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Sammanfattning 
  

Uppsatsen behandlar skatteflyktslagen ingående och en definition av 

begreppet skatteflykt presenteras. Även begreppen skattefusk och 

skatteplanering bearbetas. Vidare nämns metoden genomsyn då den är ett 

alternativt sätt att angripa skatteflyktsförfaranden på. 

 

Uppsatsens syfte är att utreda vilka omständigheter som krävs för att 

skatteflyktslagen ska bli tillämplig samt om lagen är tolkningsbar. Om så 

inte är fallet utreds hur lagen kan omarbetas.  

 

Det framkommer att lagen går att tillämpa och tolka men svårigheter 

föreligger. För att lagen ska kunna tillämpas i större utsträckning blir vårt 

förslag att det sista rekvisitet i lagtexten slopas.   
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Förord 
 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka alla personer som på något sätt 

stöttat oss under arbetets gång. 

 

Ett särskilt tack till vår handledare, Bengt Åkesson, för all vägledning och 

tillgänglighet under arbetets gång. 

 

Kristianstad 2006-06-04 

 

Jenny Månsson Jenny Nilsson 
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Sammanfattning 
 

Titel: Skatteflyktslagen – i behov av förändring? 
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Författare: Jenny Månsson 
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Sammanfattning: Uppsatsen behandlar skatteflyktslagen ingående och 

en definition av begreppet skatteflykt presenteras. 

Även begreppen skattefusk och skatteplanering 

bearbetas. Vidare nämns metoden genomsyn då den 

är ett alternativt sätt att angripa skatteflykts-

förfaranden på. 

 

Uppsatsens syfte är att utreda vilka omständigheter 

som krävs för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig 

samt om lagen är tolkningsbar. Om så inte är fallet 

utreds hur lagen kan omarbetas.  

 

Det framkommer att lagen går att tillämpa och tolka 

men svårigheter föreligger. För att lagen ska kunna 

tillämpas i större utsträckning blir vårt förslag att det 

sista rekvisitet i lagtexten slopas.   
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 detta inledande kapitel presenteras uppsatsens ämne. Bakgrund och 

problemställning diskuteras. Även uppsatsens syfte, metod och 

avgränsningar behandlas. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där det redogörs 

för den fortsatta dispositionen.  

 
1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Alla har nog någon gång önskat att de kunde minska sin skatt, helst på ett 

lagligt sätt. Det var utifrån den tanken som idén till uppsatsens ämne tog 

form. Vid en närmare granskning framgick det att det finns närbesläktade 

ämnesområden där skattefusk och skatteplanering kan sägas vara varandras 

motpoler. Ämnesvalet kom sig så att falla på det begrepp som befinner sig 

mittemellan dessa båda nämligen skatteflykt med tillhörande lag.  

 

Redan på 1950-talet fördes det diskussioner om en tilltänkt lag mot 

skatteflykt1 men först år 1975 lades ett lagförslag fram.2 Efter ytterligare 

utredning infördes den första lagstiftningen år 1980.3 Därefter har lagen 

omarbetats och diskuterats ett flertal gånger under årens lopp, den har även 

avskaffats för att sedan återinföras.4  

 

Resultatet av de ändringar som gjorts är att lagen idag är utformad som en 

generalklausul vilket innebär att den blir allmänt hållen. Effekten av en lag 

som är allmänt hållen är att den kan bli ett hot mot rättsäkerheten. I 

slutändan leder det till att domstolen tillämpar lagen med försiktighet, vilket 

är fallet med skatteflyktslagen.5 

 

Med detta som bakgrund blir våra frågeställningar: 

 När blir skatteflyktslagen tillämplig? 

 Är lagen tolkningsbar eller i ytterligare behov av omarbetning? 

 

 
                                                 
1 Helmers, 1956, s. 244 f 
2 SOU 1996:44, s. 78 f 
3 Rabe & Bojs, 2004, s. 18 
4 Prop. 1994/95:209, s. 18 
5 Akelius, 1990, s. 289 f 

I 
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1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda när skatteflyktslagen blir tillämplig samt om 

den är tolkningsbar. Om så inte är fallet ska det utredas hur lagen ytterligare 

kan omarbetas för att bli mer lättförståelig och tillämpbar.  

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk metod vilket innebär att 

utifrån lag, förarbeten, rättspraxis samt doktrin kommer gällande rätt tolkas.6 

 

I första hand kommer lagen studeras och kommenteras. För att ytterligare 

belysa lagen kommer relevanta diskussioner i förarbeten som föregått 

lagstiftningen att lyftas fram. Därefter analyseras problemet utifrån den 

rättspraxis som behandlar det aktuella området. Vidare beskrivs vad som 

framkommit i doktrin. Utifrån dessa olika källor dras sedan slutsatser om 

när skatteflyktslagen blir tillämplig och om den i sin nuvarande form är 

tolkningsbar eller i behov av omarbetning. 

 

1.4 Avgränsningar 

Skatteflykt är ett förfarande som är närbesläktat med både skatteplanering 

och skattefusk. Trots det valde vi att inte gå in djupare på dessa båda i sig 

omfattande områden på grund av den tidsbegränsning vi haft för vår 

uppsats. Vidare har vi endast gjort en ytlig presentation av metoden 

genomsyn, som är ett förfarande att motverka skatteflykt, då det också är ett 

brett ämne. Ytterligare en avgränsning vi gjort var att inte gå djupare in på 

den skatteflykt som privatpersoner företagit. Istället valde vi att koncentrera 

oss på företags handlade. 

 

1.5 Disposition 

Nästföljande kapitel ger en förklaring till begreppet skatteflykt. Kapitlet 

innehåller även lagens utveckling och dess tillämpningsområde. 

Avslutningsvis kommer metoden genomsyn att behandlas.   

                                                 
6 Peczenik, 1995, s. 33 ff 
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I kapitel tre kommer en redogörelse för rättsfall att göras. Redogörelserna 

består av en sammanfattning av rättsfallen samt vad de olika instanserna har 

gjort för bedömning.  

 

Det fjärde och avslutande kapitlet innehåller en diskussion som grundar sig 

på vad som framkommit i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Kapitlet avslutas med en slutsats.  
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etta kapitel innehåller en redogörelse för begreppet skatteflykt. Även 

lagens utveckling och tillämpningsområde behandlas. Kapitlet 

avslutas med en förklaring till metoden genomsyn.  

 
2. Skatteflykt 
 
2.1 Definition skatteflykt  

Skatteflykt är ett begrepp som befinner sig mittemellan skattefusk och 

skatteplanering. Det definieras som åtgärder, som i och för sig inte är 

förbjudna, men som strider mot det lagstiftarna tänkt.7 Genom förfarandet 

vill den skattskyldige uppnå skattemässiga fördelar som strider mot 

lagstiftningens syfte.8 

 

Skattefusk innebär att den skattskyldige sänker sin skatt genom att 

undanhålla eller tala osanning om transaktioner som ska ligga till grund för 

beskattning. Sådana handlingar är förbjudna och kan vara straffbara.9  

 

Skatteplanering däremot innebär att en eller flera rättshandlingar görs för att 

lagligt minska skatten. Förfarandet bygger på sådant som lagstiftningen 

uttryckligen eller underförstått godkänt skattemässigt. Trots att 

skatteplanering i sig är lagligt kan det hända att en transaktion ger ett utfall 

som inte är försvarbart och kan då underkännas med hänvisning till 

skatteflyktslagen.10 

 

2.2 Lag mot skatteflykt 

Lagen är av generalklausulskaraktär vilket innebär att den är allmänt hållen 

och ger domstolen frihet i sina bedömningar. Fördelen med det är att redan i 

ett tidigt skede kan åtgärder sättas in mot förfaranden som anses vara 

felaktiga. Nackdelen är att det är svårt för den skattskyldige att i förväg vara 

säker på vad som är tillåtet eller otillåtet. Dessutom gäller att ju mer allmänt 

hållen en lagregel är desto större hot mot rättsäkerheten är den. Resultatet av 

                                                 
7 Akelius, 1990, s. 289 
8 Påhlsson, 2003, s. 108 
9 Akelius, 1990, s. 289 
10 Sandström & Svensson, 2005, s. 10 f 

D 
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det blir att domstolen tillämpar lagen restriktivt.11 Rättsäkerhet är en rättslig 

metod som ska garantera att den enskilde inte drabbas av oförutsebara 

konsekvenser till följd av sin ekonomiska planering.12 

 

