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Dok.Id 408646     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1531 

401 50 Göteborg 

Stora Nygatan 21 031-732 74 00  031-732 76 00 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarratten.goteborg@dom.se 
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KLAGANDE 
1. Birgitta Bengtsson, 19660324-5660 

2. Tor Grötte, 19590414-9530 

 

Ombud: Skattejurist Ulf Nilsson 

Collaget AB 

Edsgatan 2C 

462 34 Vänersborg 

  

MOTPART 
Skatteverket 

  

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 13 december 2016  

i mål nr 7128–7131-16, 7135–7137-16 och 7139-16, se bilaga A 

 

SAKEN 

Inkomstskatt, skattetillägg m.m. 

 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår yrkandena om avvisning av inlämnade handlingar. 

 

Kammarrätten avslår överklagandena och yrkandena om ersättning för 

kostnader i kammarrätten. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte yrkar att sökt skattereduktion medges 

och att de vid beräkningen av kapitalvinst vid försäljning av fastigheten 
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Gestad-Takan 1:63 medges avdrag för förbättringsutgifter som har betalats 

till Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. De yrkar även ersättning för kostnader 

för ombud i förvaltningsrätten och kammarrätten. De vidhåller yrkandet att 

Skatteverkets yttranden med bilagor som kom in till förvaltningsrätten den 

22 november 2016 ska avvisas samt yrkar att även Skatteverkets yttrande 

med bilagor till kammarrätten den 12 december 2017 ska avvisas. De anför 

följande. 

 

Skatteverkets yttranden med bilagor gäller Thorssons Bygg i Lilla Edet 

AB. Innehållet avser alltså en annan skattskyldig och är okänt för dem då 

de inte har kunskap om vad som har hänt i bolaget.  

 

Det finns inte grund för eftertaxering och skattetillägg. De har betalat 

fakturorna från Thorssons Bygg i Lilla Edet AB med kontanta medel som 

de har fått från hennes bror, Leif Bengtsson. Betalningarna har, förutom 

2010, gjorts genom att kontanter har lämnats till Thorssons Bygg i Lilla 

Edet AB:s företrädare, Magnus Röing. De kan därför inte visa betalnings-

förloppet. 

 

Det är fel att förringa vad Leif Bengtsson har uppgett med motiveringen 

att han är Birgitta Bengtssons bror. Det är just denna relation som är 

skälet till att han har finansierat ombyggnaden. Syskonen Bengtsson har 

lämnat liknande redogörelser för hur pengarna har hanterats. 

 

Bolagets företrädare har intygat att fakturorna har betalats, att bolaget har 

utfört arbeten och att betalningen har gått till på det sätt som de har 

hävdat. Eftersom bolaget har rätt till full betalning från dem om slutlig 

skattereduktion inte beviljas har företrädaren inte ett betydande intresse 

av att skattereduktionen medges. De betalningsströmmar som Skatte-

verket har noterat mellan företrädaren och bolagets bankkonto ger stöd 

för uppgifterna om att det fanns hinder mot att sätta in kontanter på 

bolagets bankkonto.  
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De har inte sparat några kvitton för materialinköp, eftersom arbets-

kostnaden var tillräcklig för att reducera vinsten vid försäljning av 

fastigheten.  

 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte hänvisar till fakturor, artiklar, ett intyg 

om Leif Bengtssons ekonomi, en förfrågan från Skatteverket, en dom och 

insättningskvitton. 

 

Skatteverket anser att kammarrätten ska avslå överklagandena och anför 

följande.  

 

Skatteverket har yttrat sig om omständigheter som avser Thorssons Bygg i 

Lilla Edet AB för att visa att fakturorna i målen är del av ett upplägg och 

har upprättats bara för att söka rotavdrag.  

 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har lämnat olika versioner om hur de har 

fått medel för att betala fakturorna. Först efter ett tag uppgav de att Birgitta 

Bengtssons bror hade betalat. 

 

Bolagets företrädare har uppgett att det blev svårare med kontant betalning 

till banken efter januari 2013. Han fick då behålla alla kontanta betalningar 

mot att han, från sitt bankkonto, förde över motsvarande summa till bolagets 

bankkonto. Bolaget betalade sedan kundens skuld till factoringbolaget. 

Påståendet om hur betalningen har gått till framstår som osannolik. Det är 

mycket sannolikt att Birgitta Bengtsson och Tor Grötte inte har betalat de 

aktuella fakturorna. 

 

Skatteverket hänvisar till ett flödesschema, en lista över fattade beslut om 

rotansökningar från bolaget och skrivelser från bolaget. 
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Kammarrätten har hållit muntlig förhandling. Vittnesförhör har på Birgitta 

Bengtssons och Tor Gröttes begäran hållits med Leif Bengtsson och 

Magnus Röing. 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Avvisning 

Rätten får avvisa överflödig utredning (jfr 8 § sista stycket förvaltnings-

processlagen [1971:291]).  

 

Fråga i målet är om Thorssons Bygg i Lilla Edet AB utfört rotavdrags-

grundande arbeten för Birgitta Bengtsson och Tor Grötte under aktuella 

beskattningsår. Skatteverket har lämnat in utredningen om Thorssons Bygg 

i Lilla Edet AB med tillhörande handlingar för att visa att fakturorna till 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte är del av ett upplägg med felaktiga 

fakturor med rotavdrag. Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har lämnat in 

artiklar som redogör för förhållanden som finns i utredningen. Dessutom har 

bolagets företrädare, på deras begäran, hörts vid den muntliga förhandlingen 

i förvaltningsrätten och i kammarrätten. Kammarrätten anser därför att de av 

Skatteverket ingivna handlingarna inte kan anses överflödiga i fråga om 

Birgitta Bengtsson och Tor Gröttes rätt till skattereduktion.  

 

Skattereduktion  

Skattereduktionen som kan beviljas vid reparation, underhåll samt om- och 

tillbyggnad av ett småhus innebär i korthet – i den lydelse som är tillämplig 

– att den som har haft utgift för utfört hushållsarbete får en reducerad skatt 

samtidigt som Skatteverket betalar motsvarande del till utföraren upp till 

takbeloppet men med högst samma belopp som köparen har betalat (67 kap. 

