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Mål nr UM 2255-16, Danyar Mohammed ./. Migrationsverket, 

angående uppehålls- och arbetstillstånd 

Danyar Mohammed har fått tillfälle att komma in med slutligt yttrande i 

målet. Han får därför anföra följande. 

1. ANGÅENDE DANYAR MOHAMMEDS LÖN 

1.1 Under sommaren 2016 anlitade Danyar Mohammeds arbetsgivare, 

Norska Restaurangen HB, som äger och driver restaurangen Lilla 

Paradiset där Danyar Mohammed arbetar, en ny 

redovisningskonsult, jur. kand.  på Jurist & 

Ekonomikontoret i Stockholm AB. Efter en genomgång av Norska 

Restaurangen HB:s bokföring för åren 2013–2015 har följande 

framkommit. 

1.2 Danyar Mohammed har under tiden september 2013–augusti 2015 

haft en löneförmån i form av fri bostad av sin arbetsgivare. Den fria 

bostaden har varit en uttrycklig del av det muntliga 

anställningsavtalet mellan Danyar Mohammed och Norska 
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Restaurangen HB. Bostaden i fråga är en hyreslägenhet på tre rum 

och kök som är belägen i samma fastighet som restaurang Lilla 

Paradiset med adress Storgatan 28 i Jokkmokk. Hyreskontraktet för 

lägenheten innehas av Norska Restaurangen HB.  

1.3 Den muntliga överenskommelse som fanns mellan Danyar 

Mohammed och hans arbetsgivare var att Danyar Mohammed utan 

ersättning fick disponera del i den aktuella lägenheten som bostad, 

från det att Danyar Mohammed anlände till Sverige i september 

2013 för att påbörja sin tillståndsgrundande anställning till dess att 

han valde att flytta till egen lägenhet. Den aktuella lägenheten har 

under den angivna tiden utgjort Danyar Mohammeds bostad och 

han har varit folkbokförd där. Lägenheten har även disponerats av 

arbetsgivarens ställföreträdare med familj (som 

pendlar mellan Stockholm och Jokkmokk). Danyar Mohammed 

flyttade i september 2015 från den aktuella lägenheten till en egen 

lägenhet i samma fastighet. Den senare lägenheten betalar han hyra 

för själv. 

1.4 Vare sig Danyar Mohammed eller hans arbetsgivare har känt till att 

värdet av bostadsförmånen utgör en beskattningsbar inkomst. Både 

Danyar Mohammed och hans arbetsgivare har nu informerats om 

detta och har den 15 september 2016, med hjälp av  

som också är deklarationsombud, lämnat in självrättelser för 

inkomståren 2013–2015 till Skatteverket. 

1.5 Det nu sagda innebär att Danyar Mohammeds beskattningsbara 

inkomst från sin anställning hos Norska Restaurangen HB under 

åren 2013–2015 är något högre än vad Migrationsverket har utgått 

från vid sin bedömning av om Danyar Mohammed har uppfyllt 

förutsättningarna för arbetstillstånd under den första 
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tillståndsperioden. Värdet av bostadsförmånen ska beräknas med 

utgångspunkt i dess marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det 

pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han 

själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot 

kontant betalning (61 kap. 2 § inkomstskattelagen).  

1.6 Hyran för den aktuella lägenheten har varit 4 499 kronor per månad 

och har höjts något under den aktuella perioden. Eftersom Danyar 

Mohammed endast har disponerat del i lägenheten ska värdet på 

förmånen reduceras i motsvarande mån. har efter 

samråd med handläggare vid Skatteverkets kontor i Luleå bedömt 

att marknadsvärdet på den aktuella bostadsförmånen för Danyar 

Mohammed uppgår till 1 175 kronor per månad. Det betyder att 

Danyar Mohammeds beskattningsbara månadsinkomst under den 

aktuella perioden ska höjas med detta belopp. 

1.7 Som framgår av Migrationsverkets handbok för handläggning av 

migrationsärenden (se avsnittet Arbetstillstånd för arbete – 

Anställning under rubriken Lön och övriga villkor) ska förmåner i 

form av fri bostad räknas med vid bedömningen av om lönekravet i 

6 kap. 2 § utlänningslagen har uppfyllts. Den nu aktuella 

bostadsförmånen har varit en del av parternas anställningsavtal. 

Värdet av förmånen har utgått regelbundet eftersom Danyar 

Mohammed utan att betala någon hyra har haft sin fasta bostad i 

lägenheten under perioden september 2013–augusti 2015. 

1.8 Läggs det skattemässiga värdet av den aktuella bostadsförmånen 

till den kontanta lön som Danyar Mohammed har erhållit från sin 

anställning har han under den första tillståndsperioden haft en 

månadsinkomst som varje månad har överstigit den lägstalön som 

följer av kollektivavtalet, se bilaga 1.  
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1.9 Det nu sagda innebär sammanfattningsvis följande för Danyar 

Mohammeds talan.  