2.3 Lagens utveckling 

Redan på 1950–talet fanns det en skatteflyktskommitté som förde en 

diskussion om problemen vid olika skatteflyktsförfaranden13 men först år 

1975 kom förslaget till lagstiftning mot skatteflykt. En arbetsgrupp inom 

företagsskatteberedningen lade vid denna tidpunkt fram betänkandet 

”Allmän skatteflyktsklausul”. Här framkom det att materiella skatteregler 

använts för att försöka förhindra skatteflykt och att inställningen till en 

allmän skatteflyktsklausul var negativ. De konstaterade vidare att de 

stoppregler som införts för att förhindra kringgående av skattelag undveks 

och ytterligare lagstiftning införlivades. Resultatet blev att 

skattelagstiftningen blev invecklad och svår att tillämpa.14 Det ansågs att 

den främsta fördelen med en skatteflyktsklausul var den allmänpreventiva 

effekten samt att den skattskyldige inte längre kunde vara säker på att lyckas 

med sitt förfarande.15 

 

När betänkandet remissbehandlats presenterades år 1978 ett omarbetat 

förslag i departementspromemorian. I denna prövades behovet av en 

generell lagstiftning mot skatteflykt samt dess för- och nackdelar, detta 

jämfördes med metoden att med specialregler kunna agera mot olika 

skatteflyktsförfaranden.16 Dessa regler användes för att förhindra 

kringgående av skattelag. Problemet med reglerna var bland annat att det tog 

lång tid från det att en handling blev känd tills den reglerades i lag. För att 

täcka alla olika skatteflyktsåtgärder skulle det krävas en stor mängd 

specialregler.17 Promemorian visade att det var otänkbart att förhindra 

skatteflykt fullt ut endast med hjälp av specialregler. Det framgick även att 

                                                 
11 Akelius, 1990, s. 289 f 
12 Wennergren, 1997, s. 109  
13 Helmers, 1956, s. 244 f 
14 SOU 1996:44, s. 78 f 
15 Prop. 1996/97:170, s. 5 
16 Prop. 1996/97:170, s. 6 
17 Akelius, 1990, s. 289 f 
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majoriteten av remissinstanserna som yttrat sig över arbetsgruppens 

betänkande ställde sig bakom tanken med en allmän skatteflyktsklausul.18 

 

Slutligen kom lagen mot skatteflykt att införas år 1980 och grundade sig på 

betänkandet från arbetsgruppen samt förslaget som promemorian lagt 

fram.19 Det bestämdes att lagen skulle tidsbegränsas till att tillämpas på 

rättshandlingar som gjordes under åren 1981 till 1985. Lagen utvidgades år 

1983 då regeringen ansåg att den hade en för snäv utformning för att kunna 

tillämpas på ett bra sätt. Tidsbegränsningen utökades år 1985 med tre år 

eftersom det inte fanns tillräckligt med praktisk tillämpning för att göra en 

utvärdering. Därefter förlängdes lagens giltighet med ett år i taget för att 

sedan efter beslut år 1990 gälla fram till år 1993.20 

 

Efter regeringsskifte avskaffades lagen år 1992 men var fortfarande 

tillämplig på rättshandlingar som förekommit före 1 januari år 1993. Lagen 

kritiserades för att den enskilde skattebetalaren ansågs ha svårigheter att 

bedöma konsekvenserna av sitt handlade. Det påpekades även att 

skattereformen med sänkta skattesatser inneburit att intresset för 

skatteplanering minskat. Lagen återinfördes den 1 juli år 1995 då den nya 

regeringen ansåg att skälen till avskaffandet inte var hållbara. Dessutom 

menade de att lagen var ett viktigt verktyg för att förhindra skatteflykt samt 

att det inte gick att påvisa några negativa effekter av lagen.21   

 

2.4 Förändringar i lagen  

Lagen har omarbetats ett antal gånger genom åren. Regeringen gav år 1995 

chefen för Finansdepartementet i uppdrag att sätta samman en kommitté 

vars uppgift var att utforma en ny skatteflyktslag.22 I utformningen skulle 

hänsyn tas till de erfarenheter som erhållits genom tillämpningen av 1980 

års lagstiftning mot skatteflykt. Kommittén skulle även väga in det 

                                                 
18 Prop. 1996/97:170, s. 6 
19 Rabe & Bojs, 2004, s. 553 
20 Prop. 1996/97:170, s. 9 
21 Prop. 1994/95:209, s. 18 
22 SOU 1996:44, s. 3 
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samhällsintresse som ett effektivt medel mot skatteflykt skulle ge.23 

Resultatet blev vissa förändringar i förutsättningarna för att tillämpa lagen.  

 

I den nuvarande lagen krävs det att rättshandlingen leder till en ”väsentlig 

skatteförmån” jämfört med den äldre lydelsen då det var en ”inte oväsentlig 

skatteförmån”. Orsaken till ändringen var processekonomiska skäl då 

regeringen ansåg att det borde krävas att rättshandlingen ledde till en 

väsentligt större skatteförmån för att lagen skulle bli tillämplig.24 

Skatteförmåner som uppgått till ett lägre belopp än 5 000 kronor har ansetts 

vara ”inte oväsentlig” förmån.25  

 

En annan ändring som gjordes var att rättshandlingen idag ska strida mot 

”lagstiftningens syfte” mot tidigare ”lagstiftningens grunder”. Tanken med 

ändringen var att lagtextens utformning skulle ligga till grund för tolkning 

av en rättshandling.  

 

Förutsättningen ”det huvudsakliga skälet” för förfarandet ändrades till ”det 

övervägande skälet”, anledningen till det var att skärpa tillämpningen av 

lagen. För att lagen ska kunna tillämpas krävs det att skatteförmånen vid en 

objektiv bedömning väger tyngre än alla andra skäl som den skattskyldige 

har.26 Den gamla lydelsen på denna förutsättning hade tidigare skapat 

problem vid tillämpningen av lagen. Den medförde att lagen inte kunde 

tillämpas vid ”normala transaktioner”, det vill säga att om den skattskyldige 

haft fler skäl för sitt handlingssätt än att endast uppnå skatteförmån var 

lagen inte tillämplig. Kravet på att förmånen skulle utgöra ”det huvudsakliga 

skälet” till förfarandet var endast uppfyllt om de transaktioner som utförts 

framstod som fullständigt meningslösa bortsett från skatteförmånerna. Detta 

ansåg Bergström var förklaringen till att lagen tillämpades med stor 

återhållsamhet. Han menade att lagen endast tillämpades vid mycket 

konstlade förfarande. Av den anledningen ansåg han att det vore lämpligare 

att ställa ett lägre krav på förutsättningen vilket skulle innebära att 

skatteförmånen endast skulle behöva vara det ”övervägande skälet” till 

                                                 
23 SOU 1996:44, s. 77 
24 Rabe & Bojs, 2004, s. 554  
25 Prop. 1996/97: 170, s. 27 
26 Rabe & Bojs, 2004, s. 554 f  
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förfarandet. Om kravet sänktes skulle det, enligt Bergström, leda till en mer 

lämplig avvägning mellan effektivitet och rättsäkerhet. I samband med den 

senaste ändringen i lagen kom detta att beaktas, vilket resulterade i en 

ändring i lagens 2 § pt 3.27  

 

