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KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

 

 

DOM 
2019-02-01 

Meddelad i Sundsvall 

 

Mål nr 1624-18 

 

  

 

 

Dok.Id 172788     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 714 

851 21 Sundsvall 

Södra Tjärngatan 2 060-18 66 00  060-18 66 52 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: kammarrattenisundsvall@dom.se 

www.kammarrattenisundsvall.se 

 

 

KLAGANDE 
Helmut Schwabe, 650707-2996 

  

Ombud: Mats Brockert 

Srf konsulterna 

 

MOTPART 
Skatteverket 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Förvaltningsrätten i Faluns dom den 30 maj 2018 i mål nr 3124-17,  

se bilaga A  

 

SAKEN 

Inkomstbeskattning; beskattningsår 2015 

Ersättning för kostnader 

_________________________ 

 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten avslår överklagandet. 

 

Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för ombudskostnader i 

kammarrätten. 

 

_________________________ 

  



KAMMARRÄTTEN 

I SUNDSVALL 

DOM Sida 2 

 
 Mål nr 1624-18 

   

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Helmut Schwabe vidhåller att han ska medges avdrag för resor till och från 

arbetet med 75 591 kr. Han yrkar vidare ersättning för ombudskostnader. 

Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Förvaltningsrättens beslut att 

inte medge yrkat avdrag motiveras med att han endast styrkt en mindre del 

av de utgifter han yrkat avdrag för. Beslutet grundar sig därför inte på att 

resorna inte företagits, utan att han inte visat att han har haft utgifterna för 

drivmedlet. Det är emellertid ett faktum att ett fordon inte kan framföras 

utan drivmedel. Att han förbrukat drivmedel motsvarande körsträckan är 

därför ostridigt. Han har visat att han har ägt bilar som under den aktuella 

tidsperioden har en körsträcka som täcker den sträcka som avdrag yrkas för, 

inklusive privat körning. Att han ska kunna visa faktiska utgifter för ett 

avdragsyrkande som enligt inkomstskattelagen ska eller får beräknas enligt 

schablon kan inte ses som självklart. Skatteverket har vidare framfört 

allmänt hållna argument om vad som eventuellt kan ha skett och inte utifrån 

den bevisning som han lagt fram (jfr RÅ 2009 ref. 42). 

 

Skatteverket anser att överklagande ska avslås och anför bl.a. följande. Det 

är den som yrkar avdrag för arbetsresor som ska göra sannolikt att ett 

transportmedel har använts, arbetsresornas omfattning och utgifternas 

storlek. De bevismedel som ligger närmast till hands för att göra detta 

sannolikt är att den enskilde har disponerat ett fordon som under perioden 

haft en körsträcka som uppgår till arbetsresornas längd, en skälig del för 

privata resor och kan visa underlag för drivmedel i skälig omfattning. Det 

får därför anses rimligt att ett avdrag om 75 591 kr, i vart fall till 

övervägande del, kan styrkas med kvitton eller kontoutdrag. Helmut 

Schwabe har skickat in underlag som visar att han har köpt drivmedel för 

5 915 kr, vilket motsvarar 483,98 liter. Han har inte skickat in något 

underlag som visar att inköp av drivmedel har skett under perioden januari – 

oktober 2015. Han har därför inte gjort det sannolikt att han haft utgifter för 

drivmedel i den omfattning som han yrkar avdrag för. Det kan inte heller 
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uteslutas att han samåkt eller i viss utsträckning övernattat på arbetsorten. 

Han har därtill presenterat en vag förklaring till den låga privata körningen.   

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Inkomstskatt 

 

Av allmänna skatterättsliga principer följer att det är den som begär avdrag 

som har bevisbördan för att rätt till avdraget finns. Det ankommer därför på 

Helmut Schwabe att göra sannolikt att han har rätt till det yrkade avdraget 

för resor till och från arbetet genom att dels visa omfattningen av de 

företagna arbetsresorna och dels de utgifter han haft för dessa. 

 

Helmut Schwabe har genom de handlingar han gett in i målet kunnat visa att 

han under den aktuella beskattningsperioden haft tillgång till fordon vars 

körsträcka omfattar det avdrag han begärt för arbetsresor. Det sammanlagda 

miltalet för fordonen ger dock ett mycket begränsat utrymme för privat 

körning och kammarrätten anser inte att Helmut Schwabes förklaring till 

detta framstår som rimlig. Det kan vidare konstateras att Helmut Schwabe 

endast lämnat in underlag som visar att han haft kostnader för drivmedel 

under den aktuella perioden med 5 915 kr. Kammarrätten kan med 

anledning härav inte finna att Helmut Schwabe gjort sannolikt att han haft 

högre kostnader för arbetsresor än det skäliga avdrag om 45 000 kr som 

Skatteverket godtagit. Överklagandet ska därför avslås i denna del.  

