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Summary 
In January 2007 the Swedish Tax Agency started publishing examples of 
what the Agency considers being tax avoidance procedures. The Agency 
states that taxpayers who do not engage in these tax avoidance schemes will 
not be subject to “unnecessary controls and subsequent judicial processes”. 
According to the Tax Agency, the aim of these publications is to deter 
taxpayers from using these “doubtful and advanced tax avoidance schemes”. 
 
One of these publications concerns the special taxation rules for owners of 
“close companies”. In the statutes a close company is defined as a company 
in which a small number of people (four or fewer) own shares representing 
more than 50 percent of the voting rights. Since the owner of a close 
company has complete control over the company and at the same time has 
the same financial interest as the company, special rules have been issued 
for the apportionment between “earned income” and “capital income”. This 
is because capital income is taxed at a lower flat rate while earned income is 
taxed at a higher marginal rate. The rules are therefore designed to prevent 
shareholders of close companies from taking profits as dividends or capital 
gains instead of as earned income.  
 
By making a “double intergroup share transfer”, an owner of a close 
company can circumvent the special taxation rules for owners of close 
companies.  The Tax Agency has set out three reasons for considering “the 
circumvention of the special taxation for owners of close companies” a tax 
avoidance scheme. The first is that the owner of the shares has been 
“efficient to a substantially extent “. The agency’s second reason is that one 
should see “the real meaning” of the act of law. The third is that the General 
Anti-Avoidance Rule “GAAR” should apply to the procedure. 
 
The purpose of this thesis is partly to analyse and examine what kind of 
legal role these publications from the Tax Agency have, and partly to 
critically analyse the Tax Agency’s three alternative reasons for considering 
“the circumvention of the special taxation for owners of close companies” a 
tax avoidance scheme.  
 
The publications are not binding on the taxpayers since binding tax rules 
can only be produced in the form of laws. The result of my study therefore 
shows that the publications can be compared but are not equivalent to 
general advices that the Tax Agency can issue according to law. The reason 
why they only can be compared and not are equivalent to general advices is 
that at the time of publication, there were certain requirements for how to 
issue general advices that these publications do not satisfy. In the hierarchy 
of sources of law these publications can be compared to doctrine since one 
may follow them, but there is no requirement that one must.  
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By studying the Supreme Administrative Court's case law and preparatory 
works I have come to the conclusion that the Supreme Administrative Court 
could approve only one of the Agency’s three reasons and that is the third 
one.  Though in my opinion it is not entirely clear that the third reason is 
applicable since a PhD- study of the GAAR has shown that if the procedure 
could have been foreseen, the GAAR will not be applicable to that specific 
tax avoidance scheme.  The circumvention of the special taxation for owners 
of close companies has been noticed, for example in preparatory works, and 
therefore the lawmaker must have foreseen the procedure.  According to my 
point of view, the legal position is therefore unclear. 
 
The “Council for Advanced Tax Ruling” opinion is that the third reason is 
applicable to the procedure. The judgement from the Council for Advanced 
Tax Ruling has been appealed and it is now up to the Supreme 
Administrative Court to reach a verdict on the question. 
 
It is also my opinion that the publications of the tax avoidance schemes are 
poorly motivated. I therefore hope that the Supreme Administrative Court 
will make the legal position a bit clearer. It is after all a question of law and 
order.  
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Sammanfattning 
Skatteverket började i januari 2007 att publicera vad verket anser vara 
felaktiga skatteupplägg. Med dessa publiceringar avser Skatteverket att 
avskräcka privatpersoner och företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, 
”tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg”.  
 
Ett av de skatteupplägg som Skatteverket har bedömt vara felaktigt är 
”Kringgående av 3:12-systemet”. Genom upprepade interna 
aktieöverlåtelser har säljare av fåmansföretag vid en extern försäljning 
ansett att deras andelar inte omfattas av reglerna om kvalificerade andelar.  
 