2.5 Lagens tillämplighetsområde 

Lagen innefattar taxering till kommunal och statlig inkomstskatt samt 

förmögenhetsskatt.28 Anledningen till att tillämpningsområdet inte innefattar 

mer är för att rättsäkerheten ska bli så stor som möjligt.29 För att lagen ska 

bli tillämplig krävs det att den skattskyldige skapar sig en väsentlig 

skatteförmån som ger upphov till lindrigare beskattning än avsett eller att en 

inkomst blir skattefri istället för skattepliktig.30 Det fordras även direkt eller 

indirekt medverkan i rättshandlingen, där det sistnämnda kan vara att den 

skattskyldige fått förmånen genom ombuds medverkan eller haft uppenbar 

möjlighet att påverka den person som deltagit i handlingen.31 Förmånen 

behöver inte uppkomma genom att den skattskyldige ensam utför 

handlingen, det räcker att den ingår i en rad rättshandlingar där den 

skattskyldige varit delaktig.32 Ett annat krav som ställs är att skatteförmånen 

ska vara det övervägande skälet till förfaringssättet.33 Den sista 

förutsättningen som ska uppfyllas är att handlingen strider mot 

lagstiftningens syfte.34  

 

2.6 Tillämpning av lagen  

I förutsättningen det ”övervägande skälet till förfaringssättet” ligger den 

omvända bevisbördan på den skattskyldige. Denne har bäst kunskap om de 

bakomliggande orsakerna för det valda förfaringssättet, det är svårt för 

utomstående att se omständigheterna bakom handlingen. För att tillämpa 

rekvisitet ”lagstiftningens syfte” är det, som tidigare nämnts, främst 

                                                 
27 Bergström, 1992, s. 600 
28 Lag (1995:575) mot skatteflykt 1 §. 
29 Rabe & Bojs, 2004, s. 553 
30 Prop. 1996/97:170, s. 26 
31 Prop. 1996/97:170, s. 24 
32 www.skatteverket.se 
33 Lag (1995:575) mot skatteflykt 2 § 3p.  
34 Prop. 1996/97:170, s. 22  
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lagtextens utformning som ska ligga till grund för tolkningen om handlingen 

strider mot lagstiftningens syfte.35  

 

När lagen blir tillämplig bestäms taxeringen som om rättshandlingen inte ägt 

rum. Om det valda tillvägagångssättet - med hänsyn till det ekonomiska 

resultatet - innebär en omväg i förhållande till det logiska handlandet ska 

taxeringsbeslutet istället grunda sig på det sistnämnda förfarandet.36 

Taxeringen ska bestämmas till ett skäligt belopp utifrån till detta. Riktlinjer 

saknas för denna bedömning och därför står det domstolen fritt att ta beslut i 

frågan.  

 

Lagen får inte tillämpas av Skatteverket utan beslut ska först fattas av 

länsrätten efter framställning av förstnämnda.37 Skatteverket har en tidsfrist 

på fem år att tillämpa skatteflyktslagen på en specifik handling. Senast det 

femte året efter taxeringsåret ska framställning göras till länsrätten.38 

 

2.7 Genomsyn  

Metoden genomsyn behandlas i både doktrin och praxis. Anledningen till att 

det nämns i denna uppsats är att det är ett alternativt sätt att angripa 

skatteflyktsförfarande på.   

 

I doktrin definieras genomsyn på olika sätt men i huvudsak innebär det att 

även om en rättshandling är civilrättsligt korrekt kan den underkännas 

skattemässigt. Anledningen till det är att det övervägande skälet till det 

civilrättsliga avtalet har varit något annat, exempelvis att kringgå 

skattereglerna.39  

 

Den finns inte reglerad i lagstiftning och har inte heller använts uttryckligen 

i rättspraxis.40 Genomsyn har tillämpats i några fall men med försiktighet 

eftersom det inte finns exakta riktlinjer för metoden. Tillämpning sker 

                                                 
35 Rabe & Bojs, 2004, s. 554 f 
36 Lag (1995:575) mot skatteflykt 3 §.  
37 Rabe & Bojs, 2004, s. 555 f 
38 Sandström & Svensson, 2005, s. 461 
39 RÅ 1996 not 240, s. 1 
40 Sandström & Svensson, 2005, s. 463 
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dessutom endast i fall där det är uppenbart att syftet med handlingen har 

varit att uppnå skattelindring.41  

 

Genomsyn har främst tillämpats på kapitalbeskattningsområdet, på utbetalda 

ersättningar och på förmåner till anställda eller deras närstående.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Rabe & Bojs, 2004, s. 556 f 
42 SOU 1996:44, s. 117 
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apitel tre innehåller en redogörelse för de rättsfall som ligger till 

grund för uppsatsen. Det kommer att göras genom sammanfattning av 

fallen samt på vad de olika instanserna har uttalat sig om. 

 
3. Rättsfall 
 
3.1 Inledning 

Det har varit både omöjligt och olämpligt att utforma en skattelagstiftning 

där alla olika tänkbara situationer har kunnat förutses och eventuella 

oklarheter undanröjts.  

 

Det har vanligtvis varit så att oklara rättsfrågor har påverkat ett stort antal 

enskilda personers situation. I många fall har frågorna handlat om betydande 

belopp. I ovissa skattefrågor har det därför varit önskvärt med snabba 

utredningar, som skulle vara fördelaktiga för rättslivet i allmänhet men 

främst för den enskildes rättssäkerhet. 

 

För att effektiviteten i rättstillämpningen skulle ökas samt att 

skattemyndighet och domstol skulle avlastas användes prejudikat från 

Regeringsrätten. Resultatet av en snabb prejudikatbildning var att 

lagstiftaren fick underlag för att göra en bedömning om lagstiftningen 

uppfyllde de uppställda målen eller om lagen var i behov av omarbetning. 

Förhandsbeskedet fick en stor betydelse för prejudikatbildningen då det var 

önskvärt med en snabbare sådan. Intresset av en snabb prejudikatbildning 

fanns inom hela skatteområdet, inte minst i frågor som gällde tillämpningen 

av skatteflyktslagen.43 

 

Frågan om skatteflyktslagen var tillämplig i diverse fall har aktualiserats i 

förhandsbeskedsärenden.44 I ett förhandsbesked gör Skatterättsnämnden en 

bedömning av det tänkta förfarandet. Efter beslut kan de båda parterna 

överklaga till Regeringsrätten. Det händer att Skatteverket, trots att de har 

                                                 
43 SOU 1996:44, s. 37 f 
44 SOU 1996:44, s. 103 

K 
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fått rätt enligt nämnden, väljer att överklaga. Anledningen är att de vill få ett 

fastställande av förhandsbeskedet.45   

 

Vidare i detta kapitel kommer några förhandsbesked som avgjorts av 

Regeringsrätten att behandlas. Syftet med det är att i nästföljande kapitel 

kunna besvara våra frågeställningar. I varje förhandsbesked kommer en 

sammanfattning av händelserna att göras samt Skatterättsnämndens och 

Regeringsrättens bedömning tas upp.  

 

3.2 RÅ 1997 ref. 67 

Stigols Företagskonsult AB, nedan nämnt som Stigols AB, ägdes av Stig O. 

Stigols AB ägde i sin tur ett helägt dotterbolag.  

 
Stig O 

 

   
 

Dag E hade planerat att så snart bokslutet för räkenskapsåret i Stigols AB 

var klart förvärva alla aktier i Stigols AB. I samband med förvärvet skulle 

bolaget upphöra med den dåvarande verksamheten. Bolagets tillgångar vid 

överlåtelsetillfället bestod uteslutande av monetära tillgångar, dock inga 

noterade aktier. Vid den ordinarie bolagsstämman skulle beslut tas om att 

Stigols AB skulle utdela samtliga fria vinstmedel till Dag E. En del av 

utdelningen skulle bli skattefri enligt dåvarande 3 § SIL. Efter att Dag E fått 

utdelningen utbetald tänkte han avyttra aktierna. Köpeskillingen kunde 

beräknas understiga Dag E:s anskaffningskostnad för aktierna med ett 

belopp motsvarande den aktuella utdelningen. En viktig ekonomisk fråga för 

Dag E var i vilken mån den skattefria delen, av den utdelning som erhållits, 

vid realisationsförlustens beräkning skulle frånräknas anskaffnings-

kostnaden för aktierna. Dag E ville ha ett bindande förhandsbesked i den 

frågan innan han tog ställning till det erbjudna aktieförvärvet. Om det inte 

                                                 
45 SOU 1996:44, s. 39 f 

Stigols AB 

Dotterbolag 
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hade lämnats ett bindande förhandsbesked fram till den 20 december år 

1997 skulle de beskrivna affärerna och åtgärderna flyttas fram till hösten år 

1998.  

