länder inom EU.
Oaktat bedömningen av om trusten är att jämställa med en svensk
pensionsstiftelse eller ej så har bolaget avhänt sig de medel som tillkommer
de anställda i form av framtida pensioner. Bolaget har således haft
kostnader för befintlig personal. Kostnaderna har ett direkt samband med
den av bolaget bedrivna näringsverksamheten och de är därför avdragsgilla
enligt de allmänna bestämmelserna i 16 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229), IL. Kammarrätten i Göteborg har i ett avgörande från den
23 juni 2015 i mål nr 4102-13 tagit ställning till frågan om avdragsrätt för
pensionskostnader hänförliga till anställda som var verksamma i ett bolags
filialer i Storbritannien. Enligt avgörandet kan avdrag i vissa fall medges för
utbetalning utanför området för 28 kap. IL även om det egentligen skulle
vara fråga om tryggandekostnader och att avdragsrätten inte begränsas till
utbetalningar till vad som i egentlig och formell mening är en
kapitalförsäkring.
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Förvaltiiingsrätten har i den överklagade domen uttalat angående den
nämnda kammarrättsdomen att det målet gällde utbetalningar till
• kapitalförsäkringar eller jämförbara utländska rättsfigurer som gjorts med
ett oåterkalleligt förmånstagarförordande for arbetstagaren. Det stämmer
inte. Någon prövning av om de anställda skulle ha blivit beskattade
såsom för en skattepliktig löneförmån skedde inte och det finns inget som
tyder på att en sådan forutsättning på något sätt skulle ha påverkat
kammarrättens ställningstagande.
Den omständigheten att förvaltningsrätten inte har berört frågan om
avdragsrätt för de faktiska pensionsutbetahiingarna från trusten får uppfattas
som att förvaltningsrätten har ansett att bolaget inte är berättigat till någon
form av avdrag för sina pensionskostnader, vare sig vid inbetalning till
trusten för tryggande av de anställdas pensionering eller vid faktiska
pensionsutbetamingar från trusten. Detta innebär ett avsteg från
grundläggande principer ur såväl ett internt svenskt perspektiv som ur ett
EU-rättsligt perspektiv. Bolaget följer de regler som gäller för
pensiorisavsättningar i Storbritannien Ett vägrat avdrag skulle innebära att
bolaget kommer att drabbas av beskattningskonsekvenser som endast beror
på att verksamheten är förlagd till ett annat EU-land med lokalanställd .
personal som omfattas av pensionsreglema i sitt hemland.

De svenska avdragsreglerna för arbetsgivarens pensionskostnader i 28 kap.
IL har en klar koppling till hur beskattningen regleras för de som får ut
pensionerna - dvs. de anställda Reglerna är gamla och från entidnär
gränsöverskridande investeringar var ovanliga. Regelverket fungerar dock
inte särskilt bra när det handlar om avdragsrätt för utländsk arbetskraft som
inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Eftersom Skatteverket anser att
jämförelse ska ske med de svenska reglerna om tryggande av pension måste
man också bedöma på vilket sätt de anställda skulle ha blivit beskattade om
man även tillämpat svenska regler vid beskattningen av de anställda.
Bolaget finner det uteslutet att en i Sverige obegränsat skattskyldig person
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skulle ha undgått beskattning vid tidpunkten för överforingen av medel till
en trust på motsvarande sätt som nu skett för bolagets anställda.
Skatteverkets utredning har initierats av de uppgifter som bolaget lämnat till
ledning för sin taxering. Skatteverket har därmed fått tillräcklig information
för att uppmärksamma det skatterättsliga problemet. Det saknas därför
grund för eftertaxering.
Skatteverket anser att överklagandet och yrkandet om ersättning för
kostnader i kammarrätten ska avslås. Till stöd för sin talan anför verket bl.a.
följande. Avdragsrätten vid tryggande av pensionsutfästelser är föremål för
specialbestämmelser vilka återfinns i 28 kap. IL. Medger inte
specialbestämmelserna avdrag för utgifterna kan inte heller avdrag medges
med stöd av portalbestämmelsen i 16 kap. l § IL. En annan ordning vore
orimlig eftersom en avdragsrätt enligt portalbestämmelsen då skulle
undergräva betydelsen av och syftet med de särskilda avdragskriterierna och
göra specialbestämmelserna verkningslösa. Verket instämmer i
förvaltningsrättens uppfattning att pensionsavsättningarna borde ha tagits
upp som en skattepliktig löneförmån för arbetstagarna om det skulle ha varit
fråga om personalkostnader.
Någon avdragsrätt föreligger inte på den grunden att trusten har gjort
faktiska utbetalningar under året. Bolaget har inte haft någon utgift i
samband med utbetalningen av pensionen eftersom det är trusten som har
gjort utbetalningarna. Bolaget kan följaktligen inte ha någon rätt till avdrag
vid utbetalningstidpunkten. Den utbetalning som sker från trusten har inte
heller någon direkt koppling till de överföringar som vid en tidigare
tidpunkt gjorts till trusten och kapitalavkastningen, inom ramen för
förvaltningen i trusten, har aldrig förts över från bolaget.
Vid en granskning av bestärnmelserna i pensionsavtalet framgår det klart att
de kvalitativa villkoren för en pensionsutfästelse, så som det föreskrivs i
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58 kap. IL inte är uppfyllda. Bland annat uppfylls inte ålderskravet, kravet
på att pensionen inte får betalas som en engångsutbetalning eller kravet på
vilka som kan ingå i efterlevandekretsen. Bestämmelsen i 58 kap. 5 § IL är
inte något kvalitativt villkor i sig och Skatteverket delar fbrvaltningsrärtens
uppfattning att bestämmelsen inte ger stöd for att bolaget ska ha rätt till
avdrag för pensionsutfästelser som inte uppfyller kraven i 58 kap. IL.

Skatteverket anser, till skillnad från förvaltningsrätten., att inte heller kraven
i 28 kap. 3 § IL är uppfyllda, dvs. att avtalsvillkoren är utformade så att
trusten är att likställa med en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m.,TrL. Karaktäristiskt för
pensionsstiftelse enligt TrL är att den är en kollektiv pant för av
arbetsgivaren utfäst pension. Syftet med bestämmelserna i lagen är att
säkerställa detta förhållande. Villkoren kräver därför bl.a. att det är
arbetsgivaren som har pensionsansvaret och att arbetsgivaren kan hämta
ersättning (gottgörelse) från pensionsstiftelsen endast under vissa reglerade
förutsättningar. Vidare säkerställer TrL att pensionsstiftelsen är avskild från
arbetsgivaren och att det kapital som förs över till stiftelsen enbart kan
återtas av arbetsgivaren som ersättning för utbetalda pensioner. Finns
överskott i en pensionsstiftelse vid likvidation kan en utbetalning av
överskottet till arbetsgivaren inte komma i fråga. Vid en granskning av
pensionsavtalet kan det konstateras att detta inte motsvarar villkoren i TrL i
vissa avgörande delar. Bolaget ansvarar inte för pensionsåtagandet och
fullgörandet i den utsträckning och form som TrL kräver. Det är trasten som
ansvarar för och ska se till att bolaget betalar in tillräckliga medel. Trasten
har även till ändamål att fondera arbetstagarens eget sparande och vid brist
på tillgångar ska det privata sparandet säkerställas först. Avtalet ger även
bolaget rätt till återbetalning av medel från trasten vid likvidation och
överkonsolidering. Det är därför inte fråga om en sådan kollektiv pant för av
arbetsgivaren utfäst pension som föreskrivs i TrL. Det är visserligen bolaget
som genom pensionsavtalet initialt utfäster pension till de anställda.
Bolagets fullföljande av villkoren i avtalet innebär emellertid att ansvaret
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för utfästelsen övergår till trusten. Det är trusten som ansvarar för
utbetalning av förmånerna.
För allt tryggande gäller att de kvalitativa kraven på pensionsutfästelsen ska
vara uppfyllda och att avdragen inte får överstiga de kvantitativa
avdrägsramarna. Innebörden av reglerna är att tjänstepensionsavtal som
ingås utanför Sverige är avdragsgilla på samma villkor som gäller för
svenska pensionslösningar. Bolaget har inte haft någon utgift i samband
med utbetalningar från trusten och kan därför inte heller få avdrag från den
tidpunkten. Konsekvenserna beror inte på att bolaget bedriver sin
verksamhet i England utan hade varit desamma om verksamheten hade
bedrivits i Sverige.
Några närmare uppgifter om den aktuella avdragsposten i sig,
bestämmelserna i pensionsavtalet eller trusten i Storbritannien har inte
lämnats i inkomstdeklarationen eller annat meddelande. Uppgifterna i
deklarationen har således inte utgjort tillräckligt underlag för ett riktigt
beslut Bolagets deklaration innehåller inte heller sådana oförenliga,
ofullständiga eller orimliga uppgifter att det framstår som uteslutet att
uppgifterna skulle godtas utan särskild utredning. Bolaget har därmed
lämnat en sådan oriktig uppgift som utgör grund för efterbeskattning.
SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE
Utgångspunkter for bedömningen
I målet är ostridigt att bolaget har gjort avsättningar för pensioner till sina
lokalanställda i Storbritannien genom överföring av medel till ett utländskt
tjänstepensionsinstitut, en engelsk "trust" (härefter benämnd trusten).
Frågan i målet är om bolaget har rätt till avdrag för dessa avsättningar. För
det fall trusten är att likställa med en svensk pensionsstiftelse och innehållet
i avtalet uteslutande tillgodoser ett pensioneringssyfte kan avdrag medges i
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enlighet med reglerna i 28 kap IL. Om så inte är fallet återstår att bedöma
om bolaget kan få avdrag för överföring av medel till trusten såsom
personalkostnad enligt huvudregeln beträffande avdrag i näringsverksamhet
i 16 kap. l § IL. I det fall avdrag inte kan medges enligt de svenska
beskattningsreglerna uppstår fråga om EU-rätten påkallar att avdrag
medges.
Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom.
Tryggande av pension - avdrag enligt 28 kap. EL
Vad först gäller frågan om trusten är att likställa med en sådan
pensionsstiftelse som avses i TrL faster kammarrätten avseende vid främst
följande omständigheter.
Enligt pensionsavtalet kan arbetstagarna betala frivilliga bidrag till trasten i
form av privat sparande som hålls åtskilt från övrigt sparande. Detta innebär
att trasten har att fondera även andra medel än tjänstepension. Trastens
ändamål är därför inte uteslutande att trygga utfästelse om pension till
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande, jfr 9 § TrL.
Pensionsutbetalningarna sker direkt från trasten, vilket avviker från det som
gäller enligt TrL. I den lagen förutsätts att det är arbetsgivaren som betalar
ut pensionen men att arbetsgivaren får gottgöra sig för utbetalningarna ur
pensionsstiftelsen, jfr 12-14 §§ TrL.
Trusten saknar bestämmelser om gottgörelse av den karaktär som i 14 och
15 §§ TrL reglerar gottgörelse till arbetsgivare och vars syfte är att skydda
kapitalet i stiftelsen.

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 03

DOM

Sida 8
Mål nr 2143-16 mJL

Slutligen kan en del av trastens kapital vid avveckling av trasten återbetalas
till bolaget vilket avviker från 21 § TrL, där det framgår att medel inte kan
återbetalas till bolaget vid likvidation.

I prop. 2005/06:22 s. 53, som behandlar skattefrågor med anledning av
tjänstepensionsdkektivet, sägs bl.a. följande i samband med
frågeställningen om när utländska tjänstepensionsinstitut kan likställas med
pensionsstiftelser enligt TrL. Institutets ändamål ska uteslutande vara att
trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares
efterlevande. Institutet får inte urfasta pension eller betala ut pension på
andra villkor än vad som följer av tryggandelagen. Även en eventuell
avveckling bör vara reglerad på samma sätt som för en pensionsstiftelse
enligt tryggandelagen.

