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YRKANDEN M.M.

Anders Lindblad Consulting AB (bolaget) yrkar att kammarrätten ska

fastställa arbetsgivaravgifter i enlighet med inlämnade deklarationer samt

undanröja påfört skattetillägg. Till stöd för yrkandet för bolaget i allt

väsentligt fram detsamma som i förvaltningsrätten. Bolaget vill understryka

att lägenheterna ligger ute för bokning och är bokningsbara 24 timmar om

dygnet 7 dagar i veckan. Resonemanget i HFD 2011 ref. 55 om nedsättning

av förmånsvärdet då den skattskyldiges dispositionsrätt varit begränsad bör

kunna tillämpas på förevarande fall.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Det som bolaget har fört fram och det som i övrigt har kommit fram i målet

ger inte kammarrätten anledning att göra någon annan bedömning än den

som förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

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

, l/', •Anna Lönnestav Fredrik Fries Magnus Mathiasson
kammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd
ordförande referent
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YRKANDEN M.M.

Skatteverket beslutade den 20 september 2018 att höja Anders Lindblad

Consulting AB:s (bolaget) underlag for arbetsgivaravgifter för redovisnings-

perioderna april 2017 - december 2017 avseende oredovisad förmån av

fritidsbostad samt att ta ut skattetillägg. Skälen for beslutet framgår av

bilaga 1.

Bolaget överklagar Skatteverkets beslut och yrkar att de aktuella

redovisningsperioderna ska fastställas i enlighet med inlämnade skatte-

deklarationer samt att påfört skattetillägg ska undanröjas. Till stöd för

överklagandet anförs i huvudsak följande. Bokget har lämnat riktiga

uppgifter i sina skattedeklarationer. Bokget har inte redovisat någon

bostadsförmån eftersom bolaget har haft för avsikt att hyra ut de båda

lägenheterna på fastigheten i så stor utsträckning som möjligt. Företags-

ledarens dispositionsrätt har därmed varit helt inskränkt. Bolaget har tecknat

ett hyresförmedlingsavtal med Skistar avseende uthyrning av lägenheten på

nedre plan under perioden den 16 oktober —15 maj varje år. Övrig tid

annonseras lägenheten ut till uthyrning via Blocket. Lägenheten på övre

pkn annonseras ut via Blocket året runt. Utöver detta har bolaget ingått ett

avtal med en lokal entreprenör rörande hyresförmedling av den övre

lägenheten under hela perioden den l april 2017-31 december 2017 samt

den nedre lägenheten under perioden den 16 maj -15 oktober, dvs. den tid

under året då Skistar inte förmedlar uthyrningen. Uthyrning har skett under

2017 vilket har genererat intäkter om totalt 26 874 kr. Under den i målet

aktuella perioden april 2017 - december 2017 har ingen företrädare för.

bolaget nyttjat fastigheten. Inför förvärvet den l april 2017 av den aktuella

fastigheten har bokget ändrat sin bo kgsordning till att även omfatta

uthyrning av fritidsfastigheter. Bolagets verksamhet går alltså bLa. ut på att

äga, förvalta och hyra ut fritidsfastigheter och bolagets verksamhet i den

delen syftar till att förvärva ytterligare fastigheter i fjällvärlden för
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uthyrning. Det ska beaktas att 2017 var bokgets första verksamhetsår

beträffande uthyrningsverksamhet.

Till stöd för sin talan åberopar bokget ett hyresförmedlingsavtal med

Skistar till styrkande av att dispositionsrätten till fastigheten är inskränkt, ett

e-postmeddelande daterat den 26 mars 2018 från Skistar till styrkande av att

bolaget inte har bokat några s.k. ägarveckor under perioden den l april 2017

- 31 december 2017, en annons från Blocket till styrkande av att bokget har

annonserat ut fastigheten till uthyrning, samt ett utdrag från bokgets

huvudbok till styrkande av att bokgets intäkter under perioden den l april

2017 - 31 december 2017 uppgick till 26 874 kr.

Skatteverket vidhåller vid obligatorisk omprövning det överkkgade

beslutet.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

De frågor som förvaltningsrätten har att pröva är om en förmån som medför

skyldighet att betala arbetsgivaravgifter har utgetts, vilket belopp underlaget

i så fall ska beräknas till samt om Skatteverket har haft fog för sitt beslut att

ta ut skattetillägg.

Förmån av fritidsbostad

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2002 ref. 53 bedömt att en

förmån av fritidsbostad främst karaktäriseras av den fria dispositionsrätten,

oavsett i vilken utsträckning bostaden faktiskt har nyttjats av den skatt-

skyldige. I ett senare rättsfall, HFD 2011 ref. 55, har Högsta förvaltnings-

domstolen vidare uttakt att principen om att dispositionsrätten kan grunda

förmånsbeskattning även bör gälla om fritidsbostaden används i företaget,

t.ex. för uthyrning.



Sida 4
FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 27869-18
I STOCKHOLM

Enligt praxis är det således dispositionsrätten som ska ligga till grund for

formånsbeskattningen. Vad bolaget har anfört om att ingen bokgsföre-

trädare faktiskt har nyttjat fritidsbostaden, att bokgets verksamhet fr.o.m. år

2017 enligt bolagsordningen har innefattat att äga, förvalta och hyra ut

fritidsfastigheter, samt att bokgets avsikt har varit att hyra ut de båda

lägenheterna på fastigheten i så stor utsträckning som möjligt kan, såsom

framgår av ovan angiven praxis, inte medföra någon annan bedömning.

När det gäller dispositionsrätten har bokget anfört att denna har varit helt

inskränkt för företagsledaren under den i målet aktuella perioden. Detta till

följd av att bokget har tecknat ett hyresförmedlingsavtal med Skistar och att

lägenheterna i fastigheten även har varit utannonserade till uthyrning via

Blocket samt via en lokal entreprenör.