Skatteverket anger tre alternativa grunder till varför man anser ”3:12-
upplägget” vara ett felaktigt skatteupplägg. Den första grunden är att den 
skattskyldige skall anses ha varit verksam i betydande omfattning då 
personen har haft stor betydelse för vinstgenereringen i de nybildade 
bolagen. Den andra grunden är att man skall se till den verkliga innebörden 
av rättshandlingen, d v s att det inte skall tillmätas betydelse i ett 
skatterättsligt hänseende att ett bolag lagts in som mellanled. Den tredje 
grunden är att förfarandet kan angripas med hjälp av Skatteflyktslagen då 
förfarandet strider mot syftet med 3:12 reglerna.  
 
Syftet med denna uppsats har dels varit att utreda vilken rättslig funktion 
publikationen av dessa skatteupplägg har och dels att kritiskt granska ”3:12-
upplägget” och analysera hur detta förhåller sig till lagstiftning och praxis. 
 
Publiceringen av skatteuppläggen kan, enligt min mening, liknas vid 
allmänna råd. Allmänna råd är generella rekommendationer som anger hur 
någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Vid tiden för publiceringen 
av de felaktiga skatteuppläggen fanns dock ett ovillkorligt krav på att en 
konsekvensutredning skulle vara gjord vid beslut om ett allmänt råd. Någon 
konsekvensutredning är dock inte genomförd för publiceringarna av de 
felaktiga skatteuppläggen. Enligt min mening kan de således inte likställas 
med allmänna råd. Eftersom det rör sig om en institutionell rekommendation 
är de något som får beaktas som auktoritetsskäl vid en juridisk 
argumentation.  
 
Efter en genomgång av Regeringsrättens praxis och förarbeten har jag 
kommit till slutsatsen att endast den tredje grunden, d v s Skatteflyktslagen, 
kan komma att bli tillämplig på förfarandet.  Skatteflyktslagens 2 § 
innehåller fyra rekvisit vilka alla måste vara uppfyllda för att lagen skall 
kunna tillämpas. Rekvisit ett till tre innebär inte några större 
tillämpningsproblem. Det fjärde rekvisitet är att förfarandet måste strida mot 
lagstiftningens syfte. Huruvida ”3:12-upplägget” gör det kan enligt min 
mening betraktas som osäkert då Rosander i sin doktorsavhandling har visat 
på att om ett förfarande inte kan vara att anse som oförutsett eller icke 
avsett, exempelvis genom att en omfattande utredning gjorts inom ett 
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område, så kan det bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen. Detta med 
anledning av att lagstiftaren borde ha insett att problem kunde uppkomma.   
Eftersom det aktuella förfarandet att kringgå 3:12-reglerna genom dubbla 
interna aktieöverlåtelser har uppmärksammats bland annat i förarbeten anser 
jag att det kan bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen.  
 
Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att nämnden anser att 
Skatteflyktslagen är tillämplig, vilket medför att aktierna skall beskattas 
som om de var kvalificerade. Förhandsbeskedet har överklagats till 
Regeringsrätten och vilka grunder rätten väljer att eventuellt bifalla 
Skatteverkets yrkande på återstår att se.  
 
Publiceringen av skatteuppläggen måste, inte minst ur 
rättssäkerhetssynpunkt, motiveras betydlig bättre, exempelvis hänvisas idag 
till praxis dock anges ej vilka rättsfall det är som avses. Vidare sker ej en 
kontinuerlig uppdatering vilket också är av vikt för den enskilde 
skattebetalaren.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Skatteverket började i januari 2007 att publicera vad myndigheten anser 
vara ”felaktiga skatteupplägg”. På sin hemsida under rubriken 
”Rättsinformation” beskriver Skatteverket i korthet de förfaranden som 
myndigheten anser vara felaktiga och avråder skattebetalare från att använda 
sig av dessa skatteupplägg.   Genom att avhålla sig från att göra dessa 
skatteupplägg kommer man att undgå ”onödiga kontroller och efterföljande 
processer”.1 Syftet med publiceringen av skatteuppläggen är enligt 
Skatteverket att avskräcka privatpersoner och företag från att göra 
”tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg”. Skatteverket anser också att 
verket genom sina publikationer kan spara både skattebetalare och företag 
pengar genom att undvika dyrbara och långvariga skatteprocesser. 2  
 