11, 13a, 18 och 19 §§ inkomstskattelagen [1999:1229], förkortad IL samt 6 

och 7 §§ lagen [2009:194] om förfarandet vid skattereduktion för hushålls-

arbete, förkortad förfarandelagen). Skattereduktionen ska begäras i deklara-

tionen för det beskattningsår då utgifterna för det utförda arbetet betalades. 
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Utförarens begäran om betalaning ska lämnas in till Skatteverket  senast den 

31 januari året efter det beskattningsår när arbetet betalades (67 kap. 12 § IL 

och 8 § förfarandelagen).  

 

Enligt ingivna fakturor har Birgitta Bengtsson och Tor Grötte haft utgifter 

för hushållsarbete på fastigheten Gestads Takan 1:63 åren 2011–2014. För 

att skattereduktion ska medges krävs att arbetet har betalats och att det finns 

en koppling mellan utgifterna, betalningen och det skattereduktions-

grundande arbetet samt den period som ansökan avser. 

 

Kammarrätten anser, i likhet med förvaltningsrätten, att den omständigheten 

att Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har uppgett att de har betalat faktu-

rorna med kontanter inte i sig innebär att de saknar rätt till skattereduktion. 

Avgörande är i stället tillförlitligheten i de underlag som de har åberopat för 

att visa att betalning har skett.  

 

Att det har förekommit insättningar på bolagets bankkonto i anslutning till 

att fakturorna för år 2011 och 2012 förföll till betalning visar endast ett 

inflöde av kontanter i bolaget. Det finns inte något skriftligt underlag som 

stöder att fråga är om pengar som Birgitta Bengtsson och Tor Grötte 

betalade till bolagets företrädare före insättningarna. Inte heller för åren 

2013 eller 2014 finns det underlag som visar att de har betalat. Birgitta 

Bengtsson och Tor Grötte har dessutom lämnat motstridiga uppgifter om 

hur arbetet har finansierats. Inledningsvis uppgav de att pengarna kom från 

arv, besparingar, dricks och lån. Därefter uppgav de att Leif Bengtsson 

betalade hela renoveringen, utan att förklara varför de ändrade uppgifterna. 

Att relationen mellan brodern, Birgitta Bengtsson och Tor Grötte uppges 

vara anledningen till varför han har betalat innebär inte att släktskapet 

saknar betydelse vid värderingen av hans vittnesmål. De uppgifter som han 

har lämnat bedöms ha ett lågt bevisvärde. 
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Vad gäller Magnus Röings uppgifter om att fakturorna har betalats gör 

kammarrätten även här samma bedömning som förvaltningsrätten, dvs. att 

de avtalsslutande parterna har ett intresse av att inte mer skatt än nödvändigt 

belastar transaktionen. Detta gäller även om bolaget kan fakturera köparna 

om skattereduktionen inte medges. Dessutom har Magnus Röing även 

lämnat motstridiga uppgifter om hur betalning har gått till. I svar till 

Skatteverket uppgav han först att kunderna betalade till bolaget i stället för 

till factoringbolaget, medan han därefter har uppgett att Birgitta Bengtsson 

och Tor Grötte har betalat direkt till honom. Han har inte förklarat varför 

han har lämnat olika uppgifter om hur betalningen har gått till. Hans 

vittnesmål har därför ett lågt bevisvärde. 

 

Enbart arbetskostnaden under åren 2010–2014 uppges ha uppgå till 200 000 

kr under vart och ett av åren eller sammanlagt till en miljon kr. Med hänsyn 

till att fastigheten köptes år 2005 för 215 000 kr och såldes år 2014 för 

530 000 kr anser kammarrätten att det framstår som helt osannolikt att de 

skulle ha lagt ner en miljon kronor före skattereduktion i bara arbets-

kostnader på fastigheten. Vid den muntliga förhandlingen uppgav Birgitta 

Bengtsson att hon trodde att fastigheten skulle gå att sälja för en miljon kr. 

Det finns dock inte något ytterligare underlag som stöder hennes upp-

fattning om fastighetsvärdet. Hon och Tor Grötte har inte visat att det har 

förekommit några materialkostnader. Förklaringen, att de slängde alla 

kvitton vid separationen, bedöms inte tillförlitlig. Dessutom är deras be-

skrivningar av utfört arbete kortfattade och endast en faktura och ett 

dagboksblad avseende åren 2011–2014 innehåller en kort beskrivning av det 

arbete – ”rep. av golv och vägg” – som har utförts. Inte heller inlämnade 

fotografier visar att arbete utförs eller har utförts. Det har inte redovisats 

några handlingar, ritningar, arbetsplaner eller fotografier, som visar och 

tidsbestämmer genomförandet av några arbeten på fastigheten under åren 

2011–2014. 
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Mot bakgrund av det nu sagda anser kammarrätten att det av utredningen 

klart framgår att skattereduktionsgrundande arbeten inte har utförts på 

fastigheten under åren 2011–2014. Det är därmed även klart att någon 

betalning inte har skett. Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har därför inte 

rätt till skattereduktion. Eftersom de, när de begärde slutlig skattereduktion, 

utelämnade uppgifter om betalning och utfört arbete finns det grund för 

eftertaxering. 

 

Skattetillägg  

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. 

 

Avdrag för förbättringsutgifter vid beräkning av kapitalvinst  

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. 

 

Ersättning för kostnader 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte förlorar målen. Det finns inte heller 

någon annan grund för ersättning, vare sig i förvaltningsrätten eller i 

kammarrätten. 