Förvaltningsrätten konstaterar att 4 § i avtalet med Skistar visserligen anger

att bolaget senast den l november årligen ska meddek Skistar vilka veckor

som ska nyttjas för eget bruk under kommande säsong. Av bilaga 2 till

avtalet framgår emellertid också att bolaget därefter har möjlighet till

ägarveckor i mån av plats. Att fastighetsägaren, dvs. bolaget, har möjlighet

att nyttja objektet för det fall Skistar inte lyckas hyra ut detsamma har

Skistar även per telefon bekräftat till Skatteverket under ärendets hand-

läggning där. Med hänsyn till detta kan inte hyresformedlingsavtalet med

Skistar i sig anses innebära att bolagets dispositionsrätt till fritidsfastigheten

har varit begränsad under den i målet aktuella perioden. Så kan inte heller

anses ha varit fallet på grund av den utannonsering som bokget uppger har

skett via Blocket och via den lokak entreprenören. Detta eftersom inte

heller denna typ åtgärder i sig innebär någon begränsning i bokgsföre-

trädarens möjligheter att nyttja fritidsfastigheten för eget bruk. Endast i den

mån lägenheterna på fastigheten faktiskt har varit uthyrda kan dispositions-

rätten anses ha varit begränsad.
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Av det överklagade beslutet framgår att fastighetens lägenhet på nedre plan

har varit uthyrd under en vecka i april 2017 samt under perioden den 21

december 2017 — 4 januari 2018. Denna inskränkning av dispositionsrätten

har Skatteverket beaktat vid sin beräkning av förmånsvärdet, vilket är i linje

med praxis (se RÅ 2002 re£ 53). Bolaget har inte i sitt överklagande gjort

gällande att någon ytterligare uthyrning av fastigheten har skett utöver de

perioder som Skatteverket har beaktat i sitt beslut. Inte heller i övrigt har

bolaget ifrågasatt Skatteverkets beräkning av förmånsvärdet. Det saknas

därför skäl för förvaltningsrätten att göra någon annan beräkning av värdet

på förmånen än den som Skatteverket har gjort.

Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten således att en förmån som

medför skyldighet att betala arbetsgivaravgifter har utgetts och att

Skatteverket har haft fog för sitt beslut att höja bolagets underlag för

arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna april 2017 - december 2017

med de belopp som framgår av det överklagade beslutet.

Skattetillägg

Bokget har genom att inte redovisa arbetsgivaravgifter avseende förmån av

fritidsbostad lämnat sådan oriktig uppgift att skattetillägg ska tas ut. Något

hinder mot att ta ut skattetillägg eller skäl för befrielse, utöver den som

Skatteverket redan har medgett, har inte kommit fram.

Överklagandet ska därmed avslås i sin helhet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i

bilaga 2 (FR-11).

IPahntjord Smitt

Förvaltningsrättsfiskal

Nämndemännen Anisur Rahman, Linda Ohlson och Torborg Wärn har

också deltagit i avgörandet.

Förvaltningsrättsnotarien Emma Zarelius har föredragit målet.
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Omprövningsbeslut
Skatteverket Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt

KOJItör 0227 . - • . .Datum PeisoiWbrganisafignsnummer

171 -94 SOLNA ' . '• . 2018-09-20 556942-1406
Béslutsidenlitet

ÅGS6

Handläggareideöa ärende ' ' ^ •
FredrikWedberg • Anders Lindblad Consulting AB
010-5741871' BYGDEVÄGEN 20
U J-V J / H J.Ö / J» • • 1Ot? t\A t /A-i i r-iLt-rt IM A

fredrtk.widbergfckAtewrket.se " 186 94 VALLENTUNA

Nämn: • Anders Lindblad Cönsirtting: AB

Person^/örgänisationshr: 556942-1406

Redovisningsp.eriod/-en APR 17, MA'J 17, 3UN 17, 3UL 17, .AUG 17-, SEP- 17, ÖKt 17, NOV
17, DEC 17

Äreriäét' gällen • Ar1?étsgiyar avgifter, !Bos ta ds förmån. .& Skattetillägg. •
•Beslut .

Skatteverket; beslutar ätt 'höja avgiftsunderlaget med 15 S55 kr per.
redovisningsperiod april - juli och. nied. 15 556 kr fö.r perioderna, äuguiäti •-
december 2017' -avseende oredovisad förman, av- fri. fritidsbostadF vilket medför
att '•ytterligare arbetsgivaravgifter ska betalas, med':

— 4- 888 kr per redovisningsperiod april .- j'iini S aiig - dec samt med 4 '88.7
för reddvisningspériod j'u-li 2017. ' ' . . •

j

samt att ta ut skattetillägg med; 20 % av arbetsgivaravgiften per period dvs-i
med 978 krf. .som" genom, delvis befrielse sätts ned till 7,5 %• •d.-.v.-.s'. till- 733
kr. per. per lod--april - december 2 017 v

'' Arbetsgivaravgifter att betala bestäms till belopp som.- framgår av'
. .nedanstående sammanställning.

Postaäress. Växel Webbplate www^katteverketse
Kontor 0227 , 0771-567567
171 94 SOLNA



Skatteverket
Omprövningsbeslut
Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt

2(17)\

Datum
2018-09-20

PBrsanVorsamsafiorisnumnier

5569.42-1406
pBstutsfdenfitet
ÄG56

Beloppsmässig sammanställning av beslutet4 se också bifogad/-e specifikation/-er

Nu beslutade belopp Tidigare beslutade belopp Änaringsbelopp3

Arbetsgivaravgifter 79 65.7 35 666 43. 991

Avdragen skatt: .22 077. 0.

EJ avdragen skatt

Skattetillägg 6 597 O 6. 597

Summa

Beräknad ränta2

Summa nettoändringsbelopp och/beräknad ränta

50 588

601

51,189

Totalt3'
höjningsbelopp;
Totalt3 ..
sänkningsbelppp:

50 588 Forfeilodad.:4 2018-10-26

Bankgiro: S05CK1ÖS5 Otimiummer: 1655.694214065.
1- Minustecken.före beloppet innebär sänkning. Om inget tecken anges före beloppet innebär defe en höjning,
2 Koslnådsräntaiiar beräknats pä hojnlngsbeloppel netto. Ränfan förändras' om IrahsaWidher in&iflar på skattekontot

eRersenastéävstä.mriingEäag-sedetsEnastekontDutdraget..
3 Höjningsfeéloppet motsvarar suniman av de ändringsbelopp .som Innebär höjning. Sänkningsbeloppet motsvarar

sutnraan ay de ändringsbelopp sortf innebar sänkning.
.4 Med forfallodag menas den dag betalning-ska finnas bokförd piSkätteveTkete 'bankgiro.