Enligt kammarrättens mening avviker de avtal och bestämmelser som
reglerar trasten och förhållandet mellan trasten, bolaget och arbetstagarna
på väsentliga punkter från bestämmelserna om pensionsstiftelser i TrL.
Trasten kan därför inte likställas med en sådan pensionsstiftelse.
Kammarrätten instämmer iförvaltningsrättensbedömning att bolagets
pensionsutfästelser inte motsvarar de kvalitativa krav som ställs på en
pensionsförsäkring enligt 58 kap. IL. Vidare instämmer kammarrätten i
förvaltningsrättens bedömning att bestämmelsen i 58 kap 5 § IL inte ger
stöd för bolagets avdragsyrkande. Bolaget har alltså inte rätt till avdrag för
avsättningarna enligt reglerna i 28 kap. IL.

Avdrag for personalkostnad -16 kap. l § DL

Frågan är då om bolaget i stället kan medges avdrag såsom för en allmän
personalkostnad enligt 16 kap. l §1 IL för överföringar av medel till trasten.
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En pension som en arbetsgivare betalar ut i form av direktpension faller in
under den allmänna avdragsbestämmelsen om kostnader i
näringsverksamhet i 16 kap. l § IL. Avdrag medges då vid den tidpunkt
som pensionen betalas ut, varvid den samtidigt utgör en skattepliktig intäkt
av tjänst för pensionstagaren. Regleringen i 28 § IL innebär ett avsteg från
bestämmelsen i 16 kap. l § IL på så sätt att avdrag medges redan vid
tryggandet av pensionen, dvs. för en framtida utgift.

HED har i rättsfallet RÅ 1989 ref. 84 uttalat att det ligger i sakens natur att
regleringen i 28 kap. IL hindrar avdrag för reservering för ett åtagande som
inte uppfyller de kvalitativa och kvantitativa villkor som uppställs i
reglerna, men som ändå avser en framtida personalutgift av
pensionsliknande karaktär. Att en avdragsrätt för arbetsgivaren för framtida
pensionskostnader inte finns på annan grund, dvs. om förutsättningarna för
avdrag enligt 28 kap. IL brister, har bekräftats, i senare praxis (se t.ex.
RÅ 2007 not. 98). Om pensionen i stället finansieras genom att
arbetsgivaren tecknar en kapitalförsäkring får denne således inte avdrag för
erlagda premier, men beskattas inte heller för från försäkringen utfallande
belopp (8 kap. 14 § IL).

I praxis har arbetsgivare emellertid under vissa förutsättningar medgetts
avdrag för pensionsutfästelser som säkerställts genom förvärv av
kapitalförsäkring. Så har varit fallit då utfästelsen fått form av direktpension
genom att arbetsgivaren inte längre kan förfoga över genom
kapitalförsäkringen avsatta medel. Om arbetsgivaren finansierar en
pensionsutfästelse genom att teckna en kapitalförsäkring och den anställdes
rätt till pension sedan säkerställs genom att denne sätts in som en
oåterkallelig förmånstagare, ska den betalda försäkringspremien beskattas
som en löneförmån för arbetstagaren (medan utfallande belopp är
skattefria). Arbetsgivaren har då rätt till avdrag såsom för en
personalkostnad när premien betalas (RÅ 2000 ref. 28, RÅ 2004 ref. 28,
RÅ 2007 not 49).
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Enligt kammarrättens menings mening följer av tillämplig lagstiftning och
praxis att avdrag för framtida pensionsutgifter endast kan medges inom
ramen för regelverket i 28 kap. IL. För att utgifter för en pensionsutfästelse i
annat fall ska kunna medföra en omedelbar avdragsrätt förutsätts att
utfästelsen har fått form av direktpension. Den pensionsutfästelse som
bolaget har gjort genom trusten och avtalet och som inneburit att
betalningen har skett till trusten uppfyller inte föratsättningama för att
betraktas som direktpension. Vid sådant förhållande ska bolaget inte
medges avdrag för de medel som överförts till trusten. Eftersom det är
trusten som gör de faktiska utbetalningarna till bolagets anställda har
bolaget inte haft någon utgift i samband med det. Utbetalningar från trusten
till de anställda medför således inte heller någon avdragsrätt för bolaget.
Överklagandet ska således avslås i denna del.

Avdrag enligt EU-rätten
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att den
omständigheten att trusten och pensionsavtalet uppfyller brittiska krav
som ställs på pensionsutfästelser men inte de svenska inte innebär att
bolaget är föremål för olaglig diskriminering om avdrag för
pensionskostnaderna vägras. Bolaget har valt att säkerställa pensionerna
genom överföring till en trust som inte kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt TrL. Till detta kommer att bolagets
pensionsutfästelser inte motsvarar de kvalitativa kravs som ställs på en
pensionsförsäkring enligt 58 kap IL. Bolaget har inte haft någon utgift i
samband med utbetalning av pensionerna. Avdrag för utgifter i samband
med sådana pensionsutfästelser skulle enligt kammarrättens mening ha
vägrats även om verksamheten bedrivits i Sverige och pensionerna
utbetalats till i Sverige obegränsat skattskyldiga personer. Att bolaget
vägras avdrag strider därför inte mot etableringsfriheten eller den fria
rörligheten i övrigt.
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Eftertaxering

Kammarrätten, instämmer i förvaltningsrättens bedömning att bolaget har
lämnat oriktig uppgift. Eftersom det inte heller är uppenbart oskäligt att
eftertaxera bolaget finns det förutsättningar for eftertaxering.

Ersättning for kostnader
Bolaget har inte fått bifall till sin talan. Något annat skäl till att medge
bolaget ersättning för kostnader finns inte. Bolagets överklaganden i
fråga om ersättning för kostnader i Skatteverket och förvaltningsrätten
samt yrkandet om ersättning för kostnader i kammarrätten ska därför
avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 3).

Pär Hemmingsson
kammarrättsråd
ordförande

ElisabetKeimers
kammarrättsråd
referent

Kaj Håkansson
kammarrättsråd

Linda Feiff
föredragande

Sida l (15)
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 20

•

DOM
2016-03-03
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
13583-15
13586-15

KLAGANDE
Nynäs UK AB, 556431-5314
Ombud: Lars Lindberg
c/o Nynäs AB, Finance/Tax
Box 10700
121 29 Stockholm
MOTPART
Skatteverket
106 61 Stockholm
Dnr 480-27439-15/5481, 82-26423358 och 480-32800-15/5918
ÖVERKLAGADE BESLUT
Skatteverkets beslut 2014-12-01 och 2014-12-02
SAKEN
Inkomsttaxering 2009
Ersättning for kostnader

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och yrkandet om ersättning for
kostnader.

Dokld 683284
Postadress
115 76 Stockholm

Besöksadress
Tegehiddsvägen l

Telefon
Telefax
08-561 680 00
08-561 680 01
E-post
forvaltDingsrattenistockholm@dom.se
•www.domstol.se/forvaltniagsratt

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:30 .

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

DOM

YRKANDEN M.M.
Skatteverket beslutade den l december 2.014 att genom eftertaxering inte
medge Nynäs UK AB (bolaget) avdrag för tryggande av pensionsutfästelse
med totalt 59 353 425 kr avseende taxeringsåret 2009. Beslutet finns i
bilagal. Den 2 december 2014 beslutade Skatteverket också att inte bevilja
bolaget ersättning for kostnader.

Bolaget överklagar besluten och yrkar att det ska beskattas i enlighet med
inlämnad deklaration och att det ska beviljas ersättning för kostnader.
Bolaget yrkar också ersättning för kostnader med aniedning av målets
handläggning i domstol. Till stöd för sin talan anför bolaget bl.a. följande.

Bolaget anser att rätt till avdrag föreligger då den brittiska trusten som
tryggar bolagets pensionsförpliktelser är att likställa med en svensk '
pensionsstiftelse. Att den ska likställas med en svensk pensionsstiftelse
ställer inte krav på exakt överensstämmighet, vilket tydligt framgår av
regeringens författningskommentarer. Rätt till avdrag för pensionskostnader
föreligger även med stöd av 28 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229),
IL, då bolagets pensionsavtal, i lämpliga delar, uppfyller 58 kapitlet IL:s
krav på en pensionsförsäkring.

Det kan slås fast att tryggandet av pension endast sker för lokalanställd
personal i Storbritannien, vilka utgör den enda kategorin av anställda i
bolaget Det mellan bolaget och den brittiska trusten gällande avtalet om
tryggande av de anställdas pensioner har godkänts av behöriga myndigheter
i Storbritannien. Det kan konstateras att bolagets tryggande av pension är
avsett att tillgodose ett pensioneringsbehov för de anställda. På motsvarande
sätt som i Sverige är skattelagstiftningen i Storbritannien uppbyggd för att
förhindra att den anställde beskattas vid tidpunkten för tryggandet samtidigt
som man i den interna lagstiftningen också har säkerställt att den anställde
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blir beskattad for kommande pensionsutbetalningar. Enligt bolagets mening
så innebär tillämpningen av de brittiska reglerna for tryggande av bolagets
pénsionsforpliktelser att de fbrmögenbetsrättsliga frågorna är reglerade på
sätt som överensstämmer med syftet med de svenska reglerna. Det är
exempelvis bolaget som arbetsgivare som bar utfäst pensionerna och som är
förpliktade att uppfylla ingångna pensionslöften. Avdragsrätt föreligger
därför för de kostnader som är relaterade till de a-nställdas kommande
pensioner.

Skulle bolaget inte medges avdrag för pensionskostnader som uppkommit i
filialen enligt svensk nationell rätt firms det anledning att pröva om de
svenska reglerna i här aktuellt hänseende strider mot grundläggande
rättigheter enligt EU-rätten.

Oaktat bedömningen av om den engelska trasten är att jämställa med en
svensk pensionsstiftelse eller ej så har bolaget avhänt sig de medel som
tillkommer de anställda i form av framtida pensioner. Den enda slutsatsen
som man kan dra av detta konstaterande är att bolaget har haft kostnader for
befintlig personal. Det är fråga om en löpande kostnad som grundar sig dels
på de faktiska belopp som betalats ut till trusten, dels på de belopp vilka
bolaget har iklätt sig ett ansvar att betala till trusten. Kostnaderna har ett
direkt samband med den av bolaget bedrivna näringsverksamheten och är
därför avdragsgilla enligt de allmänna bestämmelserna i 16 kap. l § IL.

Det meddelade omprövningsbeslutet har meddelats i nära anslutning till
utgången av den förlängda tidsfrist som gäller för eftertaxering. Utredningen
påbörjades under ordinarie omprövningsperiod utifrån de upplysningar som
lämnades i bolagets inkomstdeklaration jämte därtill hörande bilagor.
Utredningen har dock, utan bolagets förskylan, dragit ut på tiden. Skatteverkets oförmåga att formulera ett ställningstagande medför inte att
•föratsättningarna för eftertaxering därigenom är uppfyllda. Uppkommer en
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utredningsskyldighet för Skatteverket kan den skattskyldige inte anses ha
lämnat någon oriktig uppgift. I forevarande fall har Skatteverket påbörjat en
utredning redan, under ordinarie omprövningsperiod utifrån lämnade
•deklarationsuppgifter och man har även förvarnatom att omprövning kan
komma att ske utifrån de av bolaget lämnade uppgifterna om avdragna
pensionskostnader. Detta innebär att det inte finns något lagligt stöd för ett
beslut om eftertaxering.

Skatteverket har vid obligatorisk omprövning inte ändrat sina beslut och
anför bl.a. följande. I fråga om rätten till avdrag för pensionsavsättningar
såsom för personalkostnader är det avgörande kriteriet att arbetsgivaren
tillhandahåller en skattepliktig löneförmån för den anställde motsvarande
värdet av betalningarna. Sådana föreligger inte i förevarande fall. Rätten till
avdrag ska således bedömas utifrån villkoren i 28 kapitlet IL.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Utgångspunkter för prövningen
Bolaget bedriver all sin verksamhet genom en filial i Storbritannien där
också all personal finns. Personalens pension tryggas genom ett pensionsavtal (nedan kallat avtalet) enligt vilket bolaget sätter av medel till ett
tjänstepensionsinstitut i Storbritannien, en s.k. kallad trust (nedan kallad
trasten). I sin deklaration för taxeringsåret 2009 har bolaget yrkat avdrag for
dessa avsättningar. Skatteverket har genom eftertaxering beslutat att inte
medge avdragen. Frågan i målet är om detta beslut är riktigt.