 

_________________________ 

 

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

 

 

 Petter Classon  

 

 

Silja Klint  Liselotte Tagaeus 

referent 

 

 

 /Sanna Larsson 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

 

Avd. 1 

DOM 
 

Meddelad i Göteborg 

Mål nr 

7128—7131-16 

7135—7137-16  

7139-16 

 

 

 

Dok.Id 445870     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

08:00-16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

KLAGANDE 

Birgitta Bengtsson, 660324-5660 

Sundetvägen 5 B 

435 39 Mölnlycke 

 

Tor Grötte, 590414-9530 

Österlånggatan 56 A Lgh 1101 

461 34 Trollhättan 

  

Ombud: Skattejurist Ulf Nilsson 

Collaget AB 

Edsgatan 2 C 

462 34 Vänersborg 

  

MOTPART 

Skatteverket 

Skattekontoret i Göteborg 

403 20 Göteborg 

  

ÖVERKLAGDE BESLUT 
Skatteverkets beslut den 16 december 2015, diarienr 450 624193-15/5472, 

82-38339163, 82-37998986 och 82-38396600 samt diarienr 450 624204-

15/5472, 82-38339178, 82-37998985 och 82-38396607 

 

SAKEN 
Inkomsttaxering 2012 och 2013 

Inkomstbeskattning 2013 och 2014 

Eftertaxering 

Skattetillägg 

Ersättning för kostnader 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet och yrkandet om ersättning för 

kostnader i förvaltingsrätten. 

  

1
Bilaga A
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BAKGRUND 

 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte yrkade i respektive inkomstdeklarationer 

skattereduktion med 50 000 kr för hushållsarbete avseende fastigheten 

Gestads-Takan 1:63 samt avdrag för förbättringskostnader i samband med 

att fastigheten såldes med bl.a. 500 000 kr avseende arbetskostnader. De 

uppgav efter Skatteverkets förfrågan bl.a. följande. Byggnaden var vid för-

värvet möglig och ostabil då den stått tom i många år. Nedanstående arbeten 

gjordes under åren, men då de inte hade det dokumenterat gissade de lite på 

vilket år åtgärderna var utförda.  

 

År 2010 Byte av vägg, dörr och fönster i västerläge. El-arbeten 

År 2011 Byte av vägg och fönster i söderläge. Väggpanel inne. 

År 2012 Renovering av veranda. Omdragning av el 

År 2013 Tillbyggnad uterum 

År 2014 Riktat hus och nya balkar trossbotten 

 

De tillhandahöll själva allt material. Materialet handlade de bl.a. på 

Bauhaus, Brålanda Trä, Coop och Skånska byggvaror men fick också ”ärva” 

bl.a. dörr och fönster. Kablar och el-panel köptes i en affär på Torps köp-

centrum utanför Uddevalla. De har inte några sparade kvitton för material 

eftersom de kastades när sommarstugan såldes år 2014. De hade ett muntligt 

avtal med utföraren Thorssons Bygg i Lilla Edet AB om att de skulle jobba 

tills ROT-pengarna var förbrukade. De har under fem år, 2010- 2014, fått 

godkända ROT-avdrag och avdraget för arbetskostnader vid avyttringen 

avser respektive års kvarstående belopp om 100 000 kr efter avdrag för skat-

tereduktion. År 2010 betalade de kontant 100 000 kr på bank, men då det 

blev problem när banken undrade var pengarna kom ifrån, betalade de häref-

ter under åren 2011-2014 i stället kontant till företrädaren för Thorssons 

Bygg i Lilla Edet AB, Magnus Röing. Kostnaderna finansierades med spa-
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rade pengar, arv, gåvor från föräldrar och Birgitta Bengtssons bror, lån på 

fastigheten samt med drickspengar från arbete på restaurang. De bifogade 

fakturor och dagboksblad från Thorssons Bygg i Lilla Edet AB, kvitto på 

bankbetalningen år 2010 samt bilder på utförda arbeten. Betalningen år 

2010 löstes genom att Birgitta Bengtssons bror Leif Bengtsson för banken 

intygade att pengarna kom från honom. De har inga underlag för kontanbe-

talningarna till Magnus Röing. 

 

Fakturorna från Thorssons Bygg i Lilla Edet AB var daterade 2010-07-19 

(nr 79575441), 2011-02-01 (nr 79575615), 2013-02-12 (nr 79576182) och 

2014 -04-23(79576796) med betalningsdag tio dagar senare och med speci-

fikationen ”Rep. av huset inv + målning” (år 2010), ”Rep av golv och 

vägg”(år 2011) och ”Enligt dagbok” (år 2013 och 2014). Beloppet är i samt-

liga fakturor 200 000 kr inklusive mervärdesskatt varav 100 000 kr avgått 

som ROT-avdrag med 50 000 kr för vardera person. Bifogade dagboksblad 

avsåg åren 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014. Enligt dagboksbladen tillhan-

dahölls material av beställaren och arbetad tid uppgick under respektive år 

2010 och 2011 till 320 timmar. För åren 2012- 2014 uppgavs totalt antal 

arbetade timmar till 0. Enligt text på fakturorna var de pantsatta till Swed-

bank Finans AB och betalning med befriande verkan kunde endast ske till 

angivet bankkonto 523-5635. 

 

Vid Skatteverkets utredning av Thorssons Bygg i Lilla Edet AB uppgav 

bolaget att kunden felaktigt betalat bolagets faktura till bolagets bankkonto i 

stället för till Swedbank Finans AB, och att bolaget i anslutning till 

felsinsättningen fört över beloppet, märkt med fakturanummer, till 

finansbolaget. Av Skatteverkets utredningen framgick dock att det inte var 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte som satt in pengar på Thorssons Bygg i 

Lilla Edet AB:s bankkonto, utan företrädaren för Thorssons Bygg i Lilla 

Edet AB. Överföringar var gjorda från ett av företrädarens privata 

bankkonton, den 15 februari 2013 med nr. 6182 och den 5 maj 2014 med nr. 
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6796. Skatteverket kunde inte i anslutning till dessa datum identifiera någon 

kontantinsättning varken till företrädarens privata bankkonton eller till 

Thorssons Bygg i Lilla Edet AB:s bankkonto. 