Skäl för beslutet •
Bakgrund

Skatteverket genomför en- 'köntr-öl-1 ayseende- förmån av. fri bostad f or. p'.ériadén
april -. december 2017. !

Ni äger fastigheten Vénidalens "Kyrkby 4'3:3'03 i Härjedalens- kottmun.. På
fastigheten som; här taxeringsvärdet- 2 385- 000 fer finns en- bostadsbyggnad
taxerad som. småhusfastighet.. Bostadens yta uppgår enligt . -
f astighetstaxeringeri till 127 kvm- bovta och. 32 'kvm biyta,.. -Fastigheten, har
enligt fastighetstaxeringen standatcdpöang. 29 p {..30: p -är hörmalstaJidard̂  -,

Ni anger' i skrivelse till Skatteverket ätt- fastigheten" anskaffades "L april
'2017 som en del i etablerandet av en' affärsverksamhet- avseende- uthyrning' av
fritids f as.tlghetet- i f jälliniljp. "Som en del av förberedjelsarna' for detta här-
ni- ändrat och uppdaterat er bolagsordning så att- äve-n denna, verlcsamhet-
specificeras där,, samt att ni uppdaterat era SUI koder1 till Skatteverket så
att -även uthyrning av fritids f as tigheter ingår..

Enligt Skatteverkets register' har ingen varit- f-olkfeOkford på don- aktuella
.- fastigheten under' ovanstående period .•

Postadress-
Kantar 0227
•171 945OLNA

Vixä
077-1-56756?

Webbplats: wmv.skatteverkeLse
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Datum peréoiWotganisaironsnumnier

2018-09-20. 556942-1406.;

Ni ägs av-.̂ jiders Lindblad -(6211.30-8934) som är styrelseledamot l .bolaget.
Sty.reisésUp£leant ä£ Cecilia, Lindblad <641Q:i'6.-5Q28.) samt. Petra 'Hedeby
(620317-10.27, Firman tecknas ay styrelsen.

' Någon bostadsförmån har. inte redqyisats i era arbetsgivardeklarationer för
redo.visningspéjriodéifeha april - -december :20.17-,

Ni/har i skrivelse .till STcattevetkét angivit att. den aktuella fastigheten-
K hyrs ut via Skistär samt genom annonsering, på Blocket.: Ni har b.ifogat avtal
Imeilan. er och STcistar, där det går altt utläsa att bokningéir för privat bruk.

• i efterföljande perlod oktober - maj; ska 'meddelas .Skistär senast 1. november
året innan, t[thyfar.en har 'under perioden, ve.cka 5l t.ö.m. vecka 18 möjlighet.
att böka stugan högst '8 veckor. Av dessa- veckor far högst 3 veckor vara.

) högsäsong d,;V,s, jul.,, liiyår,. trettonhelgen* samt peiipden ved.ka 7 till '10',,
och påsklovs/veckorna- .Om ägarveckor inte. bokas innan 1. november -kan stugan
nyttjas i. mån ;a,v plats,.

j '

. Avtalet med Skistar avser1 nedre plan. av fastigheten med Tboyta 80. kvm,, 6' f 2
bäddar/ allrum mé<i köksavdelning, dusch,- toalett -och

.Skatteverket har varit- i. kontakt med: Skistär via telefon. Här framkom- att • ..
Sk-istar: inte Hyr ut stugor- under perioden 15 apr-il t.o.m. 15 oktober

• -(lågsäsong) . Perioden 16 oktober" t.-a.m-. 31 döcéttber avser högsäsong och
•uthyrning kan., ske.

Vidare bekräftar Skiå.tar i samtal att stUgägaren i det -tillfälle, att Skistär
inte lyckas hyra ut ett öbj>kt har möjlighe.t afct- nyttja pb;jö.ktet mer än
ovanstående- åtta veckor 'under peripden vecka 51-1.p.m- 'vecka 18-.

k ' &.v? ert: svar; framgår ätt ägarveckor inte hat 'bakats for perioden, april - j
december 2017', men at-t ni har för avsikt att. nyttja fastigheten under .2018.. . 1

t
Snligt vad scm framgår aT er- ins-and insättningsuppgift har nedre delen, av
fastigheten var.it uthyrd en vecka i april 2017- via. S'kis'tar. ,Dét finns även :

^ eii bofcningslista bifogad svare.t.,. vilken visar på .uthyrning' mellan 21 j
- december - .28: 'december 201? samt 28: december - 4 januari -2018.'. . |

i

Skatteverket har skickat en förfrågan avseeridé' er ahhöiis 'på Bioeket gällande j
fastigheten ̂ emdäleji-.KyrJcby. 43:303. Ni ombads 'här'att redogöra f-ör dia:.. ' [
fastighétSÄ- har varit 'Uthyrd, under perioden 15 april fc.-o-.iä. 15 oktober 2017.. \
Cm så. var fallet avsåg uthyrningen he.la, eller delar av- fastigheten? J '

0 'annonsen, har ni ang;étt ett"pris om 25 00.0 kr per vecka..

M. 'hänvisar till det; uthyrningsävtal som funnits med 'Skistar a.Tseéhdé:
>. perioden 16 pKtober 2017- - 15 maj 201-8.- Hl ans'er att någon, dispositionsrätt

inte- föreligger i perioden i det- -att :hi helt avsagt er dispositionsrätten,
°. Under perioden här ni möjlighet, att skaffa er dispositionsrätt genom att

boka så kallade •'ägarveckor'''. Ni har inte bokat jiågra ägarveckor under 2:017'.
S Det betyder enligt er att ni •under periô ferr l april - 15. maj samt 16'. oktober
"*' '-31 deceinber 2017 inte. haft någon dispositionsrätt.

•*5 postgdresB: Växel Wéb.bplats; www.skatteverket.se
kohtorD227 0771-567567 - . '
17194. SOLNA



Omprövniiigsbéslut
Skatteverket ArbetsgivaravgifterrAvdragen skatt

Datum • ' Persan-Ainganisafionsnurnmej"
2018-49-20 556942-1406;

Bésliifeidenfitat
AG5&.