Omgående efter publiceringen av dessa skatteupplägg uppstod en debatt i 
Dagens Industri. Kritik riktades mot Skatteverket, och företrädare för 
näringslivet menade att Skatteverket skapade rättsosäkerhet genom att 
försöka avskräcka skattskyldiga från att använda skatteupplägget 
”Räntesnurror”.3 Skatteverket menade å andra sidan att tillvägagångssättet 
stärker rättssäkerheten och uppgav att det var bra service att ge en tidig 
vägledning om verkets uppfattning.4 Efter en dom från Regeringsrätten kom 
dock Skatteverket att ändra sin bedömning gällande skatteupplägget 
”Räntesnurror”. 5
 
De idag gällande skatteuppläggen är ”Handelsbolagslösningen”, 
”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag” och ”Kringgående av 3:12 – 
systemet”. Jag har i denna uppsats valt att behandla skatteupplägget 
”Kringgående av 3:12-systemet”, se bilaga A.  
 
Det var i samband med 1991-års skattereform som speciella regler infördes 
för behandling av utdelning och kapitalvinster för aktiva aktieägare i 
fåmansföretag. Anledningen var att reformen gav en lägre skattebelastning 
för utdelning och kapitalvinster jämfört med att ta ut lön ur bolaget och ett 
behov uppstod därför för regler som skulle förhindra att arbetsinkomst 

                                                 
1 http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html 
2008-09-20. 
2http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2007/2007/felakt
igaskatteupplaggpubliceraspawebbplatsen.5.3dfca4f410f4fc63c86800011010.html 2008-
09-20. 
3 Munck-Persson, Bergkvist, Nilsson, ”Skatteverket ska inte skapa rättsosäkerhet!”, Dagens 
Industri, 2007-01-17. 
4 Andersson, Vilhelm, ”Skatteverket stärker rättssäkerheten, Dagens Industri, 2007-01-22. 
5http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c868000
9710.html#1 2008-09-20. 
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omvandlades till kapitalinkomst.6 Inledningsvis var reglerna enkla att 
kringgå och de har därefter ändrats ett antal gånger i syfte att uppnå ett 
heltäckande system.7   
 
Trots att mer heltäckande system har utarbetats, finns fortfarande 
förfaranden som används för att kringgå reglerna; 3:12-upplägget är ett 
exempel på just detta. Efter upprepade interna aktieöverlåtelser har säljare 
av fåmansföretag vid en extern försäljning hävdat att andelarna inte omfattas 
av reglerna om kvalificerade andelar.8 Skatterättsnämnden har i juni 2008 
meddelat ett förhandsbesked angående det aktuella upplägget.9 
Skatterättsnämnden fann att Skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet 
och förhandsbeskedet har nu överklagats till Regeringsrätten.   
 
Denna uppsats tog sin början i en PM10 som jag skrev inom ramen för 
”Skatte- och bolagsrättslig fördjupningskurs”. Ämnet engagerade mig och 
det är enligt min mening en intressant frågeställning som kan behandlas 
ännu utförligare. Sedan jag skrev min PM har bland annat 
Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked. Då delar av den analys jag 
skrivit liknar Skatterättsnämndens förhandsbesked vill jag hänvisa till den 
analys som jag författade innan detta förhandsbesked kom. Då Skatteverket 
omskrivit X som en ”han” kommer även jag att benämna X som så. 
 

1.2 Syfte 
Målet med denna uppsats är dels att utreda vilken rättslig funktion 
Skatteverkets publikationer av ”felaktiga skatteupplägg” har, dels att kritiskt 
granska ”3:12-upplägget” och analysera hur detta förhåller sig till 
lagstiftning och praxis.  Skatteverket skriver att verket har för avsikt att låta 
domstolarna pröva giltigheten av det aktuella förfarandet. Min granskning 
av upplägget kommer därför att fokusera på de tre alternativa grunder som 
Skatteverket angett som skäl till varför X skall beskattas enligt ”3:12-
reglerna” och jag ämnar redogöra för följande: 
 
–  Är X att anse som ”verksam i betydande omfattning”? 
 