 

De överklagade besluten 

Skatteverket beslutade genom omprövning att inte medge Birgitta Bengts-

son och Tor Grötte slutlig skattereduktion avseende hushållsarbete med 

50 000 kr vardera för respektive beskattningsår 2011 – 2014, samt att ta ut 

skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på ändringen. Skatte-

verket medgav inte heller vid beskattningsår 2014 avdrag för förbättringsut-

gifter med 500 000 kr vid kapitalvinstberäkning i samband med avyttring av 

fastighet. Beslut avseende beskattningsåren 2011 och 2012 fattades genom 

eftertaxering. Som skäl för beslutet anförde Skatteverket bl.a. följande. Bir-

gitta Bengtssons och Tor Gröttes beskrivning av utförda arbeten är mycket 

kortfattad och fakturorna innehåller mycket knapphändiga uppgifter. Det är 

anmärkningsvärt att Birgitta Bengtsson och Tor Grötte inte kan visa några 

underlag i form av kvitton eller kontoutdrag för materialinköp, särskilt som 

en arbetskostnad uppgående till 1 000 000 kr under fem år måste ha genere-

rat mycket stora materialinköp. Det finns inga underlag som gör det möjligt 

att följa betalningen från säljaren till köparen, inte ens ett kontantkvitto, och 

inte heller några underlag som visar finansieringen. Enligt uppgift från 

Lantmäteriets fastighetsregister har fastighetens inteckningar ökat med 

30 000 kr under 2005 och med 25 000 kr under 2006, vilket knappast kan ha 

använts till att betala Thorssons Bygg i Lilla Edet AB under åren 2010-

2014. Utredningen av utföraren Thorssons Bygg i Lilla Edet AB visar att 

någon betalning av Birgitta Bengtsson och Tor Grötte för fakturorna 2013 

och 2014 inte skett. Inskickade bilder visar inte hur fastigheten såg ut före 

renovering, vad som är gjort, vem som har gjort det eller när i tiden det är 

gjort.  
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Det är köparen som ska lämna de underlag som krävs för att skattereduktion 

ska kunna medges och Skatteverket måste av underlagen kunna bedöma om 

förutsättningarna för skattereduktion är uppfyllda. Vid en samlad bedöm-

ning har Birgitta Bengtsson och Tor Grötte inte visat att betalning skett från 

dem och att de haft utgiften. Det är mycket sannolikt att det inte utförts nå-

got arbete på fastigheten av Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. Om arbete 

utförts kan det inte uteslutas att materialkostnader ingått i underlaget för 

skattereduktion. Genom att begära skattereduktion för arbeten som inte beta-

lats och där materialkostnaden inte heller kan styrkas, har Birgitta Bengts-

son och Tor Grötte lämnat oriktiga uppgifter som utgör grund för eftertaxe-

ring och uttag av skattetillägg. Avdrag för förbättringsutgifter vid kapital-

vinstberäkning förutsätter att utgifterna samt dess omfattning kan visas, 

främst med fakturor och kvitton. Saknas sådant underlag kan skäligt avdrag 

medges om det på annat sätt kan göras sannolikt att den skattskyldige haft 

utgiften. Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har vid en samlad bedömning 

inte visat att det finns sådana utgifter som kan hänföras till förbättringsutgif-

ter. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte yrkar att Skatteverkets beslut avseende 

skattereduktion upphävs och att uttagna skattetillägg undanröjs, samt att de 

kostnader de erlagt till Thorssons Bygg i Lilla Edet AB med sammanlagt 

500 000 kr under åren 2010-2014 ska medges vid realisationsvinstberäk-

ningen. De yrkar också ersättning för kostnader med 20 731 kr tillsammans 

och anför bl.a. följande. 

 

De har tillsammans byggt om och till och renoverat den gemensamt ägda 

fastigheten. Arbetet påbörjades av dem själva men när det blev fråga om 

mer omfattande arbeten anlitades Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. Under 

åren 2010-2014 lade de ner mycket pengar på förbättringsåtgärder och de 
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har försett Skatteverket med bilder för att beskriva vilka åtgärder som vidta-

gits. När fastigheten såldes i samband med deras separation slängdes pär-

men med kvitton från materialinköpen. Då betalningen år 2010 inte är ifrå-

gasatt av Skatteverket är det obegripligt varför de inte får tillgodoräkna sig 

beloppet vid realisationsvinstberäkningen. 

 

Skatteverket ändrar vid obligatorisk omprövning inte tidigare beslut och 

tillägger bl.a. följande. Birgitta Bengtsson och Tor Grötte är två av flera 

personer som av Skatteverket vägrats skattereduktion för osanna fakturor 

från Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. Det har sin grund i att Skatteverket 

vid utredning av Thorssons Bygg i Lilla Edet AB kunnat identifiera cirka 

150 rotansökningar under perioden maj 2012 till januari 2015 där någon 

betalning inte synes ha gjorts av kunden. Samtliga fakturor omfattar enbart 

arbetskostnad. Thorssons Bygg i Lilla Edet AB har uppgett att rotkunder 

felaktigt betalat till Thorssons Bygg i Lilla Edet AB i stället för till Swed-

bank Finans AB. Skatteverkets utredning visar att detta inte är korrekt då 

inbetalningarna till Thorssons Bygg i Lilla Edet AB:s bankkonto inte kom-

mer från rotkunder, utan från företrädaren själv, och att medel har slussats 

via olika konton för att simulera att det är rotkunden som betalat. Leif 

Bengtsson är nära förknippad med Magnus Röing då hans företag Torpa 

Handels AB är kund till Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. Birgitta Bengtsson 

och Tor Grötte har förvärvat fastigheten år 2005 för 215 000 kr och sålt den 

för 530 000 kr. Nedlagda kostnader, bl.a. påstådda 1 000 000 kr i arbets-

kostnader, står inte i någon som helst proportion till varken fastighetens in-

köps- eller försäljningspris. Av Birgitta Bengtsson och Tor Grötte angett 

arbete under år 2010, byte av vägg i västerläge, byte av dörr och fönster som 

de fick ”ärva” samt elarbete, stämmer inte överens med fakturan enligt vil-

ken utfört arbete bestått av reparation av huset invändigt samt målning. 

Målning är inte en avdragsgill kostnad. Skatteverket bifogar omprövnings-

beslut avseende Thorssons Bygg i Lilla Edet AB daterat den 14 november 

2016. I beslutet medgav Skatteverket inte Thorssons Bygg i Lilla Edet AB 
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avdrag för kostnader för tjänster och ingående mervärdesskatt fakturerade 

av Balltorps Trav AB och Stefab AB, då det arbete som fakturerats inte ut-

förts. Av Thorssons Bygg i Lilla Edet AB betalade medel till Balltorps Trav 

AB och Stefab AB har 90 procent återbetalats till Thorssons Bygg i Lilla 

Edet AB, till Magnus Röing, till Torpa Handels AB eller till Leif och Maria 

Bengtsson. Fram till utgången av år 2012 främst till Torpa Handels AB eller 

till Leif och Maria Bengtsson, och härefter främst till Magnus Röings bank-

konto. 