Ki -uppger vidare att ni för perioder, -utanför avtalet med Ski-star .lagt ut
f astigheten till uthyrning -via. Blocket samt. -genom ett lokalt nätverk,
bestående av två. personer- i B jömtike .• Ni anser att dispositionsrätten även
under denna- perriöd varit kraftigt inskränkt: till följd av detta.

Ni anget vidare att ni anser -att .det är fel att i efterhand- och med "facit .i.
hälld''' 'kofistatera. vilka veckor soio/lrité varit belagda/uthyrda för att
.därefter .förmå&sbeskatta dessa. . . •

'Kfi anför -vidare i. -relation till frågan dm skattetillägg , att några f éläktigEi
uppgifter inte. har lämnats-, i det att.. ni som 'förberedelse inför förvärvet av
den aktuella ..fastigheten har sökt och fatt rådgivning, av skattejuridisk
expertiŝ  i' svar fräft dessa experter har ni fått information' piti- ätt ingen
förmån av fri eller delvis fr-i bostad föreligger eftersom: ni har avsagt sig
dispositionsrätten till den; aktuella, fastigheten.

Xagai- m. in.

Enligt. .2 kap.: l •§. Socialavgift slagen. (20 00:.. 9 80) (SAL.) ska deii som utger
ävgiftspliktig ersättning betala. arbetsgivaravgifter. Löner,- arvoden/
förmåner öéh'- andra ersättningar för arbete är avgiÉtsplikti-ga .enligt 2 kap
10' i SAL-, Detsamma gäller annat som utge? med anledning a~v 'ett avtal om
.arbete .

Förmåner ska' värderas enligt; reglerna i inkoiustskatt.&lagen. (1999: 1229) (IL)
enligt 2 kag iO. a

Enligt 61 kap* 2 §. Ili- ska inkpiiist-er i annat än pengar, väfd̂ fäs. till
marknadsvärdet. Med marknadsvärde avses- det 'J?ris som den. skattskyldige
skulle 'ha -fått . betala' p.å örteii- ' pin. han själv .skaffat sig motsvarande varor,
tjänster él-ler förmåner mot 'kon-tant- betalning-.

Enligt 56 kap, 2 §• IL är ett fånens företag ett aktiebolag'- -där'' fyra eller
färre delägare äger .andelar som motsvarar1 mer än 50 pr.öcént av röst,ema f qr
samtliga andelar i företaget.

Enligt- 56 kap". 6 § IL av§és med delägare, i ett f åmansf öretag en fysisk
person söm direkt- eller Indirekt äger eller på liknande sätt innehar andelär
l företaget. Me,d företagsledare i ett f åmans företag avses den eller de
fysiska personer som genom- eget eller- närståendes - innehav av anaVel-är: och. s.in
stälinirig i företaget har ett väsentligt inflytande i företaget.

p l prop. 19'9 9/:2 00 Q,:.15- inför slopande av vissa s.k. stoppreglér, bl.a. den
> re'gfel- Sdm -avsett att hindra fåmansföfétag att skaffa egendom for

företagsledarens eller denne närstående persons privata 'bruk> uttalades -(-s.,-
° • 58 f- 60')

S . "Att skatteuttaget vid tillämpning' av stopgregeln kan bli större än vid

-T£- 'Postadress = : " Växel : Webbplats: www.skätteverketse
. Kontor 0227 0771-567SBT

1T194SOLNA ' .



Omprövningsbeslut
Skatteverket ArbetsgivaravgmédAvdråaeri skatt

Datum PEisaiWorganisatjonsnummer

' . 2018-09-20 556942-1406-
• Beslulsidenlitef

' AGS6

•tillämpning av de allmänna reglerna framgår tydligasit -om anskaffningen avser
dyrbara tillgångar med lång livslängd-,, -exempelvis• fastigheter, .fartyg, eller
konst. Tillämpas: igtoppregela. beskattas företagsledaren; för. ett. belopp
motsvarande hela anskaffningspriset medan en tiliainipning -av de' allmänna
reglerna leder till beskattning bara. av ett till dispositionsrätten kopplat-
förmånsvärde,

Regeringen, är medveten om att ett slopande av stoppregeln kan •fresta
IP} företagsledare att' utnyttja fåmansföretaget för.- anskaffning av p'rivat

egendom. De invändningar- niot. ett, slopande av regeln som framförts måste 'tas •
. på stort, allyaf. Regeringen är '.dock av den uppfattningen ätt en korrekt
béskat,tnincj kan ske vid en tillämpning av* allmänna regler för
: f ömånsbeskattning <, Vid värderingen- av förmånerna, är utgångspunkten givetvis
^ att marknadsvärdet -skall 'styra; 'När det gäller -anskaffningar av dyrarö

egendom, t. ex, båtar- och f j all-stugor t>ö;r det understrykas att det, är
.dispositionsrätten som liggei till grund, för förmånsvärdet, och inte det • • \
faktiska utnyttjandet)-- -efteTrsam; f3ällsttigan/.båtén stått till den • \
skattskyldigas, förfogande under hela :årét och således, kunnat användas av' - \
honörn -när han ville.. • Regeringett utgår ifrån ätt- den- förmån.sväfdering söm ' ' p
'kommer' att. göras hos skattemyndigheterna, och domstolarna kommer att bä |
hänsyn- till deii typen; af? .förmåner och även i övrigt- ha en realistisk . i
.anknytnirig," ' • l

i

y
Praxis ' l

Högsta •förvaltningsdomstolen '(HFD:) har' i RÅ 2002 ref. 53 prövat örii.
beskattning- ̂  föfi&åii av fritidshus ska grundas- pä det -f-äktis-kå utnyttjandet
eller på dispositionsrätten'. En delägare, som ä'vé& var -anställd i företaget,
hade. utan inJskräftkniriö kunnat disponera företagets: fritidshus... Delägaren'

^ . föänånébéskattadés för dispositionsrätten.- HFD uttalade-:

"En bostads f ö£-Hiå'n: av' det sla'g 'som iföreligger i detta mål karaktäriseras
främst av den. fria dispositipnsfätten, till fritidshuset. Oetta, gäller
oavsett i vilken- u"t'gträäknihg fritidshuset; faktiskt hat nytt j ät:s av "cferi

j akatfes.kyldi.ge-. Gärdet av bpstadsifprmånén böij därför beräknas på- grundval,- av
denna 'dispositionsrätt. För det 'fall den- skattskyldige gör- .sannolikt att-
disposi-teionsrätiien varit inskränkt i något avseende.,; 't.ex..- genom. att.
bostaden under :en tia. varit uthyr.4? bör. förmånsvärdet sattas, ned. ,med hänsyn
till •omfattningen a^r denfia inskränkning."