 

Ersättning för kostnader 

 

Helmut Schwabe har inte vunnit bifall till sitt överklagande. Det finns inte 

heller några andra skäl att bevilja honom ersättning för kostnader. Yrkandet 

om ersättning för kostnader i kammarrätten ska således avslås. 

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

 

 

 

Cecilia Landelius Carina Ferm Brodén Anna Almqvist  

kammarrättslagman kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor 

ordförande referent  

 

  Eric Enlund Andersson 

  kammarrättsfiskal 

  föredragande 



    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I FALUN 

Daniel Nyström 

Föredragande 

DOM 
2018-05-30 

Meddelad i Falun 

Mål nr 

3124-17 

 

 

 

Dok.Id 210913     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 45 

S-791 21 Falun 

Kullen 4 023-383 00 00  023-383 00 80 måndag–fredag 

08:00–12:00 

13:00–16:00 

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se 

www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
HELMUT Günter Schwabe, 19650707-2996 

 

Ombud: Mats Brockert 

c/o Srf Konsulterna 

Klarabergsgatan 33 

111 21 Stockholm 

  

MOTPART 
Skatteverket 

Skattekontoret i Falun 

791 86 Falun 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Skatteverkets beslut 2016-11-17, diarienr 82-45870608 

 

SAKEN 
Inkomstbeskattning; inkomståret 2015 

Avdrag för resor till och från arbetet 

___________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

Skatteverket beslutade den 17 november 2016 att medge Helmut Schwabe 

avdrag för resor till och från arbetet (arbetsresor) med skäliga 45 000 kr 

jämfört med de 75 591 kr han yrkat i sin inkomstdeklaration inkomståret 

2015. Som skäl till beslutet angavs bland annat följande. Helmut Schwabe 

har gjort sannolikt att han kört en körsträcka som skulle kunna omfatta resor 

mellan bostaden och arbetsplatsen. Han har emellertid inte styrkt att han haft 

de utgifter han gjort avdrag för genom exempelvis drivmedelskvitton etc. 

Skatteverket ifrågasatte dock inte att Helmut Schwabe haft vissa utgifter för 

arbetsresor och medgav därför ett skäligt avdrag.  

 

Helmut Schwabe yrkar att beslutet undanröjs och att avdrag medges i en-

lighet med hans inlämnade inkomstdeklaration. Till stöd för sitt överkla-

gande anför han bland annat följande. Det finns inget krav på att en skatt-

skyldig ska kunna styrka de faktiska kostnaderna för att avdrag ska medges 

utan det är tillräckligt om den skattskyldige kan göra sannolikt att denne 

disponerat fordon under den aktuella perioden och kört en körsträcka mot-

svarande avdragsbeloppet samt en skälig del privat körande. Att kräva upp-

visandet av kvitton för att medge avdrag har inte stöd i rättspraxis och en 

sådan tillämpning skulle betyda ett högre beviskrav än sannolikt. Vidare har 

han ändrat sina betalningsrutiner från den dag han fått kännedom om skatte-

verkets krav på uppvisandet av kvitton och har sparat samtliga kvitton däref-

ter. Sammanfattningsvis anser han att han utifrån fast praxis och genom att 

dokumentera körsträckan det aktuella året samt utifrån övriga omständighet-

er ska anses ha uppfyllt beviskravet för att medges avdrag.  

 

Skatteverket har efter obligatorisk omprövning valt att inte ändra det över-

klagade beslutet. Utöver vad de anfört i det överklagade beslutet anför skat-

teverket att det inte kan uteslutas att Helmut Schwabe ibland övernattat på 

arbetsorten eller att han samåkt med någon. 
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

Förvaltningsrätten har att ta ställning till om Helmut Schwabe inkomståret 

2015 har rätt till avdrag för arbetsresor utöver det skäliga avdrag som skat-

teverket medgivit.  

 

Helmut Schwabe har för inkomståret 2015 gjort avdrag för arbetsresor mot-

svarande en körsträcka om 4 086 mil. De bilar han använt har enligt utred-

ningen i målet körts sammanlagt 4 450 mil vilket medför ett utrymme om 

364 mil för privat körning. Utgifter för arbetsresor med bil får dras av om 

avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det 

klart framgår att den skattskyldige genom att använda bil istället för all-

männa transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst 

två timmar. Avdrag ska göras med 1 kr och 85 öre per kilometer (12 kap. 27 

§ inkomstskattelagen (1999:1229)).  