 

Förvaltningsrätten har hållit muntlig förhandling varvid parterna lagt till 

bl.a. följande. 

 

Birgitta Bengtsson: De fick kontakt med Thorssons Bygg i Lilla Edet AB 

genom hennes bror Leif Bengtsson. De pratade tillsammans med bolaget 

igenom vad som behövde göras och stod själva för allt material vilket var 

självklart eftersom material inte ingår i skattereduktionen. De var inte i fas-

tigheten när arbetena utfördes men tror att det var två till tre personer som 

arbetade. Det var Magnus Röing de träffade mest. De har betalat en del av 

materialet själva men alla fakturorna har Leif Bengtsson betalat. De har inte 

velat prata öppet om att brodern betalat eftersom det sticker i ögonen på den 

övriga familjen. Pengarna fick hon i samband med fakturorna. Hon hämtade 

pengar i ett förseglat kuvert i Leif Bengtssons livsmedelsbutik och lämnade 

kuvertet till Magnus Röing. Hon visste inte hur mycket pengar kuvertet in-

nehöll och inte heller vad Magnus Röing sedan gjorde med pengarna. Det 

fanns ingen anledning att åka till banken, pengarna kom från brodern och 

skulle till Magnus Röing. För två av åren skötte Leif Bengtsson själv betal-

ningen. De slängde pärmen med kvitton eftersom de inte trodde att de hade 

någon nytta av dem. De har fått valuta för fakturerade belopp eftersom de 

inte betalat något.  
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Tor Grötte: Birgitta skötte ekonomin. Han var inte inblandad och hade själv 

ekonomiska bekymmer. Pengar till material fick de av hans mamma. 

Skatteverket: Det finns inget som visar att klagandena har betalat. Det hela 

är en del i ett större upplägg där pengarna kommer från utföraren, d.v.s. 

Magnus Röing själv. Fakturor som inte omfattas av upplägget innehåller fler 

uppgifter. För det fall Birgitta Bengtsson och Tor Grötte vinner fullt bifall 

till sina överklaganden är yrkad ersättning för kostnader i sig är skälig. 

 

Vid förhandlingen har, på Birgitta Bengtssons och Tor Gröttes begäran, 

vittnesförhör hållits med Leif Bengtsson och Magnus Röing vilka uppgav 

bl.a. följande. 

 

Leif Bengtsson: Han är bror till Birgitta Bengtsson och har tidigare under 

många år drivit en livsmedelsbutik. Nu sysslar han med att äga och driva 

företag. Han har stora tillgångar efter bl.a. företagsförsäljningar och delar 

gärna med sig till familj och vänner. Han känner mycket väl till Thorssons 

Bygg i Lilla Edet AB och Magnus Röing. De har konstant haft projekt ihop 

under minst tio år. Han har i stort sett betalat hela ombyggnationen åt sys-

tern. Han och Birgitta Bengtsson bor nära varandra och har en tight relation. 

Pengarna är gåvor. Han är gammalmodig och använder mycket kontanter, 

även hans bolag hanterar mycket kontanter. Pengarna överlämnades kontant 

i ett kuvert till Birgitta Bengtsson när de sågs på släktkalas, han kom hem 

till henne med dem eller så hämtade hon dem i butiken. Någon gång har han 

själv betalat Magnus Röing direkt.  

 

Magnus Röing: Thorssons Bygg i Lilla Edet AB omsätter i dagsläget 20-40 

miljoner kronor och har mellan tio och tjugo anställda beroende på säsong. 

Kunderna är både företag och privatpersoner. Under perioden november till 

februari, då det är lågsäsong, utför de främst arbeten åt ROT-kunder. De 

fakturerar väldigt kundanpassat. De flesta fakturorna går till ett factoringbo-

lag. Thorssons Bygg i Lilla Edet AB får vid faktureringen då direkt cirka 70 
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procent av fakturabeloppet vilket medför att bolagets checkkredit inte behö-

ver vara så hög. När kunderna betalat får bolaget resterande 30 procent. Fak-

turorna omfattar bara arbetstid. Kunden står alltid själv för materialet. 

Thorssons Bygg i Lilla Edet AB har gjort på samma sätt sedan ROT inför-

des. Skatteverket har vid tidigare utredning år 2010 inte anmärkt på bolagets 

fakturor och dagboksblad. Eftersom Thorssons Bygg i Lilla Edet AB är en 

byggfirma och har utfört arbeten på Birgitta Bengtssons och Tor Gröttes 

fastighet är det fråga om ROT-arbeten. De arbetade på löpande räkning tills 

ROT- utrymmet var fyllt. Han tror att det var Birgitta Bengtsson och Tor 

Grötte som tog initiativet till kontant betalning. Det är en fördel att kunden 

betalar kontant. ROT-ansökan, vilken förutsätter att kunden betalat, kan 

göras tidigare när man inte behöver vänta de tre bankdagarna och medför att 

ROT-pengarna kommer fortare. Såvitt han minns fick han pengarna kontant 

av Birgitta Bengtsson och Tor Grötte. Det kan någon gång ha varit på annat 

sätt. Kontanterna åkte han till Trollhättan med och satte in på Thorssons 

Bygg i Lilla Edet AB:s bankkonto, varifrån betalning märkt med faktura-

nummer fördes över till Swedbank Finans AB. Han kan komplettera med 

kvitton på insättningen till Swedbank Finans AB. Fram till utgången av år 

2012 var det inga problem med kontantinsättningar på bank. Kunden har 

inte att göra med vad han gjorde med pengarna efter överlämnandet. De har 

genom betalningen gjort rätt för sig gentemot Thorssons Bygg i Lilla Edet 

AB. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Skattereduktion 

Rätt till skattereduktion enligt 12–19 §§ har efter begäran bl.a. de som 

vid beskattningsårets utgång har fyllt 18 år, är obegränsat skattskyldiga un-

der någon del av beskattningsåret, och har haft utgifter för utfört hushållsar-
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bete. Utgifterna för hushållsarbetet utgörs av det debiterade beloppet för 

arbetet inklusive mervärdesskatt (67 kap. 11 § första stycket inkomstskatte-

lagen (1999:1299), förkortad IL). 