–  Kan man se till den ”verkliga innebörden” av transaktionen? 
 
–  Är Skatteflyktslagen tillämplig på transaktionen?  

                                                 
6 Lodin, Lindencrona, Melz, och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 370. 
7 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, s. 19. 
8 Kardvik, Urban, Kringgående av fåmansföretagsreglerna genom upprepade interna 
aktieöverlåtelser, Skattenytt 2007, s. 431. 
9 SRN 163-061/D. 
10 Dalin, Jenny, Skatteverkets publicering av felaktiga skatteupplägg - kringgående av 3:12-
reglerna, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet, 2007-03-30. 
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1.3 Avgränsningar 
Av utrymmesskäl har jag valt att endast fokusera på ett av de tre aktuella 
skatteuppläggen för att så grundligt som möjligt kunna behandla dess 
överensstämmelse med gällande rätt.   
 
Jag kommer ej att gå in på vilka skattesatser som för tillfället gäller för 
3:12-bolag och inte heller beröra hur fördelningsreglerna fungerar, d v s de 
regler som anger i vilken omfattning utdelning och kapitalvinst skall tas upp 
i inkomstslaget tjänst istället för i inkomstslaget kapital.  
 

1.4 Metod och Material 
En traditionell rättsdogmatisk metod har använts vid författandet av denna 
uppsats. Frågeställningen kommer således att analyseras utifrån lagstiftning, 
praxis, doktrin samt material från Skatteverket.    
 

1.5 Disposition 
Inledningsvis redogör jag i kapitel 2.1 för de skatterättsliga rättskällorna och 
behandlar därefter legalitetsprincipen i kapitel 2.2. Dessa båda delkapitel är 
av stor vikt vid diskussionen av vilken rättslig funktion skatteuppläggen har. 
Delkapitel 2.3 är också viktigt för att ge läsaren en inblick i vilka olika 
former av publiceringar som Skatteverket använder vid uttalande angående 
rättstillämpning. Analysen av den rättsliga funktionen följer direkt därefter. 
 
I kapitel 3 lämnas inledningsvis en kort introduktion till 3:12 reglerna för att 
ge en bättre förståelse av Skatteverkets tre alternativa grunder som därefter 
behandlas. I delkapitlen 3.3 och 3.4 behandlas praxis under en egen rubrik. I 
delkapitel 3.5 behandlas praxis direkt efter redogörelsen av rekvisiten.   
 
I kapitel 4 analyseras Skatteverkets tre grunder och i kapitel 5 presenteras 
några avslutande kommentarer.  
 
 

 9



2 Skatteuppläggen i 
rättshiearkin 

 

2.1 Rättskällor 
Hierarkin mellan de olika rättskällorna inom skatterätten kan sammanfattas 
på följande sätt. Lagtexten är den primära rättskällan, är den klar och tydlig 
skall den följas. Lagar och föreskrifter tillhör de rättskällor som skall 
beaktas som auktoritetsskäl vid en juridisk argumentation.11  I det fall 
innebörden av lagtexten är oklar måste rättstillämparen se till om 
Regeringsrätten har klarlagt den genom en prejudicerande dom.12  
Prejudikat och lagars förarbeten är exempel på sådana rättskällor som bör 
beaktas som auktoritetsskäl vid en juridisk argumentation.13 Vilken 
betydelse förarbetena skall tillmätas när lagtexten står i strid med syftet i 
förarbetena har diskuterats inom doktrinen. År 2003 konstaterade Bergström 
att det verkade vara endast i ovanliga fall som Regeringsrätten gjorde valet 
att tolka en skatteregel i strid med dess ordalydelse och detta oberoende av 
om utgången var till fördel eller nackdel för den skattskyldige.14 
Institutionella rekommendationer, som exempelvis Skatteverkets allmänna 
råd, domar och domstolsbeslut som inte utgör prejudikat, 
Skatterättsnämndens förhandsbesked (vilka icke fastställts av 
Regeringsrätten)15 och doktrin är exempel på rättskällor som får beaktas 
som auktoritetsskäl vid en juridisk argumentation.16 Allmänna 
rättsprincipers ställning i rättskällehierarkin varierar. Ställningen beror på 
huruvida principen finns kodifierad i lagtexten eller ej. Även om principen 
ifråga inte är lagreglerad kan den indirekt ändock sägas tillhöra 
rättsordningen, exempelvis kan den åberopas som skäl i lagstiftningen.17