1.10 Danyar Mohammed vidhåller det som han tidigare har anfört i 

målet om att det redan med beaktande av den kontanta lön som han 

har erhållit finns förutsättningar för att bevilja honom förlängt 

uppehålls- och arbetstillstånd. Den tillfälliga löneavvikelsen på 460 

kronor jämfört med kollektivavtalet medför inte i sig att villkoren 

för arbetstillståndet inte har varit uppfyllda under den första 

tillståndsperioden. Det finns en rimlig och godtagbar förklaring till 

avvikelsen och övriga villkor för arbetstillstånd är uppfyllda. 

1.11 Danyar Mohammed gör dock gällande att han i vart fall får anses 

ha uppfyllt förutsättningarna för arbetstillståndet under den första 

tillståndsperioden om det till den kontanta månadslönen läggs 

värdet av den bostadsförmån som han har erhållit från sin 

arbetsgivare i enlighet med vad som framgår av bilaga 1.   

2. NY BEVISNING 

2.1 Till styrkande av Danyar Mohammeds bostadsförmån får han 

åberopa nedanstående muntliga och skriftliga bevisning. På grund 

av den muntliga bevisningen får han på nytt begära att 

migrationsdomstolen håller muntlig förhandling. För det fall att 

Migrationsverket kan vitsorda Danyar Mohammeds uppgifter i 

detta yttrande behövs inte någon bevisning och därför inte heller 

någon muntlig förhandling.  

2.2 Danyar Mohammed åberopar följande skriftliga bevisning: 

2.2.1 Intyg från Danyar Mohammeds arbetsgivare, Norska Restaurangen 

HB, daterat den 15 september 2016, till styrkande av att den 
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aktuella bostadsförmånen har utgjort en del av parternas 

anställningsavtal (bilaga 2). 

2.2.2 Utdrag ur folkbokföringsregistret den 15 september 2016, till 

styrkande av att Danyar Mohammed har varit folkbokförd på den 

adress där den aktuella lägenheten finns från och med den 18 

september 2013 (bilaga 3). 

2.2.3 Intyg från ägaren till den aktuella lägenheten, Cityfastigheter i 

Jokkmokk AB, daterat den 15 september 2016, till styrkande av att 

lägenheten har varit uthyrd till Norska Restaurangen HB sedan i 

vart fall den 1 januari 2012 (bilaga 4). 

2.2.4 Utdrag ur fastighetsregistret den 15 september 2016, till styrkande 

av att Cityfastigheter i Jokkmokk AB äger den aktuella fastigheten 

där lägenheten finns (bilaga 5). 

2.2.5 Intyg från daterat den 15 september 2016 med bilagor, 

till styrkande av den aktuella bostadsförmånen (bilaga 6–10). 

2.2.6 Danyar Mohammeds självrättelse till Skatteverket daterad den 15 

september 2016, till styrkande av den aktuella bostadsförmånen 

(bilaga 11). 

2.2.7 Faxkvitto avseende Danyar Mohammeds självrättelse daterat den 

15 september 2016, till styrkande av att självrättelsen getts in till 

Skatteverket samma dag (bilaga 12). 

2.3 Danyar Mohammed åberopar följande muntliga bevisning: 

2.3.1 Förhör med Danyar Mohammed, till styrkande av att den aktuella 

bostadsförmånen har utgjort en del av parternas anställningsavtal. 
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Förhöret beräknas ta cirka 10 minuter. Kontaktuppgifter till Danyar 

Mohammed: Storgatan 28, 962 32 Jokkmokk, tel. 073-364 28 74. 

2.3.2 Förhör med arbetsgivaren Norska Restaurangen HB:s 

ställföreträdare , till styrkande av att den aktuella 

bostadsförmånen har utgjort en del av parternas anställningsavtal. 

Förhöret beräknas ta cirka 10 minuter. Kontaktuppgifter till 

2.3.3 Förhör med jur. kand. , till styrkande av den aktuella 

bostadsförmånen. Förhöret beräknas ta cirka 10 minuter. 

Kontaktuppgifter till 

 

2.3.4 Förhör med fastighetsägaren Cityfastigheter i Jokkmokk AB:s 

ställföreträdare , till styrkande av den aktuella 

bostadsförmånen. Förhöret beräknas ta cirka 10 minuter. 

 

Som ovan, 

 

Clarence Crafoord   Fredrik Bergman 
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

1. Uppdaterad sammanställning av Danyar Mohammeds inkomster 2013–

2016. 

2. Intyg från Danyar Mohammeds arbetsgivare, Norska Restaurangen HB. 

3. Utdrag från folkbokföringen avseende Danyar Mohammed. 

4. Intyg från Cityfastigheter i Jokkmokk AB. 

5. Utdrag från fastighetsregistret avseende Storgatan 28. 

6. Intyg från redovisningskonsulten och deklarationsombudet . 

7. Bilaga 1 till  intyg: Sammanställning av Danyar 

Mohammeds inkomster. 

8. Bilaga 2 till  intyg: Hyresfaktura för januari 2014. 

9. Bilaga 3 till  intyg: Hyresfaktura för september 2016. 

10. Bilaga 4 till  intyg: Lediga lägenheter i Jokkmokk. 

11. Danyar Mohammeds självrättelse till Skatteverket. 

12. Faxkvitto avseende självrättelsen till Skatteverket. 