 

Dag E önskade förhandsbesked i följande frågor: 

1. Skulle reducering av anskaffningskostnaden för aktierna i Stigols AB 

ske med belopp motsvarande Dag E:s mottagna skattefria utdelning från 

bolaget vid beräkning av realisationsförlust som kunde hänföras till hans 

avyttring av aktierna? 

2. Om svaret på fråga ett blev att ingen justering skulle ske av 

anskaffningskostnaden, skulle då lagen mot skatteflykt kunna bli 

tillämplig på förfarandet? 

 

I sitt förhandsbesked fann Skatterättsnämnden att Dag E:s 

anskaffningsvärde för aktierna vid beräkningen av realisationsförlusten 

skulle reduceras med den skattefria utdelningen som han erhållit från Stigols 

AB. Motiveringen till nämndens bedömning var att efter 1990 års 

skattereform var principen att en förlust, för att få vara avdragsgill, skulle 

vara verklig och inte enbart fiktiv. En jämförelse gjordes mot RÅ 1995      

ref. 35 där utdelning skulle tas från vinstmedel som fanns i bolaget vid 

förvärvet. I det aktuella fallet förelåg inte sådan identitet mellan vad som 

förvärvats och vad som avyttrats att förlusten kunde bedömas som verklig. 

Förlusten skulle därför reduceras med den lämnade utdelningen. Med 

anledning av svaret på fråga ett förföll fråga två.   

 

Ledamöterna Wingren, Armholt och Virin var av skiljaktig mening. De 

ansåg att avdrag för realisationsförlusten på aktierna skulle beräknas på 

samma sätt som om utdelningen inom det enkelbeskattade utrymmet hade 

blivit föremål för beskattning. Detta skulle innebära att utdelningen inte 

beaktades vid beräkningen av förlusten när Dag E sålde aktierna. Vidare 

ansåg de att lagen mot skatteflykt inte var tillämplig på förfarandet.  

 

Dag E överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked. Han yrkade att 

Regeringsrätten skulle förklara en förlust vara avdragsgill utan 

inskränkning, även om förlusten till viss del kunde hänföras till en skattefri 
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utdelning. Han yrkade även att Regeringsrätten skulle förklara 

skatteflyktslagen inte vara tillämplig på förfarandet.  

 

Regeringsrätten ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och 

förklarade att mottagen skattefri utdelning inte skulle beaktas vid beräkning 

av avdragsgill realisationsförlust enligt SIL. Regeringsrätten använde sig av 

reglerna för undantag från skatteplikt för viss utdelning på icke 

marknadsnoterade aktier, lättnadsreglerna, som infördes år 1996 med verkan 

från och med 1998 års taxering vid sin bedömning. Lättnadsreglerna 

reglerade fall där aktier, under samma beskattningsår, hade innehafts av 

flera personer efter varandra. Bestämmelserna innebar att ett oreducerat 

lättnadsbelopp för det året fick användas av den som ägde aktien när 

utdelningen skedde första gången under året. Om ingen utdelning skett 

skulle lättnadsbeloppet beräknas för den som ägde aktien vid utgången av 

året och sparas till nästa år. Med hänsyn till reglernas utformning borde den 

utdelning som är undantagen från skatteplikt inte påverka avdraget för 

realisationsförlust enligt SIL.  

 

När det gällde frågan om skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet 

konstaterade Regeringsrätten att handlandet innebar en skatteförmån för den 

sökande. Det stod också klart att förmånen inte kunde anses vara oväsentlig 

samt att det enda skälet för förfarandet hade varit skatteskäl. Vidare fann 

Regeringsrätten att handlandet stred mot grunderna för lättnadsreglerna. 

Med detta som bakgrund förklarade Regeringsrätten skatteflyktslagen 

tillämplig på förfarandet.  

 

Regeringsrätten påpekade att prövning av skatteflyktslagen skett mot dess 

dåvarande utformning och att 2 – 3 §§ erhöll ändrad lydelse genom SFS 

1997:777, som trädde i kraft den 1 januari år 1998. Den nya lydelsen skulle 

tillämpas på rättshandlingar som hade företagits efter ikraftträdandet.  

 

Regeringsråden Werner och Lindstam var av skiljaktig mening. De gjorde 

samma bedömning som Skatterättsnämnden och ansåg att förhandsbeskedet 

skulle fastställas. 
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3.3 RÅ 1998 not. 195 

Bolaget AB X hade för avsikt att emittera ett konvertibelt vinstandelslån, 

KVB, som hade stora likheter med en aktie. Skillnaderna mellan dessa var 

att en KVB inte hade formell rösträtt på bolagsstämman, lånebeloppet skulle 

återbetalas ifall konvertering inte skedde samt att en KVB rent civilrättsligt 

är ett lån och inte eget kapital. Det konvertibla vinstandelslånet var inte 

upprättat för skens skull utan avsikten var att det skulle fungera på det sätt 

som angavs i villkoren när det gavs ut. 

 

All avkastning skulle i princip tillfalla innehavarna av KVB. Dessa 

innehavare kontrollerade bolaget via stiftelsen.  

 

AB X önskade förhandsbesked i följande frågor: 

1. Om avdragsrätt för ränta på lånet förelåg enligt 2 § 9 mom. SIL? 

2. Om rätt till avdrag för rörlig ränta kunde nekas på annan grund? 

3. Stred förfarandet med att utbetala rörlig ränta på lånet mot 

skatteflyktslagen? 

 

Skatterättsnämnden fann i sitt förhandsbesked att eftersom lånet var avsett 

att bjudas ut till teckning på den allmänna marknaden innebar detta att AB X 

var berättigat till avdrag för den av vinsten beroende räntan enligt 2 § 9 

mom. SIL. Med hänsyn till det inflytande som fordringshavarna avsågs 

garanteras över stiftelsens aktier i AB X fann nämnden att det skulle strida 

mot syftet med bestämmelserna i 2 § 9 mom. SIL att medge avdrag. Med 

hänvisning till detta samt att övriga villkor i 2 § skatteflyktslagen ansågs 

vara uppfyllda hade AB X inte rätt till avdrag. Ledamot Virin var av 

skiljaktig mening.   

 

AB X överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle 

förklara att förfarandet att utbetala rörlig ränta på det konvertibla 

vinstandelslånet inte stred mot skatteflyktslagen och att bolaget därför hade 

avdragsrätt.  

 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och 

fastställde förhandsbeskedet.  
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3.4 RÅ 2000 ref. 21 

Detta rättsfall var uppdelat i två delar. Del I handlade om ett 

kommissionärsavtal, där kommittenten var ett förlustföretag och 

begränsningar förelåg i fråga om kvittning av underskott mot koncernbidrag 

från kommissionären. Del II handlade även det om koncernbidrag, som inför 

en avyttring gavs med ett så stort belopp att underskott uppkom och 

möjliggjordes genom aktieägartillskott.  

 

Del I.  

Det utländska bolaget O förvärvade 50 % av aktierna i X AB under år 1996. 

Resterande del förvärvades under år 1997. Genom förvärvet år 1996 fick O, 

till följd av att styrelsens majoritet samt ordförande utsågs av O, det 

bestämmande inflytandet över X AB. Verksamheten i X AB hade sedan 

länge gått med underskott. 

 

I september år 1998 förvärvade O genom P AB, som var ett helägt svenskt 

dotterbolag, 93 % av kapitalet och 75 % av rösterna i Q AB. I förvärvet 

ingick Q AB:s helägda dotterbolag Y AB. För resterande del av aktierna 

fanns det en option som gav O rätt att senare, direkt eller indirekt, förvärva 

de återstående aktierna i Q AB. I Q AB fanns det vid förvärvstillfället ingen 

operativ verksamhet. All sådan verksamhet fanns i dotterbolaget Y AB. 