HFD anger' i övrigt inte hur' etts sådant 'förmånsvärde principiellt bör
^ beräknas Titari .kpns.taterär enbart att' utredningen inte ger stöd fös att
0- förmånen bör värderas till. lägre belopp^ än-vad underinstanserna gjor.fc.
Q. Av HFD 2011 ref., 55 framgår att principen att dispositionsrätt; kan grunda
> förmansbé.skättnirig bor gälla även om fritidsbostaden används- i företaget,, t..-.
? ex', för uthyrning,-. ' ' ,
o • •
T* •« *

Skattetillägg
'S '
!*. . • ' '

& Postadress 7̂ : Växd Webbplats: www;skatteverketse
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A OmprÖvningsbéslut 6(17)

Skatteverket Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt
' Datum . . PersoiWoiganisaSorisBUmtnér'

• • • - ' . - • . • - , 2018.-09-20 ' ' ' . 556942-140&
Beslutsldentitat- '

AG56

Av 49 kap, 3. § 3FL framgår. att skattetillägg ska tas ut på avgift enligt 2
kap* .SAL. ' ' •

Enligt 49". Kapi '-4 •§ 'S FL -ska skattetillägg "tas ut av den- som. på något annat
x sätt än muntligen under förfarande/t

l .. har- lämnat e'ii oriktig uppgift till ledning för egen hjeskatttiing, elléx
2. har lämnat en oriktig uppgift i ett mål öm egen beskattning.

^ Skattetillägg, enligt första stycket 2 ••får dock tas ut bafa- öm uppgiften inte •
.har godtagits- efter prövning -i sak,

' Enligt 49 kap 5 § SFL ska -en uppgift, anses oriktig om det. klart framgår att-:

^>^ 1; lämnad uppgift är; felaktig,- eller
2. en uppgift söm ska lamhAs till ledning av beskattningen har utelämnats.

Ert uppgift .ska dock inte anses vara. piriktig' om:-

l.: uppgiften tillsammans med övriga uppgifter- spm; här lämnats: eller godkänts-
utgör tillräckligt under-lag' för ett riktigt, beslut., eller

2~. uppgiften uppenbart inte: kan. läggas till grund' för ett: beslut.

•.Skattetillägg f ä,r; enligt 49' kap 10 §' 'SFL inte tas. ut om:,

1. den .oriktiga uppgiften. framgå-E >av avstämningsuppgifter; som. har- varit
tillgängliga för Skatteverket, inom ett år från; utgåfigeå av
beskattningsåret,

2> den uppgifts'skyi.dig'e på eget initiativ har rättat den oriktiga, uppgiften
Ä. elles "iämnat uppgift om -att skatteavdrag inte- h&É gjorts, eller
\D ' 3..- det. skattebelopp; som. kunde ha, undäntlragits. genom' felaktigheten eller

;p'as.sivjlteten är obetydligt.

Med avstämningsuppgiftei? avses enligt 43 kap-, 10- c § SFL

-̂  1. kontrolluppgifter söm. ska lämnas- utan föreläggande och. underrättelser om
lagfart soW lämnas- med stöd. av f ör.fat-tning.,

2. -uppgifter som. har lämnats: "i; inköms"tdeklär-a'tionen för det föregående
béskattriiiig-s.året P'0 -̂ aom nar- e:ö: äî ekt koppling- till uppgifter, spm 's&a

iSmnäs i inkomstdeklarationeii fiQ"i;- beskattningsåret,- och
3.- uppgifter som finns i. r'egis.ter- som har uppxättatis av Skatteverket för:

°: kontfpll &y framtida inkomstdeklarationer'

• o . •
0 Enligt. 49: Icap 11 § SFL är skattetillägg pä sådan :skatt som avses i 5ö kap.
> § 1-4 och, '6 (skattetillägg på slutlig s.kätt). ä.r; 40 procent av den skatt som/

om den oriktiga -uppgiften .hade: godtagits, inte, skulle, ha bestämts för den
°: söm har- lämnat uppgiften .-• Skattetillägg pä, annan s-katt är 20- procent av den'

skatt.- som, om den o-riicij.igä uppgiftet! hade godtagits, inte, skulle ha bestämts
S för eller; felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som- har'- lämnat .uppgiften.

Postadress Växel. . , SWebbplats: www-skatteverfostsé
KontorQZZT 0771-567567 : .



Å . Ortiprövningsfoeslut
Skatteverket Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt

Datum • PeisoiWotganteafionsmjntmer

2Q18'.-09.-2Q 556942-1406
' BeslBteidentlet; -

Enligt 51 fcap l § SFL ska Skatteverket; besluta om hel .eller, delvis befrielse
•- från en avgift 'om det är oskäligt- att ta- iit avgiften med fullt, belopp;

Vid bedömningen ska, det särskilt beaktas priw. • -: • |

1. den felaktighet eller passivitet som. har lett till avgiften; kan antas ha: ' l

a): berott pä ålder, hälsa- eller liknande förhållande, b) berott på en
|̂  felbedömning av en regel -eller betydelse av- de faktiska förhållandena,

eller c}- föranletts av vilseledande, eller missvisande kontrolluppgifter-,

2. avgiften inte står i rimlig, proportion till felaktigheten eller
passiviteten, eller

O - -
.3'. -en oskäligt lång tid här gått efter- det- att- Skatteverket har funnit

.anledning att- anta- att. avgift ska -tas ut utan att- den som avgiften gäller
, kan lastas för dröjsmålet- ' • ' • '

Skatteverkets, bedömning' . " ...

Regeringsrätten flår i- rättsfallet; RÅ 2002 ref; 33' bedömt att éh förmån av
fritidshus, främst Jfa.rakt.äriseras.. -av déh fria dispositionsrätten, oavsett i
vilken, utsträckning- .nus.eb fa-ktiåkt har utnyttjats',, -och därför bör beräknas
på grundval av dispositionsrätten * Det framgår, inte av- Regeringsrättens dom
att syftet, med förvärvet av egendomen- Kå-r: någ'on Inverkan,på'öm det. är .
disppsitionörätten -eller det faktiska nyttjandet som slca •förmånsbe-skatt.as:

eller att. det: ska v-a-ra av avgörande' b.et.ydels.é. pä egéjidpmen. år-' •
rörelsefrämmande' i 4eh bedrivna verksamheten eller inte.