Eftertaxering får ske om bolaget lämnat oriktig uppgift till ledning för
taxeringen (4 kap. 16 § taxeringslagen [1990:324], TL). Av förarbeten och
praxis följer att beviskravet vid eftertaxering är högre än vad det är vid det
ordinarie taxeringsförfarandet. Bevisbördan ligger på"Skatteverket (jfr HFD
2012 ref. 69 och prop. 2002/03:106 s. 233).
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Tillämpliga bestämmelser
128 kapitlet IL finns bestämmelser om avdrag for pensionsutfästelser. Vid
bedömningen av avdrag enligt kapitlet far en pensionsutfästelse beaktas bara
om en forsäkring for utfästelsen skulle ha varit en pensionsförsäkring (2 §.).
Arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension till en arbetstagare ska
dras av som kostnad om utfästelsen tryggas genom överföring till ett
utländskt tjänstepensionsinstitut som likställs nied en pensionsstiftelse (3 §).
Bestämmelser om i vilken utsträckning avdrag får göras finns i kapitlets 5—
18 § §, vilka benämns som de kvantitativa kraven for rätt till avdrag..
158 kap. 4, 6 och 8-16 b §§ IL finns bestämmelser om under vilka
fomtsätrningar en försäkring är en pensionsförsäkring. Bestämmelserna
reglerar bl.a, när försäkringsbelopp får betalas ut, under hur lång tid
pensionen måste betalas ut och vilka efterlevande den kan betalas ut till.
Dessa bestämmelser benämns som de kvalitativa kraven for rätt till avdrag.
Ett utländskt tjänstepensiorisinstitat likställs med en pensionsstiftelse om det
motsvarar det som anges i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., TrL. 19-23 § § TrL finns bestämmelse- om vilka krav som
ska vara uppfyllda for att det ska vara fråga en pensionsstiftelse. Bestämmelserna reglerar' bl.a. stiftelsens ändamål., vem som far utfästa pension,
vilka utbetalningar som får göras ur stiftelsen och vad som gäller om den
avvecklas.
Sammantagna innebär bestämmelserna i IL att avdrag for pensionsutfästelser ska medges om de görs till något som motsvarar en pensionsstiftelse och uppfyller de kvalitativa kraven. De kvalitativa kraven och
kraven for pensionsstiftelser anges närmare nedan i den mån trasten och
avtalet avviker från dem.
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Trusten och avtalet
Såväl bolaget som Skatteverket har uppmärksammat avseenden i vilka
avtalet och trusten avviker från de kvalitativa kraven i IL och kraven på en
pensionsstiftelse enligt TrL. Även förvaltningsrätten konstaterar att det
föreligger sådana skillnader.

Trusten
Följande skillnader föreligger mellan trusten och en pensionsstiftelse enligt

TrL.

Överföringarna till trusten består delvis av personliga bidrag från arbetstagarna och arbetstagarna kan också lämna ytterligare medel till trusten i
form av privat sparande som hålls åtskilt från övriga pensionsmedel. Detta
avviker från det som anges i l § TrL om att arbetsgivaren ska trygga
pensionen genom överföringar till stiftelsen och i 9 § TrL om att stiftelsens
ändamål uteslutande ska vara att trygga utfästelser om pension.

Pensioner enligt trusten administreras av en tredje part som erhåller ersättning ur trusten. Detta avviker från det som anges i TrL om att arbetsgivaren
ansvarar för utbetalningarna av pension ur stiftelsen i utbyte mot viss
gottgörelse från den (se bLa. 12-14 §§ samt SOU 1965:68 s. 178 f.).

.En del av trastens överskott kan betalas till bolaget 'Detta avviker från det
som anges i 14 och 15 §§ TrL om att arbetsgivaren bara kan erhålla medel
ur stiftelsen genom gottgörelse för utbetalda pensioner.

Om trasten avvecklas kan en del av trastens överskott återbetalas till
bolaget Detta avviker från 21 § TrL där det anges att medel inte kan återgå
till arbetsgivaren vid en likvidation av stiftelsen.
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Avtalet
Följande skillnader föreligger mellan avtalet och de kvalitativa kraven för
pensionsförsäkringar.
s

Avtalet tillåter viss utbetalning av engångsbelopp. Detta avviker från vad
som anges i 58 kap. 11 § IL av vilken framgår att pensionsutbetalningar ska
ske under minst fem år med samma eller ett stigande belopp.

Pension Van utfalla till en efterlevandekrets bestående av en "dependent",
dvs. en person som är finansiellt beroende av en annan person och som
trasten har godkänt Detta avviker från vad som anges i 58 kap. 13 § IL där
det anges att endast make och sambo och deras barn kan utgöra
efterlevandekretsen.

Den tredje part som administrerar pensionen i trasten kan godkänna att en
arbetstagare får pension från 50 års ålder, vilket dock ändrats till 55 års ålder
sedan 2010. 'En åldersgräns på 50 år avviker från vad som anges i 58 kap.
l O § IL om att pension inte får utbetalas innan arbetstagaren fyller 55 år, om
han eller hon inte har fått rätt till sjukersättning eller ett medgivande av
Skatteverket.
i

Kan trusten likställas med en pensionsstiftelse?
Av ovanstående genomgång framgår alltså att trasten inte helt motsvarar en
pensionsstiftelse, utan att den i vissa avseenden avviker från bestämmelserna i TrL. I prop. 2005/06:22 anges dock bl.a. följande. När det gäller att
bedöma 6m ett utländskt tj änstepensionsinstitut kan likställas med en
pensionsstiftelse är det enligt regeringens bedömning knappast möjligt att
utesluta att det utländska institutet samtidigt ägnar sig åt annan tjänstepensionsverksamhet än att bara fungera som en pensionsstiftelse,
naturligtvis under förutsättning att lägen i institutets hemland tillåter det.
Det avgörande för om institutet kan likställas med en pensionsstiftelse bör
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vara innehållet i avtalet om tjänstepension som ingåtts med arbetsgivaren.
Villkoren i det avtalet bör vara vägledande for bedömningen av om institutet
kommer att ha samma funktion i forhållande till arbetsgivaren som en
pensionsstiftelse (s. 35).

Om ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett avtal om tjänstepension
har samma ändamål som en pensionsstiftelse och tjänstepensionsavtalet
med arbetsgivaren innebär samma förmögenhetsrättsliga reglering mellan
arbetstagare, arbetsgivare och institut, kan det vara diskriminerande att inte
låta ett sådant institut omfattas av samma skatteregler som en pensions- .
stiftelse enligt TrL. Det skulle antagligen inte vara förenligt med fördraget
att tillämpa andra skatteregler på det utländska institutet än på pensionsstiftelser enbart på grund av att det utländska institutet formellt inte kan
anses utgöra en pensionsstiftelse enligt TrL (s. 39).

Enligt förvaltningsrätten innebär dessa förarbetsuttalanden att trasten, trots
vissa avvikelser från TrL, kan likställas med en pensionsstiftelse om
ändamålet med den och den förmögenhetsrättsliga regleringen i den alltjämt
är desamma som för en pensionsstiftelse.

De huvudsakliga dragen i trasten är att bolaget löpande avsätter medel till
den i enlighet med de kvantitativa reglerna. Avsatta medel används, med
några få undantag, för pensioner och bolaget har ansvaret för att infria
pensionsutfästelserna genom att garantera att det finns tillräckliga medel i
trasten. Det är därmed inte trasten som utfaster pensionen. Bolaget har bara
under vissa specifika omständigheter rätt till att få medel ur trasten, och då
ur dess överskott. En tredje part administrerar utbetalningarna av pension
och erhåller vad som motsvarar gottgörelse ur trasten. Vid en likvidation
används trastens medel i första hand till att säkerställa arbetstagarnas .
pensioner genom att köpa pensionsförsäkringar.
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Med beaktande av dessa förhållanden bedömer förvaltningsrätten att trasten
kan anses uppfylla samma syfte och ha samma ändamål som en pensionsstiftelse har enligt bestämmelserna i TrL. Tröstens förmögenhet är, i likhet
med hos en pensionsstiftelse, närmast en pant för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Även det sätt på vilket detta syfte uppnås är snarlikt sättet i TrL.
De skillnader som firms bl.a. vid administration av utbetamingar av
pensionerna, gottgörelse ur trasten och Hkvidation förändrar inte detta syfte
eller förhållandet mellan bolaget, arbetstagarna och trasten på ett sådant sätt
ätt ändamålet med trasten ändras. Att ett visst enskilt sparande tillåts i
trusten utesluter inte heller, som tidigare nämnts, att trasten likställs med en
pensionsstiftelse.

Trusten kan därför enligt förvaltningsrättens mening likställas med en
pensionsstiftelse enligt TrL. Om övriga föratsättningar är uppfyllda är
därför pensionsutfästelser som görs till trasten avdragsgilla.

Motsvarar pensionsutfästelserna en pensionsförsäkring?
Avtalet avviker enligt vad som tidigare angivits från de kvalitativa kraven i
58 kapitlet IL, vilka i princip ska vara uppfyllda for att det ska vara fråga om
en pensionsförsäkring. I prop. 2007/08:55 framgår bl.a. följande. Den
bakomliggande principen för pensionsbeskattningen är att endast kostnader
som tillgodoser ett pensioneringssyfte ska få dras av som pensionskostnader. Kravet på pensionerrngssyfte återspeglas i de kvalitativa och
kvantitativa villkor som gäller for att beskattningen ska skjutas upp (s. 54).
En utgångspunkt bör vara att se till att den särskilda skattebehandlingen av
pensionssparande inte öppnas för annat sparande än sådant som faktiskt sker
i pensioneringssyfte. Lagändringar bör därför utformas så att skattesystemet
så effektivt som möjligt kan säkerställa detta syfte (s. 49).

I tidigare nämnd prop. 2005/06:55 anges bl.a. följande. Förvaltning av
pensionskapital är en strikt reglerad verksamhet (s. 28). Den skattemässiga
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regleringen av arbetsgivarens avdragsrätt for pensionskostnader bygger på
att tryggande som sker i ett antal angivna former får en skattegynnad
behandling. Lagförslaget bygger på att denna formbundna struktur behålls.
Detta skall ses mot bakgrund av att en eventuell övergång till en mer
funktionsmriktad lagstiftning kräver överväganden som inte är lämpliga att
göra i detta sammanhang. Eftersom utgångspunkten för lagändringarna
' således är den befintliga formbundna lagstiftningen och då det inte är
aktuellt att vidga själva kretsen av tryggandeformer, följer att avtal om
tj änstepension som träffas med utländska tj änstepensionsinstitut bör
införlivas i lagstiftningen bara i de delar avtalen kan jämställas med
befintliga tryggandeformer (s. 29).
Utländska tj änstepensionsinstitut som kan likställas med de svenska
tjänstepensionsinstituten bör omfattas av samma regler som de svenska
motsvarigheterna (s. 30). Tjänstepensionsdirektivet medför ingen
skyldighet for Sverige att utvidga skattereglerna till att omfatta
tryggandeformer i utländska tjänstepensionsinstitut som saknar svenska
motsvarigheter (s. 37). För att säkerställa att avdrag endast görs för
avsättningar med ett egentligt pensionssyfte bör avdrag endast komma i
fråga om tjänstepensionsavtalet uppfyller de villkor som gäller för pensionsförsäkringar i 58 kapitlet BL (s. 38).