 

Utländskt bolag 
O 

 

 

 

 

 

 

P AB:s enda tillgång var aktierna i Q AB. P AB förvärvades i september år 

1998, av O, i anslutning till förvärvet av Q AB.   

 

Det pågick ett omfattande arbete med att sammanföra de operativa 

verksamheterna i bolagen. Arbetet resulterade bland annat i att O överlät 

P AB 

Q AB 

Y AB 

X AB 
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hela sitt aktieinnehav i X AB till Q AB i december år 1998. All dåvarande 

verksamhet i X AB kom samtidigt att överföras till Y AB för beräknade 

verkliga värden. 

 

Utländskt bolag 
O 

 

                                                           
                                                              Aktier 

                                                                      
                                             Verksamhet 

 

 

Samma dag som verksamheten sammanfördes i Y AB ingick X AB och      

Y AB ett kommissionärsavtal vilket innebar att Y AB, för X AB:s räkning, i 

eget namn och uteslutande för X AB skulle bedriva all den operativa 

verksamhet som fanns i Y AB. 

 

Förhandsbesked i följande frågor önskades: 

1. Blev X AB principiellt sett skattskyldigt för den inkomst som detta 

bolag redovisade i sin bokföring till följd av kommissionärsavtalet med 

Y AB? 

2. Hade det någon betydelse vid besvarandet av föregående fråga om det i 

bokslutet för X AB endast var inkomsten från den av Y AB bedrivna 

verksamheten som redovisades och således därutöver inte också 

tillgångarna och skulderna i Y AB utöver vad som erfordrades för 

täckning av detta bolags eget kapital? 

3. Innebar det förhållandet att inkomsten av verksamheten i Y AB kom att 

redovisas och beskattas hos X AB någon inskränkning i X AB:s rätt att 

vid beskattning erhålla avdrag för de underskott som uppkom i 

verksamheten räkenskapsåren 1996-1998? 

4. Var lagen mot skatteflykt tillämplig? 

 

I förhandsbeskedet fann Skatterättsnämnden, vid frågorna tre och fyra, att 

vid en prövning enbart mot reglerna i LAU hade X AB rätt till avdrag för 

gamla underskott mot inkomst som redovisades hos bolaget med anledning 

P AB 

Q AB 

Y AB 

X AB 
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av kommissionärsförhållandet. Skatteflyktslagen var dock tillämplig på 

förfarandet. Motiveringen var att O genom sitt aktieförvärv år 1996 fick 

bestämmande inflytande över X AB. Resterande aktier i detta bolag 

förvärvade O under år 1997. Enligt LAU är X AB ett förlustbolag.              

O förvärvade år 1998 ett svenskt vilande bolag, P AB, som i sin tur senare 

förvärvade aktier motsvarande 93 % av kapitalet i Q AB med dess 

rörelsedrivande dotterbolag Y AB. Genom detta förvärv kom 

förlustföretaget X AB att omfattas av en sådan ägarförändring som avses i   

4 § 2 st LAU. Ägarförändringen medförde att koncernbidragsspärren i 8 § 

LAU aktualiseras. 

 

Nämnden besvarade inte frågorna ett och två utan byggde bedömningen på 

den lämnade förutsättningen att ett giltigt kommissionärsförhållande 

uppkommit på det sätt som angavs i ansökan. 

 

I fråga tre hänvisade Skatterättsnämnden till begränsningsregeln i 8 § LAU 

som enbart gällde i förhållanden till mottagna koncernbidrag. Den 

inkomstredovisning som skett hos förlustföretaget X AB var en följd av 

kommissionärsförhållandet och föll inte direkt under den berörda 

begränsningsregeln. Enligt nämndens mening kunde därmed vid en 

prövning, enbart mot LAU, hinder inte anses föreligga mot att i den rådande 

situationen utnyttja gamla underskott till kvittning mot den inkomst som 

redovisades hos förlustföretaget men härrörde från verksamheten som drevs 

av Y AB. 

 

I fråga fyra bedömde nämnden att skatteflyktslagen var tillämplig på 

förfarandet. Motiveringen var att i förhållande till det fall att inkomst skulle 

överföras till X AB genom koncernbidrag, uppnåddes den fördelen att 

gammalt underskott kunde utnyttjas mot inkomsten utan att förlustföretaget 

behövde avvakta utgången av den spärrtid som fanns angiven i 8 § 3 st 

LAU. Kommissionärsförhållandet fick mot denna bakgrund anses ge 

upphov till en väsentlig skatteförmån för X AB. Dessutom medverkade      

X AB i rättshandlingen. Även om det funnits skäl att slå samman 

verksamheterna i ett bolag fick skatteförmånen antas ha utgjort det 
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övervägande skälet för förfarandet. Avgörandet blev därmed att bedöma om 

handlingarna stred mot lagstiftningens syfte. 

 

För att kunna göra den sista bedömningen om ifall skatteflyktslagen blev 

tillämplig hänvisade Skatterättsnämnde till LAU. Ur lagen kunde det utläsas 

att syftet var att det inte skulle vara möjligt att i anslutning till en 

ägarförändring kunna kvitta gamla underskott mot inkomster som härrör 

från bolag som inte tidigare stod i koncernförhållande till förlustföretaget. 

Effekten var att förlustföretaget X AB kunde tillföras inkomster från 

verksamhet bedriven av Y AB på annat sätt än genom koncernbidrag och 

därmed kringgå koncernbidragsspärren. Att på detta sätt åstadkomma en 

inkomstöverföring till förlustföretaget efter en ägarförändring ansåg 

nämnden stred mot LAU:s syfte. 

 

Ledamöterna Wingren, Silfverberg och Virin var skiljaktiga vid fråga fyra 

och ansåg att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Deras bedömning 

grundade sig på de bestämmelser som var tillämpliga på förfarandet i 

reglerna om kommissionärsföretag som behandlades i 2 § 2 mom. SIL och  

1 § LAU.  

 

X AB och Y AB överklagade Skatterättsnämndens beslut vad avsåg fråga 

fyra. Bolagen yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att skatteflyktslagen 

inte var tillämplig på förfarandet. 

 

Regeringsrätten instämde i Skatterättsnämndens bedömning att 

skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet och fastställde den del av 

förhandsbeskedet som överklagats.  

 

Regeringsrådet Sandström var skiljaktig och ansåg att skatteflyktslagen inte 

var tillämplig i det aktuella fallet. Han ansåg inte att förfarandet uppfyllde 

de rekvisit som krävdes för att lagen ska kunna tillämpas.   

 

Del II 

Till följd av de förvärv som skett tidigare utgjorde X AB ett helägt 

dotterbolag till Y AB. Y AB hade ackumulerade underskott uppgående till 
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betydande belopp. Underskotten kom från tidigare års förlustbringande 

verksamhet inom Y-koncernen. Det fanns inga ”spärrar” mot att utnyttja Y 

AB:s underskott mot överskott från X AB. Y-koncernen övervägde att 

avveckla sitt ägande i X AB. Affärsmässigt sett framstod två alternativ som 

aktuella. Antingen börsintroducerades X AB genom att hela eller 

huvuddelen av aktieinnehavet avyttrades eller så skulle bolaget avyttras till 

en köpare efter år 1999. X AB visade ett positivt resultat med en framtida 

hög bedömd vinstpotential. För att kunna utnyttja de skattemässiga 

underskott som fanns i Y AB avsåg X AB under år 1999 att med 

skatterättslig verkan lämna koncernbidrag till Y AB med belopp som 

översteg det skattepliktiga resultatet. För att finansiera koncernbidragen 

krävdes det att Y AB lämnade ovillkorat aktieägartillskott till X AB. För X 

AB var det av yttersta vikt att det klargjordes om bolaget kunde lämna 

koncernbidrag till Y AB med skatterättslig verkan. 

 

X AB önskade förhandsbesked i följande frågor: 

1. Kunde koncernbidrag enligt 2 § 3 mom. SIL lämnas av X AB till Y AB 

med avdragsrätt för förstnämnda bolag med belopp som översteg X 

AB:s skattepliktiga resultat för år 1999? Nämnden fick utgå ifrån att X 

AB från Y AB kom att få ovillkorat ägartillskott med belopp så att 

regelverket om tillåten utdelning enligt aktiebolagen upprätthölls. 