*) Det framgår i Skatteverkets ställniftgs.1-4.gaäde "Beskattning av
dispositipnsrätt till fritidsbostad eller båt" .{dnr 131 6253.11-11/111) a,tt
den sota. kari. disponera -arbetsgivarens fritidsbostad, eller- fritidsbåt -
beskattas - f ox -möj li.ghe.ten att anlända egendomen- för. privat bruk och inte för

• faktiskt, nyttjande. Det är således dispositionsrätten, soitt béäjcattas. Detta
J gäller äveu.. om. bostaden eller båfeia. ativänds-. i .a;r.betsgivarens -verksamheti. men

denna insk~ränknihg' kan då reducera förmånsvärdet. ' .

Vidare: framgår déf. av ställniiigstagändét att en 'vanlig 'Situation är att ett-
företag vid. sidan- av den ordinarie verksamheten innéhgr en. -enstaka'
fritidsbostad eller båt för uthyrning. Om en anställd då hat ' '

' -dispositionsrätt, under outhyrd tid- bör förmånsvärdet- beräknas med ledhing: av
0 hyresvärdet for dessa perioder>

•o
0; Ni har • framfört att .intentionen med_ att köpa den aktuella fastigheten, 'var-
> att hyra utr densamma,- samt att ni' uppdaterat er .bolagsordning och' SHI

kpderna till SkatteYérTcet:s
ca- . . . .

Enligt. Skatteverkets register bedriver- ni konsultverksamhet till 8-5 %./
S litterärt -och. konstnärligt skapande till 7 ̂  fastighet s förmedling' till 4 och - •

,•.

•*: postadress. Växel Webbplatsi. www.skatteverketse '
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- . . . - ' Qmprövriingsbeslut
. Skatteverket - ArbetsgivayavgifterfAvdragenskatt

Datuiji Peiso.fr/ojgaaisafiDnsnomjner
2018-09-20 556942-1406

AG56
* " •

stugbyverksamhét till, 4 % . .

Ni innehar enligt .uppgift en .stugäj för -uthyrning.

Skatteverket kan.utifrån denna information, inte finrtä att rii är ett
uthyrn-ingsföretag, varpå .dispositionsrätten fortsatt' sfea ligga, till Cfrund

en. •-

Skatteverket; ajise£ ätt- Änders Lindblad, genom sitt ägande och. sin Ställning i
företaget har ett sådant. vä"sentligt inflytande1 att han s"kä anses: som
....företagsledare.

Dispositionsrätt

En företagsledare får i princip anses. ha fullt inflytande" och full
bestämmanderätt över företagets tillgångar och följaktligen nyttjandet ?Y
dessa-.- Företagets tillgångar anses stå till .företagsledarens förfogande och
hän eller hon" kan-använda tillgången tiär som'helst. Därmed Jean.
företagsledaren sä'g'as. ha: oinskränkt dispositionsrätt till exempelvis hus
.ägda av företaget,, öift det inte gjorts s.annolikfc -att -det hat förelegat några
inskränkningar i rätten å-Et- nyttja, bostaden.

Ett exempel på inskränkning kan vara. -'uthyrning till utomstående.

. Hi ilänvisäi? till det avtal .ni har med SfcLs.tar. gällande, den aktuella
fastigheten samt att -fastigheten lagtsV ut på Blocket för uthyrning; och att
ni därmed avsagt er dispositionsrätten till den aktuella fastigheten.

Skatteverket gör bedömningen att det faktum att fastigheten lagte ut till
uthyrning- inte förtar .ägarens dispositionsrätt,- men att det däremot
förekommit inskränkningar i dlsgositiprisrätten, under de veckor som
fastigheten fa.ktiskt varit uthyrd *

Enligt insända halidlingar- i form av insättningsuppgift, och, ägarräppo-rt har
ni erhållit tiyra under april månad med 7 132 kr (ÄdJLken vecka beloppet avser
framgår inte.);, s.amt under- per-iodéri 21 december ^-28 -december 2017 med S 789
kr och '28- dec 2017 - 4 januari 2018 med 10-- 353. 'kr. "Uthyrftirlg. har- här skett
genom Skistar- I'samtliga fäll avsé.c uthyrningen, undervåningen.

Utöyét ovänståenda perioder kan i.n£e sfeättByefket finna, att
fastigheten till någöii, del varit uthyrd.

•p

0. TJnder perioder då fastigheten inte. varit, uthyrd .har Skatteverket att bedöma;
°" den,, faktiska dispositipnsrätten: och här anser. SJcatteyerlcét inte ätt ..några
:> 'inskxänkni.ngar -funnits i det. att bolagets företrädate och. dess -närstående

kunnat nyttja fastigheten öm maa så -Önskat..
o • . .
' , ^Skatteverket anser -att Anders Lindblad", i egenskap- av företagsledare-, har
g' haft oinskränkt dispositionsrätt till. f astigheteri' Verndaléns 'Kyrkby 43': 303~

_ _ _ _ _ _
Posfadress. ' Växel - ' • WebbpIatstwvSw^katteverketse
Kontor^)227 0771-567567
171 94'SOl,NA



Omprövningsbeslut 9(17)

Skatteverket Arbeisgivcirävgifter/Avdragen skatt
Datum ' PersorWorganisafionsnumtner
2018-0̂ -20. 556942-1406,

Beslujsldénfitet
- ' . ' ÄG56

Övre- plan under perioden april ^ .december- särat nedre, del under peripderi .del
av april fram till 20-december 2017 och. liar' fritt kunnat bestämma över-dess
användning (.jfr RÅ 20.02 ref", 53 och prop. 1999/2000:15) -.