 

Enligt allmänna principer ska bevisbördan åläggas den part som har lättast 

att prestera bevisning vilket i normalfallet får till följd att skatteverket har 

bevisbördan för intäktsidan och den skattskyldige för kostnadssidan. I det 

föreliggande fallet yrkar Helmut Schwabe avdrag för arbetsresor och det 

åligger därmed honom att göra sannolikt att förutsättningarna för avdrag är 

uppfyllda genom att visa omfattningen av resorna till och från arbetet och de 

utgifter han haft för dessa. Om den skattskyldige inte kan styrka att han eller 

hon haft de utgifter som det yrkas avdrag för kan, om det framstår som san-

nolikt att utgifter i någon utsträckning förelegat, avdrag ändå medges med 

skäligt belopp. Skatteverket har medgett ett skäligt avdrag om 45 000 kr 

jämfört med de 75 591 kr Helmut Schwabe yrkat i sin inkomstdeklaration. 

Det är ostridigt att avståndet mellan Helmut Schwabes bostad och hans ar-

betsplats är tillräckligt för avdrag och att han gör erforderlig tidsvinst.  

 

Enligt förvaltningsrättens mening är de av Helmut Schwabe åberopade 

handlingarna inte tillräckliga för att det ska anses sannolikt att Helmut Sch-
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wabe haft utgifter överstigande det skäliga avdrag Skatteverket medgivit. 

Han har förvisso visat att han använt de aktuella bilarna i viss omfattning 

men har endast styrkt en mindre del av de utgifter han yrkat avdrag för. Vi-

dare framstår den privata körningen som låg jämfört mot den totala kör-

sträckan även beaktat vad han framfört avseende sitt egen såväl som hans 

familjs privata bilkörande. Förvaltningsrätten saknar vidare anledning att 

frångå Skatteverkets uppskattning av skäligt belopp eftersom Helmut Sch-

wabe inte gjort det sannolikt att han har rätt till ytterligare avdrag. Överkla-

gandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV3104C) 

 

 

Anders Eriksson (skiljaktig mening) 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Stig Persson, Agneta Stjernström och 

Elisabeth Rooth Eriksson deltagit. 
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Förvaltningsrättsfiskalen Anders Erikssons skiljaktiga mening 

I målet är parterna överens om att förutsättningarna vad gäller avstånd och 

tidvinst i 12 kap. 27 § IL är uppfyllda. Eftersom 12 kap. 27 § IL är utformad 

som en schablonersättning saknar de faktiska drivmedelsutgifterna betydelse 

för rätten till avdrag. Vad den enskilde ska göra sannolikt är att den företagit 

de arbetsresor den gjort gällande och haft kostnader för dessa. Det får förut-

sättas att hushållet köpt den bensin som varit nödvändig för att dess tillgäng-

liga bilar ska ha kunnat köras den sträcka som Skatteverket inte ifrågasätter. 

Ett kvitto utvisande att en familjemedlem köpt bensin kan förvisso anses 

tala för att familjemedlemmen använt bilen den sträcka bensinen räckt till, 

men med hänsyn till hushållets gemensamma ekonomi kan det inte uteslutas 

att bensinen använts till Helmut Schwabes arbetsresor och bör åtminstone i 

någon utsträckning kunna accepteras som något han haft utgift för. På mot-

svarande sätt skulle ett kvitto på att Helmut Schwabe köpt bensin inte ute-

sluta att denna använts för familjemedlemmarnas körning. Drivmedelskvit-

ton säger egentligen inte mycket om fördelningen mellan privata resor och 

arbetsresor. Från ett systematiskt perspektiv måste också poängen med en 

schabloniserad ersättning gå förlorad om det i handläggningen uppställs ett 

obligatorium på inlämnande av kvitto. Arbetsgivaren har intygat att Helmut 

Schwabe inte övernattat på arbetet. Det finns gällande möjligheterna till 

samåkning inte skäl att ifrågasätta vad han uppgett om sina oregelbundna 

arbetstider och att kollegor inte bor i hans närhet. Han har också lämnat för-

klaringar till den onormalt låga privata körsträckan. Sammantaget anser jag 

att Helmut Schwabe får anses ha gjort sannolikt att han haft kostnader för de 

arbetsresor han gjort gällande och att avdrag borde ha beviljats enligt scha-

blon.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 
 

Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens 
dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i 
Sundsvall.  
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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DV 683     Formulär 3 

 

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. 

Bilaga B