2. Kunde X B efter en avyttring skett att fortfarande utnyttja eventuellt 

uppkommet underskott under år 1999 mot framtida vinster? 

3. Om svaren på fråga 1 och 2 var ja önskades besked om lagen mot 

skatteflykt var tillämplig på transaktionen; 

a) om X AB blev börsnoterad? 

b) om X AB avyttrades till köpare? 

4. Om svaren på fråga 1 och 2 var ja och fråga 3a och/eller 3b var nej så 

önskades besked om transaktionen kom att bli föremål för en bedömning 

med den skatterättsliga effekten att skattemyndigheten vid taxering helt 

skulle bortse från att koncernbidrag lämnats? 

 

I förhandsbeskedet fann Skatterättsnämnden att det koncernbidrag, som 

avses i fråga ett, X AB lämnade till Y AB enligt 2 § 3 mom. SIL skulle 

anses utgöra en avdragsgill omkostnad för X AB. Vidare fann nämnden i 
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fråga två att X AB:s underskott, som orsakades av koncernbidraget, inte 

hindrade att avdrag medgavs för detta underskott enligt bestämmelserna i 

LAU.  

 

I fråga tre bedömde nämnden att skatteflyktslagen inte var tillämplig. De 

ansåg att det aktuella förfarandet innebar ett tidigareläggande av nyttjande 

av det underskott som fanns hos Y AB jämfört med om en försäljning inte 

skett men också att underskottet flyttats till X AB. Den ”resultatutjämning” 

som blev effekten av detta handlande kunde inte anses strida mot 

lagstiftningens syfte utifrån nu gällande rätt. Fråga fyra förföll då den redan 

fanns beaktad i de lämnade svaren.  

 

Dåvarande Riksskatteverket överklagade Skatterättsnämndens 

förhandsbesked i fråga tre. De yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att 

skatteflyktslagen var tillämplig i det aktuella fallet. 

 

Regeringsrätten ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och 

förklarade skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet.  

 

Regeringsråden Rundqvist och Sandström var skiljaktiga. De gjorde samma 

bedömning som Skatterättsnämnden och ansåg att förhandsbeskedet skulle 

fastställas.  

 

I ett liknande fall, RÅ 1989 ref. 31, gjorde Regeringsrätten samma 

bedömning nämligen att skatteflyktslagen var tillämplig. De vägrade då ett 

dotterbolag, som skulle avyttras, avdrag för tidigare års förlust som 

uppkommit genom att bolaget lämnat koncernbidrag och samtidigt erhållit 

ett aktieägartillskott. Bedömningen i fallet utgick från den gamla lydelsen av 

lagen.   

 

3.5 RÅ 1999 not. 153 

AB A önskade förhandsbesked i frågan om vissa koncerninterna överlåtelser 

skulle ge upphov till uttagsbeskattning eller leda till att skatteflyktslagen 

blev tillämplig.  

 



Skatteflyktslagen – i behov av förändring?                Månsson & Nilsson 

28 

AB B 

AB C            

AB A 

Skatterättsnämnden fann att överlåtelserna inte skulle orsaka någon 

uttagsbeskattning av AB A. Vidare bedömde de att skatteflyktslagen inte 

blev tillämplig på förfarandet. Motiveringen till bedömningen var att AB B 

ägde AB C som i sin tur ägde AB A. Dessutom ägde AB B det holländska 

bolaget BV X som i sin tur ägde och förvaltade ett 20 – tal dotterbolag.  

       

 

                                                                                 

                                            Holländska bolaget                                                            

                                                                                BV X 

                                                
                                                                                                                                                                                                                      

                           DB 1                DB 2                m.fl. 

 

AB A hade ett antal produktdivisioner som skulle bolagiseras genom att   

BV X, eller något av dess dotterbolag, bildade tre nya svenska aktiebolag till 

vilka divisionerna överläts till bokförda värden. Efter att det gjorts kunde ett 

av de nya bolagen komma att säljas. Vinsten som skulle uppstå i det 

holländska bolaget var inte skattepliktig i Sverige. Eventuella vinster från 

den avyttrade verksamheten kommer även i fortsättningen att beskattas i 

Sverige. Att det holländska bolaget kunde avyttra aktier i de nybildade 

bolagen utan realisationsvinst i Sverige var en konsekvens av skattereglerna 

och kunde inte anses medföra en otillbörlig skatteförmån. Med det som 

bakgrund ansåg inte Skatterättsnämnden att någon uttagsbeskattning av      

AB A borde ske.  

 

Dåvarande Riksskatteverket överklagade och yrkade att AB A skulle 

uttagsbeskattas för de tillgångar som överlåtits till understigande 

marknadsvärde.  

 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och 

fastställde förhandsbeskedet.  
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3.6 RÅ 2001 ref. 12 

Fåmansföretaget X AB planerade att emittera ett konvertibelt vinstandelslån 

i utländsk valuta till vissa anställda. Personerna A och B ingick i de 

anställda som erbjöds att teckna lånet. Lånet avsåg att löpa med en ränta 

som var helt beroende av företagets vinst. Person A var VD och satt med i 

företagets ledningsgrupp. Han var innehavare av 5 % av aktierna och 

rösterna i företaget. Person B arbetade som datakonsult och gruppchef i 

företaget.  

 

Företaget önskade förhandsbesked i följande: 

1.  Var den rörliga ränta som företaget kom att utge till A avdragsgill för 

företaget? 

2. Var den rörliga ränta som företaget kom att utge till B avdragsgill för 

företaget? 

3. Kunde lagen mot skatteflykt tillämpas så att svaret på fråga ett och två 

blev nej? 

 

A och B önskade förhandsbesked i följande: 

4. Skulle räntan, hos A, beskattas i inkomstslaget kapital eller till viss del 

även i inkomstslaget tjänst? 

5. Skulle räntan, hos B, beskattas i inkomstslaget kapital eller till viss del 

även i inkomstslaget tjänst? 

6. Kunde lagen mot skatteflykt tillämpas så att svaret på fråga fyra och 

fem påverkas? 

 

I sitt förhandsbesked fann Skatterättsnämnden att räntan i fråga ett och två 

inte var avdragsgill. I 2 § 9 mom. SIL reglerades avdragsrätten för rörlig 

ränta på vinstandelslån. För att avdragsrätt skulle kunna medges krävdes att 

ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av lånet hade lämnats av någon 

som inte hade aktier eller andelar i det låntagande företaget. Det fick inte 

heller förekomma sådan intressegemenskap med företaget som avsågs i 43 § 

kommunalskattelagen. Enligt 32 § kommunalskattelagen gällde ovanstående 

även företagsledare i företaget. I detta fall ingick en aktieägare bland de 

anställda och med hänsyn till det var företaget inte berättigat till avdrag för 

någon del av räntan på det aktuella lånet. Fråga tre förföll.  
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Vidare fann Skatterättsnämnden att räntan i fråga fyra och fem skulle 

hänföras till inkomstslaget kapital. Kvar återstod att pröva om lag mot 

skatteflykt skulle tillämpas. Nämnden utgick från att en beskattning i 

inkomstslaget tjänst skulle ge betydligt högre skatt än i inkomstslaget 

kapital. Vad gällde B borde lagen inte tillämpas då han knappast kunde 

sägas ”ha medverkat i rättshandlingen” enligt 2 § 2 pt. när det handlar om 

emissionsvalutan. Det saknade betydelse att han medverkat genom att 

teckna en del av lånet. När det gällde A ansågs han ha medverkat i 

utformningen av lånevillkoren. Valet av emissionsvalutan kunde anses 

medföra en ”väsentlig skatteförmån” enligt 2 § 1 pt. Dessutom kunde det 

inte uteslutas att skatteförmånen ”utgjort det övervägande skälet för 

förfarandet” enligt 2 § 3pt. För att skatteflyktslagen skulle kunna tillämpas 

krävdes de även att ”taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot 

lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna 

utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har 

kringgåtts genom förfarandet” enligt 2 § 4 pt uppfylldes. Med hänvisning till 

3 § 12 mom. och 27 § 1 mom. SIL fann Skatterättsnämnden att villkoret i 2 

§ 4 pt skatteflyktslagen inte uppfylldes i det aktuella fallet. Nämndens 

bedömning blev att lagen mot skatteflykt inte var tillämplig. 