Marknadsvärdering^

iäär f as.tighe.ten' inte: används, som .stadigvarande bostad. s;.kä éventueJ,! förmån ' • |
Värderas; ;spm fritidsbostad enligt prop,. l9S'3/94 ?9U s'.10å. ' - - j

i

Inkomster- i annat- än pengar åka. enligt 61 kap. 2 § IL värderas till \
;iaarknad'svår'det. Med marknadsvärde avses enligt samma lagrum det pris. spm den ,f
skattskyldiga skulle ha, fii.tJ3- betala- -på örten om:.hä.'ij själv' skaffat sig . i
motsvarande var"or, tjänst-e£ éll-sr förmanet mot kontant betalning. i

Er fastighet Vemdalens Kyrkby 43.:'303 ligger i Härjedalens Kommun,- \

i
Enligt f-astlghetstaxerrihgsre.gisfcret här den feö. bbyfa om 127 Kvitt .och -en bi- ' - |
yta om. 32 kvm. . . ' «

j

Enligt er fa.s.tighets.dé.ki.ara.£ipn haf byggnaden -aretruijtstandard. • |

" ' • ' i
Skatteverket har uppfattat, att-.den aktuella, fastigheten består, av' tyå • |
•separata lSgenlietér/: utifrån ;détta har S-kattéver-fcet gj-ort e'n '" l
ffiarknadsundBrsöknijag på liknande objekt fördelat !8tt kvm, .nedre plan'och 4.7 |
kvm övre -plan: och tagit: hähsyn till vkd det kostar att på 'he:l'åE.sbäsia hyra j
likvärdiga' fastigheter på örten.- I- beräkningen har hänsyn tagits feill hög i
respektive1 lågsäsong," ' J

Jamförbaga: db'i e-kt: - }

Jämförb.a,ra objekt f,or: nedefvåningen har hämtats från bökavemdaleri.se;

Jflallebusf Björnrike 81. kvm

Ktodern; oph -välu.trus.ta.4 lägenhet med. "s'Ki in, .skl.QU.tlä^6?l- x, bottenplan.

Fantas'tis-k -utsikt mot Sonfjället pch. dalen, 4 gpvrum, 2 4lis<?ha'r .med $C v^.rav.
den ena med bastu -och t-vattmaskiH, allriöo. med köksdel i énä "hörnet,
spffhörnä och TV. Parkering'finns IQ m från lägenheten.

. . Pris under, lågsäsong:, från .3- 7-4S ler" '•

.Q. B-eräkning av förmånsvärde för nedre- plan .80.-kvar
O . -T . - - '

> Lågsäsong; l april * 15 oktober (27 vecfeör)!,

°' En vecka under perioden har nedre plan i fastigheten varit 'uthyrd-
Förmånsvärdet för undervåningen, i fastigheten har- uppskattats till 2 800

g- kr/v.ee-ka.

Postadress • . Växel Wfebbplats: www.skatteyerket.se
Kontor0227 0771-567567
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Skatteverket
Ornprövriingsbeslut
Arbetsgivaravgifter/Avdragen skatt
Datum
2018-09-20-

Persoiv/organisaiionsnumnier- •
55.6942-1406 "
Bekutstdentäet
AGS6

2:6 veckor X .2 .8130 'kr = 72 800 kr

Högsäspngr

le oktober' - 2.0 -december -(9= veckor' och 3 dagar) .

Prisuppgift f sr fastigheten- har hämtats från- 'Skistar-.

Vecka 42 5, '65.5' kr
Vecka 43 5, 655 kr
Vecka 44 5' 655 kr . '
Vecka 45 5. 655 kr •
Vecka 46 5. 655 kr
Vecka 47 5 660 kr
Vecka 48 6 035: kr
Vecka 49' 6. Ö3'5 kr '
Vecka 50 7 99.0 kr
Vecka. 51, (12 180 kr / 7)"*3 = 5 22.0 kr'

o-
o

CO'

'̂

tb: SS 21.5 kr

'FÖr hela perioden: 72. 800 +• S'9 215 kir = 132 015' kr

Jämförbara objekt:

Jämförbara obJBkt. för •övervåningen; har; hgnitjats isan bokavemdalenM.se

1. B jpörn terassen - HÖrnqyist, Björnrike 68 kvm.

Fr-äsch imdervåTiing- i .fristående hus. Mycket bxa .utrustad lägenhet, ljusa rum
och kaklat badrum, golvvärme, allrum med köks del, 3 s'ovrum,- platt-TV,
trådlöst bredband/ egen uteplats med bänkar och grill i

;Prls under lågsäs.öng: från 5 5:QÖ kr

'.2,- Björntéarassen - BudHll, Bijörnriké 60. kvm

llnde'rvåningr i nyiiyggt. fräscht hus med. bästa' "'ski in skiouCLåge'* . Sqgt.
beläget- med utsikt .över dalen, ?; sovlya., allrtjm' med 's.epar.afc: köks dal-
Välutrustad och bra planerat. -Golvvärmef kaklat ba.drtSa imed. dusch och ba'stu,
trådlöst brédbändj; platt, 5?V' och utégrill.

Pris under- lågsäsong': 'från S 450 kr.

Beräkning av fö'rmåh'sv5rd[e för övre plan-47 kvm; .

Lågsäsong l april .- 15 oktober 2017' '(27 veckor)

Förmåjisvärdet för överYåningen i. er fastighet har uppskattats till. 2; 5Ö'Ö kr

Posiadress
Kontor 0227
171 94SQLNA

Växel
0771-567557

Webbplats: \wwWÄkattevErket.se



- . Omprpyningsbeslut 11(17)

Skatteverket ArfaetsgivaravgrfteriAvdråg^niskatfc
. • '• Datum Persorrfoiganisationsnumnier •

2018-09-20. 5.569.42-14Q6 . - (
Bestateidentitet '

' AGS6 ' (
-

" ' ?

per vecka * 27' veckor- = 67 500 kr ' • i

Högsäsong avser perioden: 16 oktober' - 31 december' 2017 .(11 veckor J. |
:;; . .i

Förmånsvärdet för- övervåningen .h'a± uppskattats till- 3. 500 kr p'er vecka. .. • ;|

11 veckor, x'3 500 kr - 38 500 kr • \

67 500 kr (lågsäsong) + 38 50-0 kr (.högsäsong) = 106 :QÖ.O. kr '' • j

Hänsya har bl i'a. tagits till- att ytan för övervåningen är mindre än •;•
• jämförelseobjekten. . . l