 

En begäran om skattereduktion för hushållsarbete ska göras i inkomstdekla-

rationen för det beskattningsår då utgifter för utfört hushållsarbete har beta-

lats (67 kap. 12 § 1 IL). 

 

Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även reparat-

ion, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet 

som ägs av den som begär skattereduktion (67 kap. 13a § IL). 

 

Underlag för skattereduktion består av belopp som har legat till grund för 

preliminär skattereduktion som har tillgodoräknats för beskattningsåret en-

ligt 17§ första stycket 1 lagen (2009:194) om förfarandet vid skatteredukt-

ion för hushållsarbete, förkortad HUSFL. I underlaget räknas inte utgifter 

för material, utrustning och resor in (67 kap. 18 § första stycket 1 IL). 

 

Skattereduktionen uppgår till belopp motsvarande den preliminära skattere-

duktion som avses i 18 § första stycket 1. Den sammanlagda skatteredukt-

ionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår (67 kap. 19 § 

första stycket 1 och andra stycket IL). 

 

Om köparen inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet får 

utföraren begära utbetalning från Skatteverket (6 § HUSFL). 

 

Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden 

mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive 

mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren, 

dock högst till samma belopp som köparen har betalat (7 § första stycket 

HUSFL i dess lydelse enligt SFS 2009:194). 
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Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med ett belopp mot-

svarande den utbetalning som Skatteverket beslutat om till utföraren (17 § 

första stycket 1 HUSFL). 

 

Avdrag för förbättringsutgifter 

Kapitalvinsten vid försäljning av fastighet beräknas som skillnaden mellan 

ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för 

avyttringen, och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).   

 

Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) 

ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).Utgifter för arbete 

enligt 67 kap. 13a och 13b §§ ska inte ingå i omkostnadsbeloppet till den del 

skattereduktion har tillgodoräknats enligt 67 kap (44 kap. 14 § IL). 

 

Som förbättringsutgifter räknas utgifter för ny- till- och ombyggnad 

samt utgifter för reparationer och underhåll som hänför sig till beskatt- 

ningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del 

åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid 

förvärvet (45 kap. 12 § andra stycket IL). 

 

Eftertaxering och skattetillägg 

Taxeringslagen (1990:324), TL, har upphört att gälla vid utgången av år 

2011 och ersatts av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. TL gäller dock 

alltjämt för 2013 och tidigare års taxeringar (punkten 16 i 

övergångsbestämmelserna till SFL). Vad gäller befrielse av skattetillägg ska 

51 kap. 1§ SFL tillämpas från och med ikraftträdandet i fråga om uppgifter 

som ska lämnas efter ikraftträdandet (punkten 10). Både SFL och TL är 

således tillämpliga i målet. 

 

Eftertaxering får ske om den skattskyldige i självdeklaration eller på annat 
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sätt under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen, och 

den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxeringsbeslut 

som avser den skattskyldige blivit felaktigt eller inte fattats (4 kap. 16 § 1 

TL). 

 

Skattetillägg ska tas ut om den skattskyldige på något annat sätt än muntlig- 

en under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen be- 

skattning. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en läm- 

nad uppgift är felaktig eller att en uppgift som ska lämnas till ledning för 

beskattningen har utelämnats (5 kap 1§ TL och 49 kap. 4-5§§ SFL). 

Skattetillägg på slutlig skatt tas ut med 40 procent och skattetillägg på annan 

skatt med 20 procent av den skatt som annars inte skulle ha bestämts (5 kap. 

4 § första stycket TL och 49 kap. 11§ SFL). 

 

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från skattetillägg om 

det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp (51 kap. 1 § första stycket 

SFL). 

 

Ersättning för kostnader 

Skattskyldig som haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat 

som han eller hon skäligen behövt för att ta tillvara sin rätt, har rätt till er-

sättning om yrkandena bifalls helt eller delvis, om ärendet eller målet avser 

en fråga av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga 

skäl för ersättning (43 kap. 1 § första stycket SFL). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Skattereduktion beskattningsåren 2011-2014 

Det aktuella systemet med skattereduktion för hushållsarbete bygger på den 

s.k. fakturamodellen. Den innebär att köparen kommer överens med utföra- 

12



   

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 7128—7131-16 

7135—7137-16  

7139-16 
  

 

ren om att endast betala hälften av arbetskostnaden (från och med den 1 ja-

nuari 2016 minst 70 procent av arbetskostnaden för ROT- arbete). Utföraren 

får därefter begära utbetalning från Skatteverket för den resterande delen. 

Om Skatteverket beslutar att betala ut det begärda beloppet till utföraren, 

tillgodoräknas detta köparen som preliminär skattereduktion. Den prelimi-

nära skattereduktionen är förifylld i inkomstdeklarationen. När köparen 

lämnar sin inkomstdeklaration begär han eller hon slutlig skattereduktion 

genom att underteckna deklarationen.  

 

Rätt till skattereduktion har den som haft utgifter för utfört hushållsarbete 

och begäran om sådan skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen för 

det beskattningsår då utgifter för utfört hushållsarbete har betalats. Av 67 

kap. 11§ fjärde stycket IL framgår att med utgifter för hushållsarbete avses 

det debiterade beloppet. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är kravet på 

att köparen haft utgifter för hushållsarbete uppfyllt genom att köparen faktu-

rerats (HFD 2016 ref. 29).  

  

Det är köparen som är ytterst ansvarig för att uppgifterna om skatte- 

reduktion i deklarationen är korrekta och han eller hon ska på förfrågan från 

Skatteverket kunna visa underlaget för begäran om skattereduktion (prop. 

2008/09:77 s. 56 f). Av 39 kap. 3 § SFL framgår bl.a. att en 

deklarationsskyldig i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar 

eller annan lämplig dokumentation ska se till att det finns underlag för att 

fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och 

beskattningen. 