 

2.2 Legalitetsprincipen 
En mycket viktig princip att behandla vid en redogörelse av den 
skatterättsliga rättshierarkin är den skatterättsliga legalitetsprincipen, nullum 
tributum sine lege. Enligt denna princip får samhällsmedlemmar endast 
påföras skatt om detta har uttryckligt stöd i lag. Denna princip kommer till 
                                                 
11 Peczenik, Aleksander, Vad är Rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s. 214. 
12 Lodin m.fl., a a, s. 606. 
13 Peczenik, a a, s. 215. 
14 Bergström, Sture, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare 
tid?, Skattenytt 2003, s. 9.  
15 Gäverth, Leif, Ingenting har hänt, Skattenytt 1998, s. 855ff. 
16 Peczenik, a a, s. 216. 
17 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s.19. 
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uttryck i bl.a. 1 kap. 4 § RF, som stadgar att det är riksdagen som stiftar 
lagen, samt 8 kap. 3 § RF som stadgar att föreskrifter som reglerar skatt 
skall vara lagreglerade. Den centrala delen av principen innebär alltså att 
ingen skatt får tas ut utan uttryckligt stöd i lag. En skatt kan således inte tas 
ut på sedvanerättsliga grunder och inte heller analogier är förenliga med de 
krav som finns i RF. Kompetensfördelningen och normgivningssättet är 
klara och tydliga, endast riksdagen har kompetens att besluta om skatt och 
detta kan endast ske genom att föreskrifter meddelas.18 Förutsebarheten är 
ytterligare en av de viktigaste aspekterna av denna princip; den enskilde 
skall ha möjlighet att på förhand bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt 
handlande. Om en skattskyldig gör en felaktig bedömning av de 
skatterättsliga konsekvenserna vid en transaktion kan det få mycket stora 
konsekvenser för den skattskyldiges ekonomi. Kravet på förutsebarhet 
tillgodoses dels genom möjligheten att erhålla förhandsbesked och dels 
genom att domstolarnas tolkning är bunden av allmänt tillgängliga 
rättskällor som en klar lagtext.19   
 

2.3 Skatteverkets publiceringar 

2.3.1 Bakgrund 
Skatteverket ansvarar enligt ”Förordning med instruktion för 
Skatteverket”20 bland annat för skatter, socialavgifter, 
mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten och fastighetstaxering. För 
att ett modernt skattesystem skall fungera krävs en effektiv 
skatteadministration, de pengar som skall gå till kollektiva nyttigheter måste 
komma det allmänna till del och hanteringen av betalningsströmmar måste 
vara effektiv. Skatteverket har också en normativ uppgift, dels måste verket 
förmedla information om skattelagstiftningens innehåll, med det avses både 
lagtext, praxis och förarbeten, och dels skall verket ge lagstiftningen ett mer 
heltäckande innehåll genom att komma med tolkningsförslag, råd och 
rekommendationer.21  Detta stadgas också i lag genom 2 § i förordning med 
instruktion för Skatteverket, då Skatteverket skall meddela föreskrifter samt 
genom allmänna råd och andra uttalanden ”verka för lagenligheten, 
följdriktigheten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom 
verksamhetsområdet”.  
 