För att få göra avdrag för pensionsutfästelser måste de alltså göras inom
ramen för ett avtal om pension som uppfyller det pensioneringssyfte- som
uppställs i de kvalitativa kraven. Förarbetena ger, enligt förvaltningsrättens
bedömning, inte utrymme att genom praxis utvidga tillämpningen av
bestämmelserna till att omfatta pensionsutfästelser som inte strikt uppfyller
detta pensioneringssyfte. Förvaltningsrätten bedömer mot bakgrund av detta
att de avvikelser från de kvalitativa kraven som finns i bolagets avtal

1

Europaparlamentets och rådets'direktiv 2003/41/EG av den 3 juui 2003
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitat
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innebär att pensionsutfästelserna inte är avdragsgilla som pensionskostnader
enligt bestämmelserna i IL.
Vidare konstaterar fbrvallningsrätten att bestämmelsen i 58 kap. 5 § IL i
första hand tar sikte på försäkringstagare soin utomlands medgivits
skattelättnader for en försäkring vilken inte är en pensionsförsäkring enligt
IL. Innebörden är att försäkringstagaren ändå i vissa sådana fall beskattas i
Sverige som om försäkringen uppfyllde kraven i 58 kapitlet IL.
Bestämmelsen innebär således en dispens för försäkringstagare (se prop.
1969:162 s. 27-29 och prop. 1995/96:231 s. 45). Förvaltningsrätten anser
inte att bestämmelsen ger stöd for att bolaget, i egenskap av arbetsgivare
och som den som urfaster pensionen, har rätt till avdrag för pensionsutfästelser som inte uppfyller kraven i 58 kapitlet DL,..
Ska avdrag medges enligt ETJ-rätten?
Enligt det bolaget har anfört ska bestämmelserna i IL inte tillämpas på ovan
nämnda sätt. Bolaget har anfört att en sådan tillämpning står i strid med den
fria rörligheten inom EU eftersom pensionsutfästelser som görs i enlighet
med brittiska bestämmelser i så fall inte är avdragsgilla i Sverige.
Att EU:s medlemsstaters interna beskattning av pensioner inte är föremål
för narmoniseriag framgår både av uttalanden i svensk rätt och i EUrättsliga dokument och praxis. Frågor om direkta skatter faller över huvud
taget utanför EU:s behörighet Medlemsstater är dock trots detta skyldiga att
respektera EU-rätten vid utövandet av sin beskattningsrätt. Detta galler även
för beskattning på pensionsområdet (se angående detta, förutom tidigare
nämnda förarbeteuttalanden, blå. SOU 2004:101 s. 132 och EU-domstolens
domar i mål C-204/90, Bachmann p. 11 och C-118/96, Sefir p. 21).
Regleringen i IL är utformad så att svenska såväl som utländska pensionsutfästelser är avdragsgilla om de. görs inom ramen for ett pensionsavtal som
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uppfyller de kvalitativa kraven. Bolaget har alltså möjlighet att utforma
avtalet så att de kvalitativa kraven uppfylls och att avdrag därmed kan
medges. Var trasten är etablerad, var avtalet gäller eller var personalen är
anställd förändrar inte rätten till avdrag, så länge det är inom EU. Någon
uttrycklig diskriminering förekommer således inte i IL:s bestämmelser om
pensionsutfästelser.
Av förarbeten till de svenska bestämmelserna framgår att pensioneringssyftet enligt, svensk rätt ska upprätthållas genom de kvalitativa kraven.
Pensioneringssyftet ska inte utvidgas till att omfatta nya pensionsformer
genom en generösare tillämpning av dessa krav (jfr RÅ 20.07 not. 118).
Tillämpningen ska vara likadan oavsett om det är fråga om pensionsutfästelser i svenska försäkringar och pensionsstiftelser eller utländska.
Bolagets avdrag hade, med samma avtal, således inte heller varit godtagbara
även om pensionsutfästelserna gjorts till en svensk pensionsstiftelse eller till
förmån för här anställd personal (jfr SOU 2015:68 s. 279).
Enbart den omständigheten att trasten och avtalet uppfyller de brittiska krav
som ställs på pensionsutfästelser men inte de svenska innebär inte att •
bolaget är föremål för olaglig diskriminering. Avsaknaden av harmonisering
på skatteområdet medför snarare att det kan förekomma skillnader i rätten
till avdrag. Den svenska rätten till avdrag kan inte fritt utvidgas till att
omfatta pensionsutfästelser som görs enligt andra medlemsstaters rättsordningar (jfr EU-domstolens domar i mål C-403/03, Schemp p. 32-35 och
C-293/06, Shell p. 43). Sammantaget finner förvaltningsrätten att det varken
framstår som diskriminerande att vägra bolaget de yrkade avdragen eller att
de svenska bestämmelserna om dessa avdrag utgör ett hinder mot den fria
rörligheten. •

-

Det innebär att förvaltningsrätten bedömer att det inte strider mot EU-rätten
att tillämpa de kvalitativa kraven på det sätt som anges i IL och i dess
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förarbeten. De av bolaget yrkade avdragen ska därför inte medges även med
beaktande av EU-rätten.
Föreligger en rätt till avdrag som för personalkostnad?
Enligt 16 kap. l § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster
dras av som kostnad. Denna bestämmelse inbegriper bl.a. avdrag för
personalkostnader. De tidigare behandlade bestämmelserna i 28 kapitlet IL
är därmed särskilda bestämmelser om avdrag som innebär avsteg från
bestämmelsen i 16 kap. l § IL. Fråga uppstår då om bolaget kan göra avdrag
för överforingarna till trasten med stöd av 16 kap. l § IL när förutsättningar
för avdrag enligt 28 kapitlet IL inte är uppfyllda.
I RÅ 1989 ref. 84 utesluts i princip avdrag enligt 16 kap. l § IL för
pensionskostnader som inte uppfyller kraven i 28 kapitlet IL. Förvaltningsrätten anser att en sådan bedömning stämmer överens med det som tidigare
angivits om syftet med de särskilda bestämmelserna kring beskattning av
pensioner.
Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 4102-13 öppnar dock för andra
bedömningar. Enligt domen kan avdrag, när det gäller medel som betalats ut
av en arbetsgivare som utfäst pension, under vissa förutsättningar medges
utanför tillämpningsområdet för 28 kapitlet IL. Förutsättningarna är bl.a. att
arbetsgivaren definitivt har skilt sig från pensionsmedlen och att risken för
försäkringen inte längre är hos arbetsgivaren. Målet gällde utbetalningar till
kapitalförsäkringar eller jämförbara utländska rättsfigurer som gjorts med ett
oåterkalleligt förmånstagarförordnande för arbetstagaren.
I förevarande mål framkommer inget om att trasten och avtalet istället för
att motsvara en pensionsförsäkring skulle motsvara en kapitalförsäkring där
arbetsgivaren definitivt skilt sig från pensionsmedlen och frånhänt sig all
risk för dem. I den situation somföreliggeri målet anser förvaltningsrätten
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därför inte att det finns skäl att rent allmänt medge avdrag såsom for
personalkostnader. Utformningen av bestämmelserna kring beskattning av
pension förutsätter snarare att avdrag ska vägras om pensioneringssyftet inte
uppnås. Förvaltningsrätten konstaterar också-att pensionsavsättningarna inte
tagits npp som en skattepliktig löneförmån for arbetstagarna, vilket borde ha
gjorts om det var fråga om personalkostnader. Bolaget har sammantaget
"därför inte rätt till avdrag for avsättningarna såsom personalkostnader.

Frågan om eftertaxering
Förvaltningsrättens bedömning är således att bolagets pensionsutfästelser
varken är avdragsgilla som pensionsutfästelser eller som personalkostnader.
Bolaget yrkade i sin deklaration avdrag for sina pensionsutfästelser genom
att dels i rutan "Pensionskostnader" ange 19 587 000 kr, dels i rutan "Övriga
kostnader" under rubriken "Kostnader som ska dras av men som inte ingår i
det redovisade resultatet" ange 39 766 000 kr. Det senare beloppet bestod
enligt en bilaga till deklarationen av en del benämnd som justering av
pensionsskuld och en del benämnd som spridning av pensionskostnader. I
den till deklarationen bilagda årsredovisningen framgår också att bolaget
gjort pensionsavsättningar.

Förvaltningsrätten konstaterar att det underlag som finns i målet angående
trusten och avtalet framkommit först sedan Skatteverket inlett sin utredning
av pensionsavsättningarna och begärt närmare underlag om dem. Detta underlag krävdes for att bedömningen av att avsättningarna inte var avdragsgilla skulle kunna göras. Den information om bolagets pensionsavsättningar
som lämnades i deklarationen var alltså inte tillräcklig for att ett riktigt
beslut om avdragsrätten skulle kunna fattas.

De yrkade avdragen om pensionsavsättningar framstår inte som motstridiga
mot övriga lämnade uppgifter i målet och inte heller som otydliga eller
orimliga. Skatteverkets utredningsansvar aktualiserades därmed inte av att
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
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uppgifterna i deklarationen skulle varit särskilt iögonfallande (jfr tex. RÅ
2003 ref. 4 och RÅ 2003 ref. 22). Att bolaget ansett art avdrag för pensionsutfästelser utomlands är en svårbedömd fråga innebär inte att det är
' tillräckligt att enbart upplysa om pensionsavsättningama i sin deklaration
utan att ange under vilka villkor de gjorts. Skatteverkets utredningsskyldighet aktualiseras inte heller därigenom.

Eftersom deklarationen inte innehöll tillräcklig information till ledning för
bolagets beskattning och något ufredningsansvar inte aktualiserats hos
Skatteverket har bolaget lämnat en oriktig uppgift. Det föreligger därmed
grund för eftertaxering.

Ersättning för kostnader
Varken målets utgång eller övriga omständigheter i målet innebär att bolaget
har rätt till ersättning för sina kostnader hos Skatteverket eller hos
förvaltningsrätten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga 2 (DV 3109 A) vad gäller ersättning for kostnader hos Skatteverket
och i bilaga 3 (DV 3104 A) vad gäller målen i övrigt.

Anna Onell
Chefsrådman •

Nämndemännen Stefan Flöjt, Kerstin Jarnestedt Malmborg och Ann-Louise
Lindström har deltagit i avgörandet

Föwaltningsrättsnotarien Gustav Granhotoa har föredragit målet
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NYNÄS TJJC AKTIEBOLAG
BOS 10700

Ove Abrahamsson
010-574 18 77

121 29 STOCKHOLM

E-pöstadress
D7e.abrai3insaori@sta.tteverfcet.se

Skattebetalare:

NYNÄS UK AKTIEBOLAG

PersatWOrganisationsnr: 5 5 6431 -5 314
Omprövning på initiativ
av:

Skatteverket

Taxeringsår:

2009

Omprövat beslut:-

Grundläggande beslut om årlig,
taxering

Omprövningen gäller:

- Avdrag för tryggande av pensionsutfästelse
- Eftertaxering.

BESLUT'
f

Skatteverket beslutar att, genom ef tertaxering, ej
medge yrkat avdrag för tryggande av pensionsutfästelse
med totalt 59 353 425 kr.
Skatteverket beslutar att taxeringen blir följande
- statlig inkomstskatt enligt följande.
'Överskott av näringsverksamhet:
171 279 425 kr
MOTIVERING
BAKGRUND OCH YRKANDE
Hynas UK AB (Nynäs/Bolaget) bedriver all sin
.verksamhet genom en filial i England.. Nynäs
huvudsakliga verksamhet består av tillverkning,
utveckling och marknadsföring av såväl bitumen~
produkter som de bransleprodukter som härrör ur.
tillverkningsprocessen. Tillverkning av bi turnén ur
råol j an sker vid det hélägda raffinaderiet i Dundee'
samt genom det närstående bolaget • Eastham refinery
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All personal i Bolaget år. anställd i filialen. Bolaget
tryggar sina pensionsutfästelser genom överföring till
ett utländskt tjänstepensionsinstitilt (engelsk Trust)
som enligt Bolagets -uppfattning är att likställa med
en" svensk pensionsstiftelse enligt Lag om Tryggande
av pensionsutfästelse m .m., vanligen benämnd '
Tryggande!agen (TrL). Trasten grundar sig" på det av
Bolaget upprättade pensionsavtalet, The Nynäs "DE
.Pension Scheme (Avtalet/The. Scherne) från 1993 och
ändrad 20-01. Nynäs har-även inkommit med "ett dokument
benämnt "Tjänstepensionsavtal11, vilket utgör en
sammanfattning av vissa centrala bestämmelser -ur
Avtalet.
Ett flertal artiklar i Avtalet hänvisar även till ett
dokument benämnt' Pension Act .95, vilket sa: liktydigt
med den vid denna tidpunkt aktuella pensionslagstiftningen i England. Avtalet har även enligt
Nynäs godkänts av skattemyndigheten i England i
enlighet med "Chapter I of Part SIV of the Income and
•Corporation Taxes Act 1988". Enligt Nynäs uppfattning
är Bolagets pensionskostnader avdragsgilla enligt
såväl huvud-, indexerings- och kompletteringsregeln.
Mot bakgrund härav har Nynäs vid 2009 års taxering
yrkat avdrag för tryggande av pensionsutfästelse med
totalt 59 353 425 kr (39 766 425 + 19 507 000) .