 

Härav följer att den som i sin deklaration begär skattereduktion för hushålls-

arbete ska kunna visa upp ett underlag som gör att det går att kontrollera 

rätten till skattereduktion. Är rätten till skattereduktion inte uppfylld blir 

skattebetalaren återbetalningsskyldig av felaktigt tillgodoförd preliminär 

skattereduktion genom att den slutliga skatten blir högre.  
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Fråga är om Skatteverket haft fog för sitt beslut att inte medge 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte skattereduktion för hushållsarbete.  

En huvudprincip vid inkomstbeskattningen är att bevisbördan ligger på 

Skatteverket ifråga om intäkter och på den skatteskyldige beträffande av-

drag (RÅ 2001 ref. 22 I och II). Detta gäller för det ordinarie förfarandet. 

För eftertaxering och påförande av skattetillägg är det en förutsättning att 

den uppgiftsskyldige lämnat en oriktig uppgift. En uppgift ska anses vara 

oriktig om det klart framgår att den är felaktig. Skatteverket bär bevisbördan 

för att den uppgiftsskyldige har lämnat en oriktig uppgift och beviskraven är 

dessutom högre än vad som gäller vid det ordinarie förfarandet (jfr prop. 

2002/03:106 s. 233). För det fall Skatteverket uppfyller sin bevisbörda an-

kommer det dock på den skatteskyldige att komma med trovärdiga förkla-

ringar till de förhållanden som Skatteverket gör gällande. 

  

Av utredningen framgår att Skatteverket i samband med efterkontroll har 

begärt in underlag för yrkad skattereduktion, vilken motsvaras av till Thors-

sons Bygg i Lilla Edet AB utbetalade belopp. Birgitta Bengtsson och Tor 

Grötte har till stöd för sina yrkanden lämnat fakturor för åren 2010, 2011, 

2013 och 2014, dagboksblad för åren 2010 -2014, en egenhändigt upprättad 

lista över vidtagna åtgärder, bilder på fastigheten samt åberopat vittnesför-

hör med Leif Bengtsson och Magnus Röing.  

 

En av förutsättningarna för skattereduktion för hushållsarbete är att utgifter-

na för utfört arbete är betalade under beskattningsåret. Birgitta Bengtsson 

och Tor Grötte påstår att de att de har betalat fakturorna med kontanter till 

Magnus Röing. Den omständigheten att Birgitta Bengtsson och Tor Grötte 

har betalat kontant medför i sig inte att de inte har rätt till skattereduktion. I 

ett sådant fall måste det dock ställas stora krav på tillförlitligheten av de 

underlag och uppgifter som ges in till stöd för att de faktiskt betalat och att 

pengarna har kommit bolaget till del. Enbart ett påstående eller en påskrift 
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på fakturan om kontant betalning styrker inte att det finns förutsättningar för 

skattereduktion.  

 

Det saknas i målen helt underlag som visar ett betalningsförlopp mellan 

Birgitta Bengtsson/Tor Grötte och Thorssons Bygg i Lilla Edet AB alterna-

tivt Swedbank Finans AB. Magnus Röings intygande av att han personligen 

tagit emot kontant betalning från Birgitta Bengtsson och Tor Grötte måste 

värderas med stor försiktighet då han i egenskap av företrädare för utföraren 

själv har ett betydande intresse av att förutsättningarna för skattereduktion 

ska anses uppfyllda. Magnus Röings påståenden om betalningsförloppet 

stöds inte heller av att det varken på Magnus Röings eller Thorssons Bygg i 

Lilla Edet AB:s bankkonton finns några spår av insatta kontanta medel i 

anslutning till påstådda betalningar åren 2013 och 2014. Birgitta Bengtsson 

och Tor Grötte har inte heller kunnat lämnat någon rimlig förklaring till var-

för de frångått uppmaningen på fakturan om betalning med befriande verkan 

direkt till Swedbank Finans AB och i stället önskat betala kontant till Mag-

nus Röing. Det saknas också helt underlag som visar att Birgitta Bengtsson 

och Tor Grötte haft kontanta medel att disponera motsvarande fakturabelop-

pen, d.v.s. 400 000 kr under åren 2011-2014. Inte heller Leif Bengtssons 

intygande om gåvor till Birgitta Bengtsson kan i detta sammanhang kan 

tillmätas något högre bevisvärde mot bakgrund av hans närståenderelation 

till Birgitta Bengtsson och även hans affärsrelation med Thorssons Bygg i 

Lilla Edet AB. Besvärande är även att det helt saknas spår som styrker Leif 

Bengtssons uppgifter. Det förhållandet att Birgitta Bengtsson inled-

ningsvis hade en annan förklaring till varifrån pengarna kom är inte 

heller ägnat att stärka de uppgifter Leif Bengtsson lämnat. Några andra 

underlag eller uppgifter som talar för att Thorssons Bygg i Lilla Edet AB 

eller Swedbank Finans AB, tillgodoförts någon betalning av Birgitta 

Bengtsson och Tor Grötte har heller inte framkommit. Det framstår därför 

som mycket sannolikt att någon verklig betalning av Birgitta Bengtsson och 

Tor Grötte eller för deras räkning inte skett. Vidare är fakturabeloppet på 
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samtliga fakturor identiska 200 000 kr inklusive mervärdesskatt. Det anges 

inte varken på fakturan eller bifogade dagboksblad när eller vilket arbete 

som utförts, hur arbetskostnaderna har beräknats eller, förutom för år 2011, 

att några arbetstimmar lagts ner. Det saknas därtill underlag som visar att 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte haft några materialkostnader för utfört 

arbetet, eller hur materialinköpen har betalats. Genom att fakturorna är så 

knapphändigt utformade och inte stöds av någon ytterligare utredning ger de 

inte tillräckligt underlag för en bedömning av om Thorssons Bygg i Lilla 

Edet AB utfört skattereduktionsgrundande arbeten på fastigheten. Det kan 

inte heller uteslutas att materialkostnader ingår i det belopp som Birgitta 

Bengtsson och Tor Grötte begär skattereduktion för. Mot denna bakgrund 

har Skatteverket gjort mycket sannolikt att förutsättningarna för att bevilja 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte skattereduktion inte är uppfyllda. 

