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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
3000-16

meddelat i Stockholm den 10 januari 2017
KLAGANDE
Skatteverket
171 94 Solna
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skatterättsnämndens beslut den 18 maj 2016 i ärende dnr 102-15/D
SAKEN
Förhandsbesked angående inkomstskatt
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet och avvisar
ansökningen.

Dok.Id 178324
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

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

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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BAKGRUND

Med aktiv näringsverksamhet avses, enligt 2 kap. 23 § inkomstskattelagen
(1999:1229), en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning. Annan näringsverksamhet anses
som passiv. Klassificeringen har betydelse bl.a. för rätten till skattereduktion för
arbetsinkomster (jobbskatteavdrag) och grundavdrag vid inkomstbeskattningen
samt för socialförsäkringsförmåner och uttag av socialavgifter.

AA äger tillsammans med sin hustru drygt fyra hektar skogsmark. Hans arbete i
skogsbruket har bestått i bl.a. plantering, röjning och gallring av skogen och
uppgått till i genomsnitt ca 30 timmar per år. För mer krävande arbeten såsom
andragallring och slutavverkning har han anlitat ett skogsföretag.

Under hösten 2015 slutavverkades två hektar genom skogsföretagets försorg.
Ersättningen för avverkningsrätten uppgår till ca 325 000 kr och ska i enlighet
med en betalningsplan fördelas över åren 2015–2017. AA avser att utnyttja
specialregeln om beskattningstidpunkt för avverkningsrätter i 21 kap. 2 §
inkomstskattelagen och ta upp ersättningen till beskattning samma år.

Genom ansökan om förhandsbesked ville AA få veta om inkomsten från
skogsbruket skulle anses vara resultatet av aktiv eller passiv näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden fann att AA skulle anses bedriva aktiv näringsverksamhet.
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YRKANDEN M.M.

Skatteverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, ska förklara att AA bedriver passiv näringsverksamhet.

AA anser att Skatteverkets överklagande ska avslås.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Målet avser frågan om ett skogsbruk ska anses som aktiv eller passiv näringsverksamhet beskattningsåren 2015–2017. Till grund för prövningen ligger
uppgifter i en ansökan om förhandsbesked som gavs in hösten 2015.

Utgångspunkten är att en prövning av om en näringsverksamhet är aktiv eller
passiv ska göras för varje beskattningsår för sig. En tillfällig ändring av
näringsidkarens aktivitetsgrad under något enstaka beskattningsår bör dock inte
medföra att verksamheten ändrar karaktär (prop. 1993/94:50 s. 223).

Bedömningen av en verksamhets karaktär som aktiv eller passiv är i hög grad
beroende av förhållandena i det enskilda fallet och den aktualiserar därmed frågor
av utpräglad utrednings- och beviskaraktär som lämpar sig mindre väl att pröva
inom ramen för ett förhandsbesked.

AA har inte inkommit med någon utredning som gör det möjligt att avgöra i
vilken omfattning och med vilka uppgifter han kommer att arbeta i verksamheten
under åren 2015–2017. Redan av detta skäl anser Högsta förvaltningsdomstolen
att vad som framkommit i målet inte utgör ett tillräckligt säkert underlag att
grunda en bedömning av verksamhetens karaktär på. Skatterättsnämnden borde
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därför inte ha prövat ansökningen. Förhandsbeskedet ska undanröjas och
ansökningen avvisas.

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Margit Knutsson,
Christer Silfverberg, Inga-Lill Askersjö och Mahmut Baran.

Målet har föredragits av justitiesekreteraren Stina Pettersson.