. GALLÄNDERATT
Nya regler beträfferideetablernigskrav,(propö7/0&:S5)
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Det svenska etableringskravet för pensionsförsäkringar
innebar tidigare att en försäkring måste vara meddelad
i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige för att
den skattemässigt ska anses vara en- pensionsförsäkring. Innebörden att en försäkring måste vara en
pensionsförsäkring kan -sammanfattas .som att det .
möjliggör en uppskjuten beskattning av de fö-rvärvsinkomster som används för pensions sparandet och att
avkastningsskatt ska erläggas i stället- för vanlig
kapitalbeskattning av avkastningen från .det sparade
kapitalet- Reglerna för beskattning av pensionsförsäkringar får betydelse.även'för andra former av
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pensions sparande eftersom en arbetsgivares avsättning
för kostnader för pension får dras av endast om en
försäkring för den utställda pensionsutfästelsen
skulle ha varit en pensionsförsäkring (Jfr 28 kap 2§) .
Innebörden av ätt etableringskravet utvidgas till att
gälla inom EES är att alla försäkringar, som meddelats
av ett försäkringsföretag från ett fast driftställe
inom EES och uppfyller de övriga kraven för pensionsf örasäkring i 58 kap inkomstskattelagen (IL), skattemässigt kommer att klassificeras som- pensionsförsäkring. Det här innebår exempelvis att arbetsgivare -kair f å avdrag för premier som betalas till.
utländska pensionsförsäkringar enligt reglerna om
avdrag för pensionskostnader i 28 kap IL. Sådana
överföringar och överlåtelser av försäkringsavtal som
avses i 58 kap 19§ IL, och som- i nuläget utlöser
avskattning, blir också möj liga så länge. den
mottagande försäkringsgivaren finns i en stat. inom EES
och villkoren- i övrigt- uppfylls.
Även kravet på att överföringar till tjänstepensionsinstitut som likställs med pensionsstiftelser måste
ske till ett fast driftsställe i Sverige utvidgades i
samma utsträckning. Ändringen nrmp-har att en arbetsgivare, med avdragsrätt, kan trygga pensionsutfästelser i utländska tjänstepensionsinstitut
förutsatt att de kan likställas med en svensk
pensionsstiftelse samt att institut är etablerat inom

Övergångsregler ang prop 07/08:55
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De nya bestämmelserna trådde i kraft den l maj 2008.
Regeringen befarade dock att det fanns en uppenbar'
risk för att de tidigare reglerna skulle användas för
omfattande skatteplanering när förslaget till nya
regler blev offentligt. 'Av denna anledning föreslogs
som huvudregel i övergångsbestämmelserna till,
ändringarna i reglerna om pensionsförsäkring i
inkomstskattelagen att de nya reglerna ska tillämpas
på avtal som ingås från och med den 2 februari 2007.
För försäkringsavtal som ingått s före detta datum ska
äldre bestämmelser fortfarande gälla. Skälet, till
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detta år främst att det inte fiuns. anledning att kräva
ätt samtliga gamla, avtal ska behöva skrivas- om i
anledning av utvidgningen av etableringskravet" utan
att någon åtgärd vidtagits med avtalet i övrigt. ?ör
försäkringar som t&cknats den 2 februari 2007' eller
senare galler de nya reglerna.
•Så snart parterna företar en handling som föranleder
att avtalet förändras ska de nya reglerna, tilländas på
avtalet. Med att avtalet förändras avses att villkor
ändras så att avtalet" civilrätt s ligt anses utgöra ett
nytt avtal. Det är regeringens bedömning, att det inte
är lämpligt att införa en skatterättslig definition
avseende när ett nytt avtal ska' anses ingånget utan
den frågan bör avgöras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer.

Kvalitativa regler

Skattereglerna för pensionsförsäkring bygger på
principen att endast kostnader som tillgodoser ett
pensioneringssyfté ska få dras av som pensions-*•
kostnader. För att upprätthålla pensioneringssyftet
har lagstiftaren ställt upp kvalitativa och
kvantitativa villkor i inkomstskattelagen. Dessa
villkor anger förutsättningarna för den uppskjutna
beskattningen som avdragsrätten, för pensionskostnader
• och, premier ger upphov till. En förutsättning. för de
särskilda 'villkoren för pensionsförsäkring är också
att sambandet 'mellan avdrag och beskattning kan.
säkerställas. Skattelagstiftningen är uppbyggd för att
säkerställa att den anställde blir beskattad för de
framtida pensionsutbetal rdngarna och att den anställde
inte blir beskattad vid tryggandet.
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Här etableringskravet utvidgades till att även omfatta
EES-försäkringar innebär det dock bland annat att
.kontrollen av sambandet mellan avdragsråtten och
beskattningen av -utbetalningarna från en pensions"försäkring försvagades. Möjligheten att skydda de
latenta skatteaiESp-råk som skattekrediten -ger upphov
till försämrades därmed, avsevärt,
•
Om pensioneringssyftet, inte kan säkerställas skulle de
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•särskilda reglerna för beskattning av pensionsförsäkringar kunna användas för skatteplanering. I
enlighet-med 28 kap 2§ IL medges avdrag för en
pensionsutfästelse endast om en försäkring för
utfästelsen-är att betrakta som en pensionsförsäkring.
Av denna anledning omfattar de kvalitativa kraven,
utöver regler om vad slags pension som får avses,
också regler som t.ex. syftar till att inskränka
.möjligheten att disponera över kapitalet, direkt eller
indirekt (58 kap 16-18 §§ IL) . De kvalitativa reglerna
innehåller även regler om hur pensionen får betalas ut
för att inte inskränkniagarnä i dispositionsrätten ska
kunna kringgås (58 kap 10-11§§ IL) .
Ett viktigt syfte med etabléringskravet år därför att
säkerställa att innebörden av försäkringsavtalet inte
ändras på ett sådant sätt att det inte längre
uppfyller pensionseringssyftet. För detta ändamål
finns också i försäkringsavtalslagen en regel som
innebär att ett förfogande över en försäkring i strid
mot de villkor som ställs upp för en pensionsförsäkring i 58 kap 4-16§§ IL, är utan verkan (14 kap
14§) . ILs begränsningar får härigenom en civilrättslig
giltighet.

Eftertaxexing
Skatteverket' f år i enlighet-med 4 kap. 15 § Taxéringslagen (TL)' meddela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den
tid som anges i 14§ första stycket under de förutsättningar och på det sått som anges i 16-22§§.
Av samma lag framgår, att eftertaxering får ske om den
skattskyldige i självdeklaration eller på annat sätt
under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning
för taxeringen och den oriktiga uppgiften eller
underlåtenheten medfört att ett taxeringsbeslut
avseende den skattskyldige eller hans make blivit
felaktigt eller inte fattats (4 kap 16 § TL) .

o
m

En uppgift skall enligt TL vara oriktig -om det klart
framgår att en uppgift som den skattskyldige härlämnat är felaktig eller att den -skattskyldige har
S
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utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som
han varit skyldig att lämna (5 'kap 1§ andra stycket
TL>.
Det tidigare beviskravet "befinns" har i senare • lagstiftning ersatts av uttrycket "klart framgår".
Enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2002/03:99
s 233 f . ) syftar förändringen till att konkretisera
beviskravet men. inte till någon förändring ay
beviskravets höjd. Den oriktiga uppgiften skall ha
medfört att taxeringsbeslutet blivit felaktigt eller
att något beslut inte kommit att fattas.
Kekvisitet oriktig -uppgift omfattar inte endast
osanna/ utan också ofullständiga uppgifter, dvs
•delvisa förfcigaaden av sann ingen. .Generellt kan sägas
att så snart en. uppgift si ämnare i en deklaration eller
annan handling ger intryck av att ha lämnat alla
upplysningar av betydelse för en korrekt skatte- .
påföring, medan i själva verket någon relevant uppgift
har utelämnats, har oriktig uppgift lämnats-

AVNYNAS LÄMNADE UPPGIFTER OCH SYNPUNKTER
Enligt Nynäs har "Trasten bildats med det huvudsakliga
ändamålet att säkerställa de anställdas pensionslöften
(ålders-, efterlevande- samt sjukpension) genom att
i tal mn~h avgöra ri.de kapitalvärdet av de

_

intjänade .pensionsrätterna avskilj.s f rån ^Bolaget och .
fonderas i Trusten för de pensionsberättigades
räkning. Det avskilj da kapitalet får således inte
användas för.' annat Sm' pensionsändamål.. Kynas har hela
tiden kvar ansvaret för att infria utfästelserna genom.
att garantera gentemot Trusten att det fortlöpande
finns tillräckliga medel -.f or att fullgöra åtagandena
enligt The Scheme.
' •

Enligt Nynäs uppfyller Trusten även TrL:s bestämmelser;
'om att utgöra en separat juridisk .enhet med styrelse
bestående av både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Trusten .har också bokförings- och
årsredovisnings skyldighet .
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Hynas har vidare uppgivit att
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komma att avvecklas och Trusten i samband -därmed
likvideras , äger Förvaltarna rått att besluta om
inlösen av de medel " som förvaltas enligt avtalet och
använda 'medlen för att på annat sätt trygga pensions borgenärernas intjänade förmåner (ex via inköp av
pensionsförsäkring) .
Enligt Nynäs uppfattning är Bolagets pensionskostnader
avdragsgilla enligt såväl huvud-, indexerings- och
kompletteringsregeln. Mot bakgrund härav hardynas vid
2009 års taxering yrkat avdrag för pensionskostnader
med totalt 59 353 425 kr.
Nynäs har även anfört att någon oriktig 'uppgift inte
har lämnats och hänvisat till att det av bifogad
årsredovisning framgår att verksamheten bedrivs genom
en filial i Storbrittanien. Bolaget har vidare
uppgivit att pensionskostnaderna uppgick till
19 587 000 kr och att de redovisade en pensionsavsättning i balansräkningen.
Bolaget har även hänvisat till att det i noterings bilaga finns en specifikation av skattemåssiga
justeringar som inkluderar ett - skattemässigt avdrag
för justering av pensionsskuld och spridning av
pensionskostnader. Mynas anger också att det är "väl
känt att det föreligger särskilda skatteregler som
reglerar avdragsrätten för pensionskostnader och att
det för utländska, filial er i pi-i-np.ip aTIt-ir?
svåra bedömningsfrågor.
Saligt Nynäs avviker inte Avtalet till ändamål och
syfte från vad som kan godtas för att det -skyddsintresse som föreligger att vakta den'skattekredit som
avsättning av pensioner innebär ska tillgodoses.
Skatteverket är enligt EU-rätten förhindrat att neka
avdrag för pensionskostnader,i-en gränsöverskridande
'situation om avdrag skulle ha medgetts i en jämförbar
intern situation i Att inte medge oss avdrag f or-de
yrkade kostnaderna skulle innebära avsteg från de
grundläggande principer inom EU-rätten.
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AVDRAG FÖR TSYGGANDE AV PENSIONSUTFÄSTELSE
Skattereglerna for pensionsförsäkring bygger på
principen att endast kostnader Som tillgodoser ett
pensioneringssyfte ska få dras av som pensionskostnader. Pensioneringssyftet1 definieras genom
inkomstskattelagens kvantitativa och kvalitativa
regler beträffande arbetsgivarens avdra.gsr.att.
De kvantitativa villkoren tar sikte på storleken och
omfattningen av de förmåner som får tryggas eller de
premier som får betalas respektive avsättningar som
får göras med avdragsrätt. De kvalitativa pensionsvillkoren tar främst sikte, på utformningep, av de
förmåner för vilka avdragsrätt föreligger vid
tryggandet. Detta kommer till uttryck i 28 kapitlet 2§
IL på det sättet att en pensionsutfästelse bara får
beaktas om en försäkring för utfästelsen skulle ha
varit en pensionsförsäkring/ alltså att den uppfyller
de kvalitativa villkor som uppställs på en pensions försäkring i'58 kap IL.
I de fall tryggandet sker på annat sätt än genom
försäkring,, exempelvis genom överföring till
pensionsstiftelse, kan inte.de delar av 58 kapitlet
som enbart berör försäkring vara uppfyllda.
Bestämmelsen får istället läsas på så- sätt att endast
tillämpliga delar av nämnda kapitel ska vara
da. TTä-rmare bestämt innebår detta att en lämnad
utfästelse ska uppfylla de kvalitativa villkor som
framkommer i 4 r 6 och. 8-16b §§ till 58 kapitlet IL..
Med hänsyn härtill har Skatteverket 'jämfört innebörden
och lydelsen av aktuella bestämmelser i 58 kapitlet .IL
med tillämpliga artiklar i Avtalet.