^J Beräknat förmånsvärde för hela fastigheten blir:, \

Uhde.rva3ai.iAj1: 132 015 kr; ;
Övervåning: 106 000 kr i
Totalt: ' 2,38, 015 kr • , ;

Skälig- rabatt: .95- 206, kr ' •«

2.38 015 .kr .- 95 206 kr =• .142 .809 kr ' •• - \

Ovan givet: en- skälig rabatt ..om 40 % på. det beräknade marknadsvärdet. \
\

Förmånen fös hela fastigheten på: -12-7 kvm har uppskattats till ett. skäligt 1
.belopp- öm 140 fl'00 kr. • • - ' \

Skatteverket konstaterar-: att Änders Lindblad är delägare i, bolaget och även. ' • j
^ innehar firmatöckning.srätt-i Därmed anser Skatteverket, ätt Änders Lindblad äft \

aktiv i bolaget och därför ska förmån, .äv-.fr-i fritidsbostad beskattas i . '!•
inkomstslaget- tjänst för" 'Änders Lindblad. Skatteverket, anser därför -att •- ' |
förmanen ska ingå. i undé.riaget för 4Jtbets'givéira.ygift.e.r.. l

H Underlag for arbetsgivaravgifter per period Jblir 15 555 kr för perioderna '
april - juli 2017 och' ined 15 556 kr pé.r period, augttsti - december' 2017

Ytterligare -arbetsgivaravgiften ska. betalâ  '.riiéd 4 -888 fer
per redovi s oiiigsperiod april - juni & aug. '-• -de-c: samt med 4. 887' .för
redovisningsperiod jiili. '2017,*

o Skattetillägg

o . •
a S'kattétillä,gg tas. ut av- den som lämnat oriktig •uppgift till ledning för •
> beskattningen.
cö

5 Ni. har- genom att inte redovisa förmån' av fri 'fritidsbostad i era
arbetsgivardeklarationer lämnat oriktig uppgift, för pfriodérna -april

S deqember 2-Q17'.. Ni 'har inte hél-ier lämnae någon övrig 'upplysning eller- bilaga

En Postadfess' \ : '. Växel Webbplats: www.skatteverket.se .
Kontor 0227 0771-567567

•17194SOLNÄ



pmprövningsbeslut 12<17>
Skatteverket Arf?etsgivaravgifter/Aydragen, skatt

. ' • . ' . . Oabim ' PeiBoiWorganisationsnummBr-
• • " 2018-09-20' 556942-1406

• - Besäutsidentitet.
AGSGr

i samband med. lämnandet av 'era. arbetsgivarciéklarationer f ox de. ov-an riäjrtnda.
perioderna,, där ni upplyser Skatteverket .om en förmån av fri fritidsbostad.

Tji har anfört att ni. inte anser att några felaktiga, uppgifter'-trär lämnats .i. .
.det att ni söm en- 'förberedelse inför, förvärvet ay den aktuella, fastigheten
har sökt och fått rådgivning av skattiåjuridisk expertis samt att ;ni i .svar
från dessa experter har fått information om a'tt ingen förman av fri eller.,
delvis fri bostad '.föreligger då ni. har. avsagt er 'dispositionsrätten, till- dfea
aktuella fastigheten-.'

Skatteverket har att bedöma- huruvida en. .oriktig-'uppgift lämnats i det
aktuella' ärendet.- Huruvida hi. har sökt hjälp med tolkning av- gällande ratt
och vilket: svar- ni erhållit från denna part är inget som Skatteverket kan
lägga till grund-for befrielse från skattetillägg.

Skatteverket anser därmed-ätt det finns skäl att ta ut .skattetillägg-'med. 20
% av arbetsgivaravgiften 'pe-r period- april — december 2017' dvs. ;med 978 kr
per -period» . , .

Skatteverket anser att det finns: skäl att medge 25 % befrielse, från
:sKattetiiiäggét med hänsyn till att det föreligger- en avdragsrätt för
avgiften vid. inkomsttaxeringen..

Skattetillägg -uppgår därefter till 732 kr -per period.

Skäl. £ör: befrielse från. skattetillägg framgår' av bilaga.

1̂  Skatteverket koris-taté.r.ar' att -Anders lindblad är delägare i. bolaget och
^ innehar f.irmatecknihtjsrätt,. .därmed anser Skatteverket att. Anders- Lindblad' är

aktiv i bolaget, och därför ska förmån av fri bostad beskattas: i
inkomsts.ia.get- tjänst för' honom. Skatteverket anser därför -att det finns: skäl
ätt förmånen ska ingå i underlaget, för arbetsgivaravgifter.

Skatteverket anser' att det finns- s/käl att hö.ja. underlaget för
arbetsgivaravgifter för. perioderna april - juli med 15' 555" kr och. augusti
december med' 15- -55G kr' i var o:ch en av redovishing.spér-iöderna" 20.17.;

Detta medför, ytterligare arbetsgivaravgifter att betala 'med' 4 8.88 kr per
redovisningsperiod april ̂  j'uni & -äug — cjec .-samt med 4 B'87- f Sr

0 redovisningsperiod juli 2017

•o "•
0 Skatteverket anser- vidare att -det finns skal att ta ut skattetillägg fiied- 2-0
>. % av arbetsgivaravgifter per period april - december 2017- dvs., med -978- kr.

per period,, söffl. -genom delvis- befrielse såt£s ned till 75' %- d^ViS^ till 73'3
'S kr per period

g. Grund för' befrielsê  från skattetillägg, har-inte framkommit undér:

Postadress Växel Webbplats:www-sfeätteverkeCse.
Kontort227 0771-567567
171 94 SOLNA,



Skatteverket
Ornprövningsbeslut
Arbet^wåräygifter/Avdfagen skatt
Datum . FérsoiWarganisätiDnsnunimer
2018-09-20. •"':.. 55694.2-1405'

Bestatäidenthet''
• AG56

"(17)-.

händläggnirigeö av detta är.ende.

Äreridet är förankrat hos särskild kvalificerad handläggare-

Fredrik. Wedberg

r du frågor kring besluter,, kontakta din handläggare. Kontaktuppgifter finns angivna
på första sidan l. beslutet.

Örri dit anser att beslutet ar felaktigt kan-du begära omprövning eller öVerklaga,: se bilaga.
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