 

Genom att begära slutlig skattereduktion utan att förutsättningarna för sådan 

är uppfyllda, har Birgitta Bengtsson och Tor Grötte lämnat sådana oriktiga 

uppgifter som utgör grund för eftertaxering av beskattningsåren 2011 och 

2012, samt för att ta ut skattetillägg. Någon omständighet som skulle kunna 

medföra befrielse från skattetillägg helt eller delvis har inte framkommit.  

 

Avyttring av fastighet beskattningsår 2014 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har även yrkat avdrag för 

förbättringskostnader i samband med försäljning av fastigheten med bl.a. 

500 000 kr avseende arbetskostnader. Beloppet motsvaras av i ifrågavarande 

fakturor för beskattningsåren 2010 – 2014 återstående belopp efter avdrag 

för skattereduktion.  

 

Med avdragsgilla förbättringskostnader avses kostnader för ny- till och om-

byggnad samt förbättrande reparationer nedlagda under avyttringsåret och 

de senaste fem åren före avyttringen. Det ankommer på den skattskyldige att 

visa att han haft dessa kostnader och enligt förarbeten måste höga krav stäl-
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las på den bevisning som den skattskyldige åberopar (prop. 1975/76:180 s. 

132-133). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att förbättringskostna-

der normalt visas med fakturor och kvitton. Om utgifterna inte kan verifie-

ras men godtagbar utredning visar förbättringsarbetenas omfattning, art och 

tidpunkt, kan det finnas skäl att uppskatta utgiften till ett skäligt belopp, se 

RÅ 2002 ref 73 och RÅ 2002 not 180. 

 

Fråga är om Birgitta Bengtsson och Tor Grötte förmått göra sannolikt att 

yrkat avdrag avser avdragsgilla förbättringskostnader. De har till stöd för sitt 

yrkande, utöver vad som framgår ovan, för år 2010 lämnat kvitto på inbetal-

ning om 100 000 kr till Swedbank Finans AB. Genom att fakturorna enligt 

vad förvaltningsrätten redogjort för ovan, är så knapphändigt utformade och 

inte stöds av någon ytterligare utredning är det mycket oklart vilka arbeten 

Thorssons Bygg i Lilla Edet AB i praktiken utfört. Det framgår därför inte 

av fakturorna, och inte heller av utredningen i övrigt, att fakturerade belopp 

avser avdragsgilla förbättringskostnader. Att inbetalning under år 2010 skett 

saknar vid sådant förhållande betydelse. Eftersom Birgitta Bengtsson och 

Tor Grötte inte gjort sannolikt att det är fråga om avdragsgilla förbättrings-

kostnader har Skatteverket haft fog för sitt beslut. 

 

Överklagandet ska därför i sin helhet avslås. 

   

Ersättning för kostnader 

Birgitta Bengtsson och Tor Grötte har inte vunnit bifall till sina yrkanden, 

varför ersättning inte kan utgå på denna grund. Förvaltningsrätten anser vi-

dare att frågorna i målen inte är av sådan art att de kan anses ha betydelse 

för rättstillämpningen eller att det annars finns synnerliga skäl för ersättning. 

Yrkandet ska därför avslås. 

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3104 B) 
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Henric Dunnington 

Rådman 

 

I avgörandet har även nämndemännen Ulla Buhr, Mikael Sjökvist och 

Gunne Steen deltagit.  

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Eva von Delwig Karls-

son.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens 
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i 
Göteborg.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni an-
ser att domen/beslutet ska ändras och vilken 
ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som 
Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare 
gett in. 

• För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert 
överklagande måste Er skrivelse ha kom-
mit in till förvaltningsrätten inom två må-
nader från den dag då Ni fick del av do-
men/beslutet. För offentlig part räknas 
dock tvåmånaderstiden från den dag då 
domen/beslutet meddelades. (Angående 
beräkningen av tiden för överklagande, se 
nedan.) 

• Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni 
överklagar genom att anteckna förvalt-
ningsrättens namn och målnummer. 

• Uppge person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnum-
mer till bostaden och mobiltelefon. Adress 
och telefonnummer till Er arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress 
där Ni kan nås för delgivning. Har Ni re-
dan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet 
– och om de fortfarande är aktuella – be-
höver Ni inte uppge dem igen. 

• Om Ni anlitar ombud, ska ombudets 
namn, postadress, e-postadress, telefon-
nummer till arbetsplatsen och mobiltele-
fonnummer anges. 

• Om någon person- eller adressuppgift änd-
ras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen 
till kammarrätten. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av för-
valtningsrättens dom/beslut. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrät-
ten. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag 
som genom sitt tal i månaden motsvarar den 
dag Ni fick del av domen/beslutet. Om Ni fick 
del av förvaltningsrättens dom/beslut t.ex. den 
30 juni måste besvärshandlingen ha kommit in 
senast den 30 augusti. Om Ni fick del av do-
men/beslutet en dag med ett tal i månaden 
som inte finns i slutmånaden löper besvärsti-
den ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick 
del av domen/beslutet t.ex. den 31 juli måste 
besvärshandlingen ha kommit in senast den 30 
september. 

Om sista dagen för överklagande infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att besvärs-
handlingen kommer in nästa vardag. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock 

från den dag beslutet meddelades.  
 

För en enskild klagande är sista dagen för överklagande två månader från den dag då han/hon fick del av 

kammarrättens beslut. Om klaganden fick del av kammarrättens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen 

med överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. Om klaganden fick del av beslutet t.ex. den 31 

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 att skrivelsen kommer in nästa 

vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att prövningstillstånd 

meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom 

att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt 

förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och 

tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att 

prövningstillstånd bör meddelas. 

 

Om en part har överklagat beslutet får även motparten ge in ett överklagande, trots att den gällande tiden 

för överklagande gått ut. Ett sådant (anslutnings-) överklagande ska ges in inom en månad räknat från 

utgången av den tidigare överklagandetiden. Ett anslutningsöverklagande förfaller om det första 

överklagandet återkallas eller av annan anledning förfaller. Även när det gäller anslutningsöverklagande 

krävs prövningstillstånd. 

 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan 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 mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer 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 till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 
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