Den svenska skatteförvaltningen har genom årens lopp publicerat uttalanden 
angående rättstillämpning med en mängd olika beteckningar, som exempel 
kan nämnas ”föreskrifter”, ”anvisningar”, ”uttalanden”, ”information”, 
”förklaringar”, ”bindande förklaringar”, ”yttranden”, ”rekommendationer”, 
”meddelanden”, ”allmänna råd”, ”ställningstaganden” och numera även 
”skatteupplägg”. Dessa olika begrepp ledde enligt Påhlsson till en viss 

                                                 
18 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 125ff.  
19 Lodin, m fl. , a a, s. 618f. 
20 SFS nummer 2007:780. 
21 Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag, s. 177. 
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förvirring och Regeringsrätten kom flera gånger att pröva 
grundlagsenligheten av verkställighetsföreskrifter. 22   
 

2.3.2 Allmänna råd och föreskrifter  
Skatteverket kan, som nämnts, meddela föreskrifter och allmänna råd. I 8 
kap. 13 § 3 st. RF stadgas att regeringen kan uppdra åt en underordnad 
myndighet att meddela utfyllande verkställighetsföreskrifter.  Föreskrifter 
tillhör det obligatoriska lagområdet och är bindande. Skatteverket kungör 
sina föreskrifter i Skatteverkets författningssamling.23 De omfattar bland 
annat materiella skatteföreskrifter och föreskrifter om taxering.24  
 
De allmänna råden är till skillnad från föreskrifterna inte bindande. Innan 
2001 använde Skatteverket termen rekommendationer när de avsåg 
allmänna råd.25 I 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) 
definieras dessa som ”sådana generella rekommendationer om 
tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i 
ett visst hänseende”. Vidare skall till allmänna råd hänföras ”sådana regler 
som skall främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som 
skall bidra till utveckling i en viss riktning av praxis men som inte formellt 
binder den som råden är riktade till”.26  
 
När en myndighet beslutar om allmänna råd skall normalt sett en 
konsekvensutredning genomföras. Myndigheten kan dock göra 
bedömningen att en konsekvensutredning inte är nödvändig, ett beslut som i 
så fall måste dokumenteras. En konsekvensutredning skall bland annat 
innehålla en beskrivning av problemet, vad man vill uppnå och om det finns 
några alternativa lösningar.27 De nu gällande reglerna om 
konsekvensutredning trädde i kraft den 1 januari 2008, dessförinnan var 
kravet på en konsekvensutredning ovillkorligt vid beslut om ett allmänt 
råd.28 De allmänna råden publiceras i en serie av Skatteverket, SKV A, 29 
det finns dock inget formellt krav på att allmänna råd skall rubriceras som 
sådana.30

 
                                                 
22 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt 
2006, s.404. 
23 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/om.4.18e1b10334ebe8bc80003959.html den 
2008-09-05. 
24 Hultqvist, Anders, a a, s. 172f.   
25 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/om.4.18e1b10334ebe8bc80003959.html 
2008-09-22. 
26 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, Skattenytt nr 11 2007, s. 
680.  
27 Se 1 §, 4 §, 5 samt 6 § i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning 
(2007:1244). 
28 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, Skattenytt nr 11, 2007, s. 
680. 
29 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/om.4.18e1b10334ebe8bc80003959.html 
30 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt nr 
7-8, 2006, s. 403. 
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Skatteverkets tolkningsförslag och synpunkter skall således normalt 
betecknas som allmänna råd.  
 

2.3.3 Ställningstaganden och meddelanden 
Under 2004, när Riksskatteverket (RSV) tillsammans med de tio 
skattemyndigheterna kom att bilda Skatteverket, tillkom ytterligare en 
regelprodukt som kom att benämnas ställningstaganden.  Ställningstaganden 
tillkommer genom att en fråga initieras, oftast genom en av regionkontorens 
specialister, därefter produceras själva ställningstagandet av en expertgrupp 
på Skatteverkets huvudkontor.31  Skatteverket definierar de som 
”ställningstaganden som tagits fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och 
likformig rättstillämpning inom Skatteverket. Internt benämns dessa för 
styrsignaler och är endast bindande inom Skatteverket”.32 Påhlsson anser att 
styrsignalerna kan liknas vid allmänna råd men anser det vara vilseledande 
”när Skatteverket påstår att styrsignalerna är bindande inom myndigheten”. 
Detta med anledning av RF endast tillåter bindande skatteregler som 
beslutats på ett visst sätt.33  
 