 

Regeringsrätten instämde med Skatterättsnämndens bedömning vad gällde 

frågan om tillämpning av skatteflyktslagen och fastställde förhandsbeskedet.         

  

3.7 RÅ 2001 ref. 66 

F.C. ägde 89,7  % och T.R ägde resterande 10.3 % av aktierna i AB A, som 

i sin tur ägde samtliga aktier i AB X. Detta bolag ägde 55 % och den 

schweiziska börsnoterade koncernen B ägde 45 % av aktierna i AB C. AB X 

hade sina 55 % av aktierna i AB C bokförda till 5 750 000 kronor, vilket 

motsvarade AB X:s anskaffningsvärde för aktierna. Aktieposten förvärvades 

från F.C. och T.R tidigare samma år. AB A och AB X bedrev vid tillfället 

ingen verksamhet. 
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                                                  89,7%                                     10.3 % 
                                                             
 
 
 
 
                                                                                         45%   
                                                             55%                          
                  
 

 

 

Dessutom ägde F.C. 100 % av aktierna i det holländska bolaget D och T.R. 

100 % i det holländska bolaget E. De båda holländska bolagen ägde 

tillsammans med B 100 % av AB F. Bolagen D och E bildade ett svenskt 

dotterbolag, Nya AB, där D ägde 89,7 % och E ägde 10,3 %. Efter detta 

sålde AB X sina aktier i AB C för bokfört värde 5 750 0000 kronor till Nya 

AB. Detta värde understeg aktiepostens marknadsvärde. Därefter erbjöds B 

förvärva 45 % i Nya AB i utbyte mot deras 45 % i AB C. 
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Förhandsbesked i följande frågor önskades: 

1. Gav AB X:s försäljning till underpris av aktierna i AB C till Nya AB 

anledning till uttagsbeskattning för AB X? 

2. Kunde lagen mot skatteflykt tillämpas på AB X:s överlåtelse av 

aktieposten i AB C till Nya AB? 

 

I förhandsbeskedet fann Skatterättsnämnden att lagen mot skatteflykt inte 

blev tillämplig. Motiveringen var att F.C. och T.R. tillsammans ägde 55 % 

av aktierna i AB C. Dessa aktier överläts sedan till AB X, som ägdes 

indirekt av F.C. och T.R. via AB A. Övriga aktier i AB C ägdes av en 

schweizisk börsnoterad koncern. Dessutom ägde F.C. och T.R. vars ett 

holländskt bolag. Tanken var att dessa båda bolag tillsammans skulle bilda 

ett svenskt dotterbolag, Nya AB. Till detta bolag skulle AB X avyttra sina 

aktier i AB C. Förutsättningen i fallet var att aktieavyttringen, som skett till 

underpris, uppfyllde villkoren för att inte behandlas som om den skett till 

aktiernas marknadsvärde. Svar på fråga ett behövde därför inte lämnas.  

 

Det ifrågasattes om bedömningen av avyttringen kunde bli annorlunda med 

tillämpning av skatteflyktslagen med hänsyn till att Nya AB ägdes av 

utländska juridiska personer. Om fallet varit så att F.C. och T.R. hade 

avyttrat sina aktier i AB C till underpris direkt till Nya AB skulle 

avyttringen, på grund av att Nya AB ägdes av utländska juridiska personer 

där F.C och T.R var andelsägare, behandlas som om den skett till 

marknadsvärde. 

 

För att skatteflyktslagen skulle kunna bli tillämplig krävdes bland annat att 

”en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens 

syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och 

de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 

förfarandet” enligt 2 § 4 pt uppfylldes. Med hänvisning till 3 § 1 mom. SIL 

samt prop. 1998/99:15 fann Skatterättsnämnden att villkoret i 2 § 4 pt 

skatteflyktslagen inte uppfylldes. Nämndens bedömning blev att lagen mot 

skatteflykt inte var tillämplig på detta fall.   
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Ledamot Virin var skiljaktig och ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig. 

Han ansåg att förfarandet medförde en väsentlig skatteförmån. Han hävdade 

även att den skattskyldige hade medverkat i förfarandet samt att syftet med 

förfarandet hade varit att uppnå skatteförmån. Det kunde också antas att 

förmånen hade varit det övervägde skälet till förfarandet. 

 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och 

fastställde förhandsbeskedet.   

 

3.8 Lagen ej tillämplig 

De avgöranden som Regeringsrätten gjort där skatteflyktslagen inte är 

tillämplig, kan delas in i tre grupper. Det bör noteras att dessa grundar sig på 

en äldre lydelse av lagen.  

 

A. 

Lagen ej tillämplig redan på grunden att den som företagit transaktionen 

inte erhållit någon skatteförmån.  

Som exempel på rättsfall där lagen inte blivit tillämplig, enligt denna punkt, 

kan nämnas ett överklagat taxeringsärende, RÅ 1990 ref. 11. I det fallet 

ansåg Regeringsrätten, till skillnad från underinstanserna, att ett förfarande 

där den skattskyldige sålde en hyresfastighet till ett helägt bolag för att 

därefter, samma dag, sälja vidare den till ett betydligt högre belopp inte 

innebar en skatteförmån. Målet avgjordes med tillämpning av lagens äldre 

lydelse.  

 

B.  

Avgöranden där skatteförmån förelegat men inte ansetts vara det 

huvudsakliga skälet till förfarandet.  

Regeringsrätten har i ytterligare några förhandsbesked funnit att 

skatteflyktslagen inte är tillämplig då skatteförmånen inte utgjort det 

huvudsakliga skälet för förfarandet.  Rättsfall som kan nämnas är RÅ 1987 

ref. 131. I det fallet handlade det om en avyttring av ett fåmansbolag. Två 

delägare avsåg att utan ersättning avstå från utlovade ålderspensioner i 

bolaget.  
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C.  

Avgöranden där skatteförmån både ansetts föreligga och varit det 

huvudsakliga skälet till förfarandet men inte ansetts strida mot 

lagstiftningens grunder.  

Förutom ovanstående två punkter kan Regeringsrätten göra bedömningen att 

skatteflyktslagen inte blir tillämplig. Rättsfall som faller under denna punkt 

är bland annat RÅ 1992 ref. 21 I. Målet gällde sale-and leaseback av 

inventarier samt fråga om avdrag för värdeminskning på inventarier som 

hyrts ut av säljaren. Det hade använts avskrivningsregler, beträffande 

inventarier, för att skjuta upp beskattningen av inkomst av bolagets 

tillverknings- och försäljningsverksamhet. Regeringsrätten ansåg att en 

avdragsrätt för den redovisade avskrivningen inte kunde anses strida mot 

lagstiftningens grunder för reglerna om beskattning av rörelse.46 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
46 SOU 1996:44, s. 106 ff 
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etta kapitel innehåller en sammanfattande diskussion rörande 

uppsatsens syfte. Även lag, rättspraxis och doktrin sammanfattas och 

kommenteras. Kapitlet avslutas med en slutsats. 

   
4. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda när skatteflyktslagen blir tillämplig 

samt om den var tolkningsbar. Om så inte var fallet skulle det utredas hur 

lagen ytterligare kunde omarbetas för att bli mer lättförståelig och 

tillämpbar. 

 

Efter genomgång av praxis och doktrin kan konstateras att skatteflyktslagen 

är svårtolkad och endast vid ett fåtal tillfälle har blivit tillämplig. Trots att 

lagen är svårtolkad har den ändå en viss funktion då den fungerar i 

förebyggande syfte. Vetenskapen om lagens existens hindrar den 

skattskyldige att företa skattemässigt tvivelaktiga handlingar. Det är med 

hänvisning till det som lagen anses ha en avskräckande effekt. 