Ålderspension

,2
"
•3

,
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58 kapitlet - Enligt IL får ålderspension inte börja
betalas ut. innan den försäkrade fyller 55 år (58 kap
10 § IL) ,' Utbetalning får dock- göras före 55 år om den
försäkrade har rätt till sjukersättning enligt.socialförsäkringsbalken. I andra fall krävs dispens
från Skatteverket som kan medges om särskilda skäl
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foreligger (ex varaktig sjukdom eller nedsatt
arbetsförmåga).
Ålderspension kan vara temporär eller livsvarig.
Livsvarig pension betalas ut så länge den försäkrade
lever. En temporär ålderspension ska betalas ut under
minst fem år. Det är vanligt att temporär pension
börjar betalas ut före 65 års ålder och upphör vid 65
års ålder. Om utbetalningarna ska upphöra vid 65 års
ålder räcker det dock att pensionen, ska betalas ut
under minst tre år (58 kap 11§ IL) .
"•
Avtalet- Enligt Avtalet art 11 A kan en medlem tidigast
erhålla pension från 50 års ålder. Det förutsätter
.dock att Förvaltarna tillstyrker detta. Från och med
april 2010 galler en åldersgräns på 55 år. Utfallande
pension kan dock reduceras efter beräkning av
aktuarien.
En medlem har även enligt Avtalet rått att erhålla
viss del av intjänad pension som en engångsutbetalning
vid ordinarie pensionsålder (Art 6A) . Beloppet ska
vara godkänt av såväl aktuarien som den engelska
skattemyndigheten.

Efterlevandepension
58kapitlet - Enligt IL får efterlevandepension bara
betalas ut till den försäkrades make eller sambo eller
den försäkrades, makens eller sambons barn (58 kap 13§
IL) . Formånstagare till försäkring som avser efterlevandepension ska vara • en sådan person som avses i
första stycket.;
Avtalet - Enligt Avtalet varierar kretsen, av efterlevande eller mottagare beroende på vilken situation
som år aktuell, Om Förvaltarna tillåter kan medlemmen,
med beaktande av eventuellt utfallande belopp enligt
Art 8, avstå en del av sin pension till förmån för
make, annan anhörig eller finansiellt beroende, .
Dependents (Art 6B } .

o
M

Om en medlem avlider före den normala pensionstidpunkten, inom f em år från det att pensioneringen
O
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•rn1 eddes eller att medlemmen avlider 'efter normala
pensionsdatum men före det att peTisionsTitbetaljningarna
inleds, liar de efterlevande rätt till ett fast
engångsbelopp kopplad till den senaste pensionsmedförande lånen. (Jfr art 7A - C) .
Med efterlevande avses i detta fall' änka eller
änkling, medlems morföräldrar ock deras ättlingar och
makar, änkor eller änklingar till dessa ättlingar, de
som är finansiellt beroende av medlemmen eller grma-n
person som har intresse . i medlemmens kvarlåtenskap
eller airnfm person vilken medlemmen skriftligen anmält
till Förvaltarna.
Om en medlem dör och det inte finns någon maka/make
kan utfallande pension tillfalla en eller flera
anhöriga s.om är finansiellt beroende (se artikel 8) .
Utfallande belopp kan dock reduceras i viss mån. '

Skatteverkets bedömning
Syftet med de aktuella bestämmelserna är, som sagt,
att säkerställa att endast tryggande av rimliga och
verkliga pensioneringsbehov blir • skatt emässigt gynnat
(Se 28 kap 2§ .IL samt bestämmelserna, i 4, 6 och
8-16b§§ till 58 kapitlet IL) - Utfästelsen får därför
inte avse a-rma-n förmån än ålders-, sjuk-, eller
efterlevandepension^ vilket medför att den avtalade
pensionen måste betalas ut tmder ett vis-st antal år,
att destinatärfcretsen är begränsad. och att ålders-.
pension inte får betalas ut före 55 års ålder.
Nämnda villkor spelar också en avgörande roll som ett
skydd mot att- en försäkring bara utgör ett led i en
transaktion för att flytta inkomster från en person
till en a-n-nan så att avdrag/skattefrihet hamnar hos
den som tjänar' in förvärvsinkomsten medan den slutliga
skatteplikten ligger hos någon annan. Samtidigt som
villkoren garanterar pensioneringssyftet spelar de
således en avgörande roll för att upprätthålla
symmetria-i skattereglerna.
*

.

•

Sop ovan framgår föreligger vissa avvikelser mellan de
bestämmelserna i IL och de aktuella artiklarna • i
CM .
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Avtalet. Framför allt föreligger det stora.skillnader
i kretsen av efterlevande. Enligt inkomstskattelagen
föreligger en mycket' strikt begränsning i denna del.
Enligt IL är efterlevandegruppen begränsad till
maka/make eller sambo samt barn till tidigare nämnda
personer.
Enligt Avtalet är den aktuella kretsen av potentiella
f örmån st ägare betydligt vidare. Som framgår ovan kan
pension i vissa fall även tillfalla vad som enligt
Avtalet benämns Dependents eller någon som i något
fall bara har intresse i medlemmens kvarlåtenskap (se
Art VA - G) . Begreppet Dependents kan närmast
översättas med personer som är finansiellt beroende av
den avlidne. Det framgår inte heller klart hur denna
krets begränsas.
Enligt Nynäs framgår av Avtalet att Dependents är en
person som är finansiellt beroende av en arman person.
Det är dock Trustens förvaltare som slutgiligt
bestämmer vem som är att betrakta som Dependents.
Trots definitionen av Dependents i Avtalet så anser
Nynäs att gruppen av efterlevande utgörs endast av
maka/make samt barn. Bolaget anser därför att den
beskrivning av Dependents som framkommer i Avtalet
motsvarar IL:s definition av begreppet efterlevande.
Nynäs tolkning- av begreppet Dependents samt dess
eventuella överensstämmelse med ILs definition av
efterlevande är förenat med vissa svårigheter att
förstå. Att som Nynäs havda att begreppet Dependents
bör tolkas som. eri person som.är finansiellt beroende
av en annan person samtidigt som det är Trusten
förvaltare som slutgiltigt bestämmer vem som år att
betrakta som Dependents motsäger en dylik tolkning.
Destinatärkretsen är således inte begränsad på sått
söm de kvalitativa bestämmelserna kräver.
Avtalet avviker även, "vad beträffar aktuellt
beskattningsår, från inkomstskattelagens bestämmelser
när det gäller från vilken, tidpunkt som pensionen
tidigast kan utbetalas. Som framgår ovan- har dock '
lägsta pensionsåldern ändrats till 55 år från och med
april 2010.

gtu '
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Avtalet ger även en möjlighet att kunna erhålla viss
del i form av engångsbelopp, vilket innebär att
bestämmelsen i 58 kap Il§ IL inte år' uppfyllt.

KRAV PÅ TRYGGANDEFORM
'Utländskt tjänstepensionsinsiifciit
De nya bestämmelserna innebår att en arbetsgivare,1 med
avdragsrätt/ "kan. trygga pensionsutfästelser i
utländska, tjänstepensionsinstifcut förutsatt att de kan
likställas med en svensk pensionsstiftelse samt att
-institut är etablerat inom EES. Begreppet likställs
innebär inte att avtalet om tjänstepension med det
utländska tjänstepensionsinstitutet och. en pensionsstiftelse ska vara exakt lika men de ska kunna
likställas.
I detta ligger enligt forarbetena att tj.an.stepensionsavtalet reglerar de centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som TrL,. till
skillnad från de av associationsrättslig natur som-i
detta, sammanhang' f år viss underordnad betydelse. I
förarbetena nämns ett antal frågor som bör regleras på
samma sätt i avtalet som-i TrL för att det utländska
pensiohsinstitutét ska kunna likställas med en svensk ,
pensionsstiftelse. Med hänsyn härtill har Skatteverket
•granskat har aktuella frågor hanterats i Avtalet.
Efter företagen genomgång har följande kunnat
konstateras.

Ändamål
Institutets ändamål ska uteslutande vara att tnygga utfästelse om pension
tifl arbetstagare eller arbetstagares efterlevande.

_
ro
S
J
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.
•

•

TrL- Hed pensionsstiftelse .avses en av arbetsgivare
bildad stiftelse vårs uteslutande ändamål är att
trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller
arbetstagares efterlevande _(TrL 19) . Stiftelsen får
inte själv utfästa" pension utan det är arbetsgivaren
som utfåster och ansvarar för den utfästa pensionen
(TrL §1) . Stiftelsen utgör .således bara en säkerhet
för utfästelsen ur. vilken arbetsgivaren kan hämta
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gottgörelse. Med detta följer att andra ändamål inte
är tillåtna.
Avtalet - Enligt Avtalet ska samtliga medlemmar erlägga
ett personligt bidrag på 5% av den pensionsmedförande
lönen. Bidraget får dock inte överstiga 15% av den
'totala inkomsten för aktuellt taxeringsår. En medlem
kan också, efter överenskommelse med Förval tärna,
lämna ytterligare bidrag till Trusten (Additional
volontary contributions, se Avtalet Art 4) . Dessa
medel investeras separat och hålls avskilda från
övriga medel.

Utbetalning
Institatet får inte betala ut pension under andra villkor än vad som följer av
tryggandelagen.
TrL - En stiftelse kan normalt sett inte betala tit
pension annat än i i vissa speciella situationer. Om
det kan antagas att den berättigade inte -utan. avsevärt
dröjsmål kommer att erhålla betalning eller om "
tillsynsmyndigheten särskilt medger det kan stiftel-sén
utge de aktuella beloppen (13 § TrL) . Bestämmelsen är
en konsekvens av att en pensionsstiftelses egentliga
uppgift- är att fungera som en pantsäkerhet för
pensionsutfästelser. Medel ska-i princip kunna
utbetalas från en stiftelse endast såsom gottgörelse
för arbetsgivares pensionskostnader.
•
I förarbetena (prop 1967:83) framgår att avsikten med
bestämmelsen är i första hand att göra det möjligt för
pénsionsborgenärer att uppbära förfallna pensionsposter utan att behöva avvakta att arbetsgivaren
försätts i konkurs eller dylikt. Äyen i-andra fall kan
det tänkas vara av intresse att stiftelsen får verkställa, betalningar. Bestämmelsen år avsedd för sådana
fall då avsevärda organisatoriska och administrativa
fördelar kan-vinnas-genom-betalning-direkt frånstiftelsen. I dylika fall bör dock tillsyns- '
myndighetens medgivande inhämtas.

o
n

l

Avtalet - Som framgår av tjänstepensionsavtalet (sid 9)
är Förvaltarna -ansvariga för- all administration kring
Avtalet. Uppdraget medför att Förvaltarna ansvarar för
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och hanterar -alla utbetalningar nrinef a,tt ande samtliga
pensipnsutbetalningar. från .Trusten till medlemmarna.
Förvaltarna göy även skatteavdrag på pensionsutbetalningarna, samt ansvarar för investeringarna av •
Trustens tillgångar.

Glottgörelse
"
.
•
Arbetsgivaren ska kmrna få ersätliimgfiåamstitatetföriiLgifLKrfQr
utbetalda pensioner och andra utgifter i samband med anställdas
pensionering.

.

.

TrL- Av TrL framgår vilka typer av pensionskostnader 'som kan ge arbetsgivaren rått att erhålla
gottgörelse -or pensionsstiftelsen och vilka personer
kostnaden måste avse . (14§ TrL) . De kostnader f or. vilka
arbetsgivaren, kan erhålla gottgörelse för år
huvudsakligen utbetalda pensioner, premier för
P -f örsäkringar och annan utgift i samband med.
pensionering.
Som även framgår av TrL kan. arbetsgivaren erhålla
gottgörelse från pensionsstiftelsen enbart ur ett
eventuellt överskott på kapitalet (15 § TrL) . Överskott
föreligger om värdet på stiftelsens förmögenhet
överstiger pensionsreserven för de pensionsutfästelser
SOTII tryggas av stiftelsen.
Även om det inte finns något- överskott i stiftelsen
får arbetsgivaren lyfta gottgörelse ur årets
avkastning för sådana kostnader som avses i 14§- första
stycket a) och som omfattas av stiftelsens ändamål
(15 § andra stycket TrL) ,
"Avtalet - En jämförelse med The Scheme visar att denna
helt saknar bestämmelser av den karaktär som i TrL
reglerar gottgörelse till arbetsgivare och vars syfte
är att skydda kapitalet i stiftelsen. Att befintliga
tillgångar i Trusten ska- täcka -aktuella förmåner- 'framkommer i Avtalet istället genom en garanti från
Arbetsgivaren. Garantin innebar att Nynäs' , ' gentemot
Trusten, garanterar ' att det fortlöpande- finnstillräckliga medel för att fullgöra pensions åtaganden-a
enligt The Scheme.' Summan fastställs av aktuarien (se
även Tj-änstepensionsavtal-et s 3) .
S www.sRatteverket.se
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Avveckling
Avveckling av institutet
TrL - Tryggandelagen behandlar två olika former eller
orsaker till att en stiftelsen läggs ned, likvidation
och att arbetsgivarens verksamheten upphör.
Enligt TrL ska en pensionstiftelse träda i likvidation
om stiftelsens medel under avsevärd tid varit helt
otillräckliga för sitt ändamål, stiftelsens medel inte
längre kan anses behövlig för sitt ändamål, arbetsgivaren blivit försatt i konkurs eller att arbets
givaren upphör med sin verksamhet utan'att stiftelsen
i samband därmed överföres till annan (igg TrL) .
Vid en likvidation ska stiftelsen i första hand
reglera de skulderna den själv ådragit sig samt betala
förfallna pensionsbelopp. De därefter återstående
medlen ska i första hand användas till att förvärva
försäkringar för arbetstagarna och efterlevandes
pensionsfordringar. Eventuellt kvarstående medel kan
härefter använd as till visst understöd åt arbetstagare
och efterlevande samt om medel kvarstår, välgörande
ändamål (Se 21S TrL) .
Om en verksamhet däremot övergår från en arbetsgivare,
till en annan och sistnämnde tar över ansvaret för
pensionsutfästelsen, ska samtycke till överföringen
inhämtas från den anställde, alltså innehavaren av
pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten kan. dock medge
•undantag från detta om efterträdaren kan anses god'f or
pensionsutfästelsen (23§ TrL) . Om arbetsgivaren upphör
med verksamheten utan att denna övergår till en ny
arbetsgivare skall han trygga upplupen del genom att
köpa .pensionsförsäkring.
Avtalet- I Avtalet behandlas dessa frågor i artiklarna
26A T- 261. Enligt Avtalet kan arbetsgivaren avsluta
••-The--Scheme- efter-att-först ha tillskrivit Förvaltarna.
Förvaltarna å sin sida kan avsluta/likvidera Avtalet
om arbetsgivaren blivit upplöst eller om bidragen från
arbetsgivaren i framtiden är så låga att det äventyrar
den ekonomiska situationen för Avtalet (Art 26A) . Om
Avtalet upphävs ska varje medlem
behandlas som om
- '
han/hon hade lämnat arbetsgivaren med bibehållen

~-~
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"
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pension dagen då Avtalet -upphörde (Art 26B) .
Tfman Förvaltarna avvecklar Avtalet ska alla förfallna
belopp regleras inklusive engångsbelopp avseende
•medlemmar som avlidit två år T -n-nä-n. avvecklingen samt
kostnader för avvecklingen (Ärt 26C) . Därefter skall
Förvaltarna, köpa livräntor eller försäkringar i
förmånstagarnas • namn med villkor som så nära som
möjligt överensstämmer med de som förelåg enligt
Avtalet.. Det finns dock även en möjlighet för
Förvaltarna att föra över medlems/medleTnmarnas
tillgångar till andra pensionssystem (Ärt 26D) . •
Bestämmelsen i 28 kap 12b§ IL kommer härigenom inte .
att aktualiseras (avskatteregeln)~.
Om det eventuellt skulle återstå några intäkter .efter
förvärven kan Förvaltarna, efter arbetsgivarens och
skattemyndighetens godkännande, öka på medlemmarnas .
förmånerna. Eventuellt kvarvarande tillgångar kan
återbetalas till arbetsgivaren efter huvudarbetsgivarens direktiv (Art -2GD) .

Skatteverkets bedömning
Som ovan uttalas.är •utgångspunkten för bedömningen av
huruvida ett utländskt tjänstepensionsintitut kan
likstålla-s med en svensk pensionsstiftelse om
tjänste-pensiorisavtalet reglerar de centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som i
Tryggandelägen. Efter genomgången ovan av vissa,
centrala frågor kan följande konstateras.
Ändamål - En pensionstiftelse ar en stiftelse vars
uteslutande ändamål ska vara att trygga utfästelse om
•pension till arbetstagare eller dess efterlevande. Som
ovan framkommit kan medlemmarna betala in frivilliga
bidrag som fonderas och förvaltas av Trusten. Det
fungerar söm-ett-eget-separat-pensionssparande vid
sidan av tjänstepensionsordningen. Detta innebär att
-Trusten har som ändamål att även 'fondera andra medel
än tjänstepension.

9
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Enligt art 7 i Europaparlamentets och Rådets direktiv
2 O 03/41/EG (tjänstepensipnsdirektivet} måste ett
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tjänstepensions-institut begränsa sin verksamhet till .
tjänstepensioner jämte sådan, verksamhet som föranleds
av tjänstepensionsverksamheten.
Av prop 2005/06:22 s. 34-35 framgår även följande:
"När det gäller att bedöma om'ett -utländskt .
tjänstepensionsinstitut kan likställas med en
pensionsstiftelse är det enligt regeringens bedömning
knappast möjligt att utesluta att det utländska
institutet samtidigt ägnar" sig åt annan tjänstepensionsverksamhet än att -bara fungera som
pensionsstiftelse, 'naturligtvis under förutsättning
att lagen i institutets hemland tillåter det. ^Det
avgörande för om institutet kan likställas med -en
pensionsstiftelse bor vara mnefi
ingåtts•tneita.TBeksgvöctreti. iW^pren-i mfiakkBor'Vm&VQ
institutet fanmer ttttfiasimwjimfäcaijorfiåGande. •tiftaTfietsfltiaren.som. en
•pensionsstiftelse,"
Det här innebar att tjänstepensions institutet kan h-a
ett något vidare ändamål. Som svar på tidigare utsänt
övervägande bar Nynäs uttalat att villkoren i Avtalet
bör vara vägledande • för bedömningen av om Trust en
kommer att ha samma funktion i förhållande till
arbetsgivaren som en pensionsstiftelse. Skatteverket
instämmer helt med Bolagets påpekande i denna del men
genom att det i förevarande fall är Avtalet i sig som
ger en möjlighet till e.tt eget separat pensions_sparande vid s i d a n nm -tgJbistepensiQnsQ£daiBgeB7
Trusten att trygga såväl tjänstepension som privat
pensionssparande-.
Jämför även uttalandet i ovan nämnda proposition: "Det
förhållandet att institutet eventuellt har ett avtal
•med en annan arbetsgivare med andra villkor bör alltså
inte omedelbart medföra att institutet inte skall
anses kunna likställas med en pensionsstiftelse11. I
förevarande fall föreligger inte bara vad som får
betraktas "s"öm" eri annan 'tjänstepensiönsverksamhet' utan
det väsentliga är att denna härrör från och regleras isjälva Avtalet. Trusten kommer härigenom inte att
uppfylla rekvisiten-i. 9§ TrL. •

9
ra

Utbetalning - Medel ska i princip kunna utbetalas från •
en pensions stiftelse endast såsom gottgörelse för •
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' arbetsgivares pensionskostnader'.
Som ovan framkom hanterar Förvaltarna samtliga
administrativa uppgifter d Trasten viltet samtidigt
medför att det är dessa, som -skoter al!jLa utbetalningar
innefattande pensionsutbetainingarna '-från Trusten. Av
naturliga skål kommer arbetsgivaren härigenom inte att
kmTna få någon ersättning eller behöv-a reglera några
ersättningskrav gentemot institutet for utbetalda
pensioner och/ eller ändra utgifter i samband med
_ anställdas pensionering, liknande begränsningar som
TrL ställer upp i denna del saknas således.
Gottgörelse - En q-rmfm punkt där Avtalet avviker från
TrL utgör de situationer i vilka en arbetsgivare kan
erhålla gottgörelse från en stiftelse. Av TrLs
bestämmelser så föreligger det en klar begränsning
beträffande vad en arbetsgivare kan erhålla
gottgörelse för, nämligen utgiven pensionsppst eller
engångsunderstöd till arbetstagare eller dess
efterlevande i vissa närmare angivna situationer.
Enligt TrL föreligger även en strikt reglering
beträffande från vilka medel i en stiftelse som en
arbetsgivare kan erhålla gottgörelse för utgivna
•förmåner. Det ska vara fråga om på ett visst sätt
beräknat överskott eller viss avkastning av
stiftelsens tillgångar. I denna del skiljer sig
R-vf al p.h ocksg^ f rån _TrL genom att det inte föreligger
några liknande begränsningar enligt Avtalet.
Enligt Nynäs bör dock det avgörande i denna del vara
vem som an-.svar.ar föar fullgörandet av f örplikteLserna.
I likhet med en pensionsstiftelse är det, enligt
Bolaget, arbetsgivaren som ansvarar för fullgörandet
av förpliktelserna enligt Avtalet. Skulle ett
underskott uppstå i Trusten kräver det brittiska
regelverket att en plan upprättas för att åtgärda
underskottet.
•
"•
••
Såväl de civilrättsliga som skatteråttsliga
bestämmelserna för tryggande med en pensionsstiftelse
bygger'på. att pensionsstiftelsen fungerar som en. pant,
att arbetsgivaren ansvarar och betalar pension enligt
pensionsåtaganden -och att arbetsgivaren har möjlighet
S
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att begära gottgörelse. Arbetstagaren har således inte
någon fordran på pension att rikta till tjänstepensionsinstitutet utan mot arbetsgivaren.
Även. de skatterättsliga bestämmelserna för ett
utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas
med en .svensk pensionsstiftelse har byggts upp efter
denna systematik. Detta torde innebära att det krävs
att det utländska tjänstepensionsinstitutet inte bara
har som ändamål att trygga arbetsgivarens pensionsutfästelse och förvalta avsatta medel för att kunna
likställas med en svensk pensionsstiftelse utan att
det också krävs att tjänstepensionsavtalet reglerar de
centrala förmögenhetsråttsliga frågorna på motsvarande
sätt som tryggandeiagen.
Detta framgår i proposition 2005/06:22 s 53 där det
även anges att bland de frågor som avtalet bör reglera,
på samma sätt som i tryggandelagen för att det
utländska tjänstepensionsinstitutet skall kunna
likställas med en pensionsstiftelse är bland annat att
institutet inte får utfästa pension eller betala ut
pension under andra villkor än vad som följer av
tryggandelagen. Vidare ska arbetsgivaren kunna få
ersättning från institutet för utgifter för utbetalda
pensioner och andra utgifter i samband med anställdas
pensionering;
Den bakomliggande tanken ärf att 'arbetsgivaren själv
skall lämna löften om pension till sina anställda samt
med egna medel betala löpande pensioner allteftersom
de olika pensions posterna förfaller (Jfr SOU 1965:41
s 178) medan en stiftelses uppgift skall vara att
trygga en arbetsgivares pensionslöften; TrL (12§) ger
också uttryck for att en pensionsstiftelse utgör en
pantstiftelse (Jfr prop 1967 nr 83 s 132).
Propositionen hänvisar i sin tur till proposition
1961:177 s 43 och' SOU 1965:41 s 178 angående
bestämmelsens- närmare innebörd. '
.
Att som Nynäs argumentera för att det år Bolaget som'
utfäst pension, inte trusten, och att Bolaget gentemot
sina- anställda år förpliktade att uppfylla ingångna
pensionslöften i enlighet med avtalet innebär inte att
arbetsgivaren år förpliktad att betala ut framtida
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pension. Arbetsgivaren har i likhet med exempelvis
tryggande med f.örsäkring' genom avtalet förpliktats att
säkerställa den framtida pensionen geiiom att betala in
tillräckligt med kapital till en trust som i sin tur
enligt avtalet är förpliktat att betala ut pension
till förmånstagarna. Bolaget är vare sig ägare till .
kapitalet eller har rätt att återfå kapitalet.
Det är helt korrekt att utomstående kan administrera
pensionsutbetalningarna även när tryggande sker genom
en pensionsstiftelse enligt TrL. Detta innebäx dock .
endast att utbetal TI ingår sker för arbetsgivarens
räkning och att arbetsgivaren betalar ut pensionen
till administratören. Administratören kan inte få
gottgörelse från pensionsstiftelsen utan'det kan
endast arbetsgivaren få. Administratören fakturerar
istället arbetsgivaren för den pension som ska betalas
ut. Att jämföra administrationen med exempelvis PRI
pensionsgaranti kan därför inte göras då dessa
förmedlar pension åt .arbetsgivaren. Tower Watson
administrerar pensionsutbetalningarna för trust en och
inte för arbetsgivaren.