 

Då lagen är av generalklausulskaraktär innebär det att den är allmänt hållen, 

vilket ger domstolen frihet i sin bedömning. Det som är positivt med denna 

utformning är att redan i ett tidigt skede kan åtgärder sättas in mot felaktiga 

förfaranden. Det negativa är att den skattskyldige i förväg inte vet om 

förfarandet är tillåtet eller inte. 

 

I fyra av de sex rättsfall som presenterats har antingen ledamöter i 

Skatterättsnämnden eller regeringsråd varit av skiljaktig mening. Det tyder 

på att bedömningen, om lagen blir tillämplig, är en ren tolkningsfråga. 

Samtidigt visar det att personer som har stor kunskap inom 

skatterättsområdet har olika uppfattningar om hur lagen ska tolkas. Med det 

som bakgrund är det svårt för den skattskyldige att på förhand, utifrån lagen, 

veta effekten av sitt handlande. 

 

Samtliga i uppsatsen presenterade rättsfall är förhandsbesked. Innebörden av 

det är att den skattskyldige i sin ansökan beskriver sitt planerade 

förfaringssätt och Skatterättsnämnden gör sedan en bedömning utifrån det. I 

D 
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regel överklagas nämndens beslut, från någon av parterna. Om den 

skattskyldige överklagar beslutet är det för att driva sin fråga vidare. När 

Skatteverket överklagar är det för att antingen bestrida nämndens beslut 

eller för att få ett fastställande. Förfarandet med förhandsbesked gör att det i 

praktiken är ovanligt att skatteflyktslagen tillämpas. Om det redan i 

förhandsbeskedet framgår att lagen kan användas på det tilltänkta 

förfarandet genomförs det inte. Det leder till att det aldrig blir någon slutlig 

prövning av de faktiska händelserna. 

 

Överlag har Skatterättsnämnden och Regeringsrätten varit eniga i sina 

bedömningar i de rättsfall som behandlats i uppsatsen. Endast i två fall, RÅ 

1997 ref. 67 och RÅ 2000 ref. 21 del II, har Regeringsrätten ändrat 

Skatterättsnämndens förhandsbesked. I det första fallet var det både 

ledamöter och regeringsråd som var av skiljaktig mening och i det andra 

fallet var regeringsråd skiljaktiga. Det tyder på att det inte fanns något 

självklart svar på om lagen var tillämplig eller inte, då i skatterätt, väl insatta 

personer inte kunde vara eniga. 

 

I två av de tre fallen där skatteflyktslagen inte blivit tillämplig har det varit 

på grund av att Regeringsrätten inte ansett att tillräckliga skäl funnits. Det 

har handlat om att de tilltänkta förfarandena inte stridit mot rekvisitet 

”lagstiftningens syfte”. Som tidigare nämnts är kravet att alla rekvisit ska 

vara uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas. I de båda aktuella fallen, 

RÅ 2001 ref. 12 och RÅ 2001 ref. 66, handlar det dels om ett konvertibelt 

vinstandelslån och dels om en underprisförsäljning. Resultatet blev att de 

skattskyldiga kunde genomföra sina tänkta handlingar utan några 

efterföljande konsekvenser.   

 

I de övriga tre fallen, RÅ 1997 ref. 67, RÅ 1998 not. 195 och RÅ 2000 ref. 

21, blev skatteflyktslagen tillämplig. Där handlade det om reducering av 

anskaffningskostnad med mottagen skattefri utdelning, konvertibelt 

vinstandelslån och i det sista fallet, som var uppdelat i två delar, ett 

kommissionärsavtal samt koncernbidrag. Om de skattskyldiga här valde att 

företa de tänkta handlingarna kom det att få följder.   
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I de båda rättsfallen RÅ 1998 not. 195 och RÅ 2001 ref. 12 handlade det om 

konvertibla vinstandelslån. Trots likheterna har Skatterättsnämnden och 

senare Regeringsrätten bedömt fallen olika. Anledningen var att 

förutsättningarna inte var likadana. I RÅ 1998 not. 195 handlade det om ett 

konvertibelt vinstandelslån som liknade en aktie. Skatterättsnämnden 

bedömde att då förfarandet stred mot lagstiftningens syfte i SIL samt övriga 

villkor i skatteflyktslagen var uppfyllda blev lagen tillämplig. I det andra 

fallet, RÅ 2001 ref. 12, tänkte bolaget emittera ett konvertibelt 

vinstandelslån i utländsk valuta till anställda. Skatterättsnämnden bedömde 

att det planerade förfarandet inte stred mot lagstiftningens syfte i SIL och 

lagen blev således inte tillämplig. Regeringsrätten var i de båda fallen eniga 

med Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskeden.      

 

4.1 Slutsats 

Som vi tidigare nämnt har skatteflyktslagen endast kunnat tillämpas vid ett 

fåtal tillfällen. Trots det har vi valt att presentera lika många rättsfall där 

lagen blir tillämplig som där den inte blir det. Vi har valt att göra det för att 

visa vad som krävs för att lagen ska kunna tillämpas, även om vi är 

medvetna om att det ger en skev bild av verkligheten.   

 

Vi kan, från de presenterade rättsfallen, inte dra någon slutsats angående vid 

vilka tillfällen som lagen blir tillämplig eller inte. Eftersom lagen är öppen 

för tolkning, kan vi inte se någon tydlig gräns för när den blir tillämplig eller 

inte. 

 

Syftet med de förändringar som skett i lagen genom åren har varit att öka 

rättsäkerheten, skärpa tillämpningen av lagen samt att lagtexten ska ligga till 

grund för tolkningen av en rättshandling. Vi finner att de förändringar som 

skett i lagen inte har fått önskad effekt. Utifrån det som framkommit i 

uppsatsen anser vi att rättsäkerheten inte har förbättrats för den 

skattskyldige, då lagen fortfarande är svårtolkad. Vi anser heller inte att 

lagens tillämpning skärpts. Än idag är det många, i skattesammanhang, 

tvivelaktiga rättshandlingar som inte ansetts vara skatteflykt och lagen 

används sällan. För att lagen ska bli skärpt i tillämpningen behövs, enligt vår 

mening, ytterligare förändringar ske.  
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Vi finner att lagen går att tolka i sin nuvarande utformning men att det är 

svårt. Det styrks av att i många rättsfall är det någon eller några inom 

skatterättsområdet kunniga personer som är av skiljaktig mening. Det talar 

för att lagen är en ren bedömningsfråga och att den är svårtolkad även för 

professionella bedömare. 

 

Det krävs att alla fyra rekvisiten ska vara uppfyllda för att lagen ska bli 

tillämplig. Då det, enligt vår bedömning, oftast faller på det sista rekvisitet 

för att lagen ska kunna tillämpas anser vi att det bör slopas. Det hade gjort 

lagen mer tillämpbar och lättförståelig men ändå hållit den öppen för 

tolkning. Om denna förändring sker kommer det även att innebära att 

rättsäkerheten ökar, till följd av att lagen blir mer tillämpbar och 

lättförståelig. 

 

Vi anser att en lag ska vara av sådan karaktär att gemene man ska kunna 

utläsa i lagtexten om man genom sitt handlande kommer att bryta mot lagen. 

Då skatteflyktslagen inte uppfyller detta är vi tveksamma till om den ska 

finnas kvar överhuvudtaget. Det som talar för dess fortlevnad är det faktum 

att den har en avskräckande effekt på de, i skattesammanhang, tveksamma 

handlingarna. Med det som stöd finner vi att lagen ska finnas kvar men att 

den är i behov av en förändring. 
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Bilaga  
 

Lag (1995:575) om skatteflykt 

                         

1 §  

Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig    

inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt.  

 

2 §  

Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i 

ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det 

övervägande skälet för förfarandet, och 

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens 

syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformningen och 

de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 

förfarandet.  

 

3 §  

Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte 

hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska 

resultatet - bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till 

det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i stället 

fattas som om en skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna 

grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till 

oskäligt resultat, skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt 

belopp.  

 

4 § 

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter framställning 

av Skatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen 

och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i 
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tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). 

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som 

enligt 4 kap. 19-22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