, Awedding- En annan punkt där det föreligger avvikelse
utgör det fall.att stiftelsen aweckla-s eller
likvideras. 'Arbetsgivaren kan vid en avveckling av
Trusten få del av ett eventuellt överskott. Enligt TrL
kan arbetsgivaren i en liknande situation inte få ut
några medel utan i sista hand ska ett eventuellt
överskott lämnas- till välgörande ändamål. Stiftelsens
enda uppgift är som ovan nämnts att' förvalta kapital
och att säkerställa att arbetsgivarens pensionsutfästelser uppfylls dvs att kapitalet- används för
utbetalning i enlighet med ursprungligt ~syfte. Inte
att kapitalet går tillbaka till arbetsgivaren för
annat ändamål.
••

•! detta •sammanhang "förtjänar även några rader från
förarbeten med anledning av tjänstepensionsdirektivet
(proposition 2005/06:22 s. 29) att uppmärksammas. "Den
skattemäss iga regleringen av arbetsgivarens avdragsrätt för pensionskostnader bygger på att tryggandet
som sker i ett antal angivna former får en skattegynnad behandling.
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Éefiåfls.
JTOt^nstäfitätystrftmnff kr&Oer overuaganifen.sotn.itae är fämpBga tät gata. i detta,
sarnnanfumg. Eftersom utgångspunkten för lagändringarna
således år den befintliga formbundna lagstiftningen
och då det inte år aktuellt att vidga själva kretsen
av tryggandeformer, följer att avtal om tjänstepension
som träffas med utländska tjänstepensions institut bör
införlivas i lagstiftningen bara i de delar avtalen
kan jämställas med befintliga tryggandeformer. På
samma sätt måste en anpassning till vissa begrepp som1
används i lagstiftningen ske. "
Som framgår av förarbetena vid införlivandet av
utländskt tjånstepensionsinstitut var aldrig syftet
att utvidga kretsen av tryggandeformer. De
avdragsgilla tryggandeformerna är således genom
försäkring eller i enlighet med tryggandelagen. Vid
införandet av tryggandeformer med utländskt tjänstepensionsinstitut begränsade lagstiftaren dessa till de
fall de antingen kan jämföras med en pensionsförsäkring eller likställs med en pensionstiftelse
enligt TrL.Vad ovan anförts visar att tjänstepensionsavtalet inte
reglerar de centrala förmögenhetsrätt s liga frågorna på
motsvarande sätt som TrL. Vad Hynas .anfört i sina
erinringar förändrar inte Skatteverkets bedömning.

Sammanfattande slutsats

•

.

.
5

Som framkommit ovan motsvarar inte bestämmelserna i
Avtalet de kvalitativa villkoren i IL. Det är därför
. . . inte fråga om en sådan utfästelse -som f år beaktas vid
bedömningen av avdrag enligt 28 kapitlet 2§ IL.
Av genomgången ovan framgår även att villkoren i
•Avtalet inte motsvarar bestämmelserna i TrL på nedan
angivna punkter ...
- ...
'
.
1). Ändamålet med Trust en
-2) Vid utbetalningar från Trusten
.
3) Vid gottgörelse från Trusten
4) Vid avveckling av Trusten
Detta medför även att Trusten- ej är att betrakta som
likställd med en svensk pensionsstiftelse.
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' Sammanfattningsvis innebär detta att Avtalet -inte
uppfyller såväl ILs som TrLs bestämmelser i
tillämpliga delarr vilket medför att Avtalet 'ej kan.
ligga till grund för yrkat avdrag för tryggande av
pensionsutfästelse. #ted hänsyn härtill har
Skatteverket ej medgivit yrkat avdrag om 59 353 425.
kr.
.
En arbetsgivare som beskattas' i Sverige "har numera
.möjligheter att trygga sina pensionsutfästelser med
avdragsrätt såväl inom Sverige- som EES. Skatteverket
vill poängtera att regleringen i 28 kap IL avseende
jämförelsen mellan exempelvis pensionsstiftelser vilka
ar svenska tjänstepensionsinstitut och ett u-tländskt
tjänstepensionsinstitut innebär att de senare inte
exakt ska uppfylla kraven för pensionsstiftelse enligt
TrL. pet framgår av lagtexten att -det utländska
t j ånstepensions institutet ska kunna likställas med en
pensionsstiftelse enligt TrL.
Som framgår av förarbetena till reformerna har .
lagstiftaren inte velat utvidga' tryggandeformerna
samtidigt som det framgår av dessa att tjänste• pensionsavtalet ska reglera de .centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som TrL. Detta
framgår med all tydlighet när det i inkomstskattelagstiftningen reglerar ändra frågor än överf oringen,
•såsom bestämmelsen om gottgörelse.
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Det är enligt Skatteverket inte diskriminerande att
den ;interna "beskattningsrätten begränsar avdragsrätten
till vissa tryggandef o-rmer. Skatteverkets bedömning är
att kraven på tryggande numera uppfyller EU-rätt en
genom de inf orda "bestämmelserna med anledning av
tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om
verksamhet i och tillsyn över tj. änstepensions institut)
och det utvidgade etableringskravet 4-58. kap 4§ IL
till .att omfatta, inte enbart Sverige utan alla • • .
EES-s täter (artikel l i Europaparlamentet s och rådets
direktiv 2O02/83/EG av den. 5 november 2002 om
livförsäkring) . Detta -i Trnphgy enligt Skatteverket att
det numera inte föreligger någon diskriminerijD.g; (Jfr
även KA 2-0-07 not 118) . •
•
..
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Bolaget har yrkat avdrag för tryggande av pensionsutfästelse trots att avdragsrätt saknas. Några närmare
omständigheter kring Nynäs sätt att trygga sin
pensionsutfästelser har inte framgått vare sig av
inlämnad inkomstdeklaration eller annat meddelande."
Bolagets deklaration innehåller inte heller sådana
oförenliga eller ofullständiga uppgifter att det
framstår sota uteslutet att uppgifterna skulle godtas
utan sårskild utredning. Bolaget, har således lämnat en
sådan oriktig uppgift som utgör grund för eftertaxering. Några omständigheter som .JTmehar att den
beslutade ändringen skulle vara uppenbart oskälig har
inte framkomniit.

Beslutet har förankrats hos en särskilt kvalificerad
beslutsfattare.

Hur man begår omprövning eller överklagar - se bilaga.

(Underskrift}

Ove Abrahams son
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Nynäs UK AB
Box 10700
121 29 Stockholm

Sökande:

Nynäs UK AB

Organisationsnr: 556431-5314
Saken: Ersättning för kostnader enligt lag (1989:479)
om ersättning för kostnader i ärenden om mål om skatt,
ro. .m.

BESLUT
Skatteverket beslutar att inte medge någon ersättning
för kostnader i detta ärende.

BAKGRUND
Nynäs UK AB (Nynäs/Bolaget) har i samband med
omprövningsbeslut avseende 2009 års taxering (tryggande
av- pensionsutfästelse i utländskt tjänstepensionsinstitu.t) yrkat ersättning för biträde enligt
ersättningslagen. Kostnaderna har beräknats till
325 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

BESLUTSMOTIVERING
GÄLLANDE RÄTT.
Enligt 3 § ersättningslagen har en skattskyldig, som i
ett ärende eller mål haft kostnader' för ombud, biträde,
utredning eller annat som skäligen behövts 'för att ta
tillvara sin rätt, efter .ansökan, rätt till ersättning
om
o den sökandes yrkanden i ärendet eller målet
bifalls helt eller' delvis,
o ärendet eller målet-avser e.ri fråga som är av
betydelse för rättstillämpningen,.eller
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ö det finns synnerliga skäl för ersättning.
r

•I'4 § 'ersättningslagen regleras vilka kostnader som
inte är ersättningsgilla. Kostnader, som kan anses'
hänförliga till skyldigheten att lämna, deklarationen
eller andra uppgifter till ledning för beslut öm skatt
ersätts inte. Detsamma gäller kostnader som härrör till
skyldigheten att föra räkenskaper, anteckningar eller
annan lämplig dokumentation i syfte att fullgöra
uppgiftsskyldighet samt för kontroll därav. Kostnader
för arbete med sådant som det ankommer på bolaget att
tillhandahålla i samband med revisionen är inte heller
ersättningsgilla.

SKATTEVERKETS BEDÖMNING
Ärendet avser tryggande av pensionsutfästelse i
utländskt tj'änstepensionsinstitut. De av Nynäs
redovisade kostnaderna avser framför allt arbete i
samband med yttrande över Skatteverkets överväganden.
Nynäs har' även påpekat att det föreligger särskilda
skatteregler som reglerar avdragsrätten för pensionskostnader och att det för utländska filialer i princip
alltid involverar svåra bedömningsfr.ågor. Vad Bolaget
anfört har inte medfört någon ändring i Skatteverkets
ställningstagande. Omprövningsbeslut har därför fattats
i enlighet med övervägande.
Nynäs har inte vunnit bifall till sitt yrkande.
Kostnaderna kan inte anses skäliga för att tillvarata
Bolagets rätt i nämnda hänseende. Några omständigheter
som medför att Bolaget bör beviljas ersättning på andra
grunder har inte framkommit. Bolaget' är därför-inte
berättigat till viss ersättning för de aktuella'
kostnaderna.

Ove Abrahamsson

HUR'MAN ÖVERKLAGAR,' se bilaga.

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som Till öyefklaga kammarrättens avgörande ska skriva tffl Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas titt kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten mom två månader från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande for det allmänna räknas dock
från den dag beslntet meddelades. •

För en enskfldklagande år sista, dagenför överklagande tvåmånader från den dag dåhan/honfick del av
IcarrnnarrätigDS beslut Omklagandentlck del avkarrjmarrärterjs besluttex. denSOjummåste skrivelsen
-med överklagande ha kommit m senast denSO augusti: Omklagandenfickdelavbeslutettéx. denSl
juli, som inte har någon motsvarighet två månader senare, löper tiden i stället ut på slutmånadens sista,
dag, dvs. i det här exemplet den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag,
söndag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det art skrivelsen kommer in nästa
vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta forvaltningsdomstoien kiäss s&prövningsällstånd
meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt for ledning av
rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om detfinns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom
att det finns grund for resning efler att målete utgång i kammarrätten uppenbarligen berör på grovt
förbiseende eller grovt misstag.
' •
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast Det är därför viktigt att detklart och
tydligt framgår ay överklagandet till Högsta föwaltiiingsdomstolen varför man anser att
prövningstillstånd bör meddelas.
• Om en part har överklagat beslutet får även motparten ge in ett överklagande, trots att den- gaQandetideri
för överklagande gått ut Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges k inom en månad räknat från
utgången av den tidigare överklagandetiden. Ett andntnirigsöverklagaude förfaller om det första
överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Ävennär det gäller anslutamgsöverklagande
krävs nTn
Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1. den klagandes namn, person/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer tDl
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden Van nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobfltelefonnummer anges.0m någon person- eller adressuppgift andras är det viktigt att ämna lan
snarast görs till Högsta forvaltnmgsdomstolen
2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens na-mn, måhiummer samt dagen för beslutet
3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd •
4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få tUl stånd och skalen för detta
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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