Skatteverket ger också ut något som myndigheten kallar för ”meddelanden”, 
vilka publiceras i serien ”SKV M”. Dessa är i likhet med allmänna råd inte 
bindande. Skatteverket skriver på sin hemsida att verket i meddelandena tar 
in redogörelser för gällande rätt samt information om internationella 
överenskommelser.  Meddelandena kan enligt Skatteverket också ”innehålla 
annan information, som inte lämpligen bör publiceras i annan form.”34 
Påhlsson är till viss del kritisk mot Skatteverkets meddelanden då de 
innehåller en blandning av deskriptiva och normativa uttalanden och anser 
att det är svårt för en skattebetalare att veta om det är uttalanden från 
Regeringsrättens praxis eller förarbeten eller om det enkom är Skatteverkets 
synpunkter vilka inte har samma rättskällestatus som exempelvis praxis.35 
 

2.3.4 Skatteupplägg 
De nu aktuella ”felaktiga skatteuppläggen” publiceras, som nämnts ovan, 
under rubriken rättsinformation. Uppläggen betecknas dock varken som 
ställningstaganden, allmänna råd eller föreskrifter. Skatteverket uppger att 
myndighetens tanke är att kontinuerligt publicera vad myndigheten anser 
vara felaktiga skatteupplägg, det kan dock konstateras att sedan de fyra 
första publicerades på hemsidan har inga nya tillkommit. Som nämndes i 

                                                 
31 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt 
2006, s. 401 ff.  
32 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/om.4.18e1b10334ebe8bc80003959.html. 
33 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt  
2006, s. 406. 
34 http://www.skatteverket.se/rattsinformation/om.4.18e1b10334ebe8bc80003959.html. 
35 Påhlsson, Robert, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, Skattenytt 
2006, s. 405. 

 13



kapitel 1 är syftet att skapa en avskräckningseffekt.36 Intressant att notera är 
att det inte rör sig om olagliga transaktioner, utan som Påhlsson uttrycker 
det ”om bedömningar av skatterättsliga konsekvenser av transaktioner vilka 
i sig kan förutsättas vara tillåtna”.37  
 
Alla de tre nu gällande publikationerna inleds med en beskrivning av 
förfarandet vid den transaktion som Skatteverket anser vara felaktig. 
Därefter uppges i två38 av de tre skatteuppläggen att Skatteverket har för 
avsikt att låta domstol pröva om denna typ av förfarande skall underkännas. 
I den tredje uppges istället att ”Skatteverket har angripit ovanstående och 
liknande förfaranden enligt följande beroende på omständigheterna i det 
enskilda fallet.”39 Motiveringarna till varför Skatteverket anser att 
transaktionerna kan underkännas är i alla tre fallen kortfattade. I 
handelsbolagslösningen hänvisas t.ex. till ”med stöd av viss praxis för 
uttagsbeskattning vid värdeöverföring”40 men det uppges inte vilka rättsfall 
som Skatteverket anser vara av betydelse.  På hemsidan redovisas inte vem 
som tagit fram skatteuppläggen. 
 
Påhlsson anser att skatteuppläggen är att betrakta som allmänna råd. 
Huruvida konsekvensanalyser har gjorts avseende de aktuella 
skatteuppläggen är oklart.41  För att få svar på frågan om 
konsekvensanalyser genomförts innan publiceringen av skatteuppläggen 
kontaktade författaren Skatteverket42 och fick svaret att det inte finns några 
formella konsekvensutredningar då syftet inte varit att publicera 
skatteuppläggen i form av allmänna råd eller styrsignaler. 
 

2.4 Analys 
Vilken rättslig funktion kan då dessa upplägg anses ha? Utifrån ovanstående 
redovisning kan konstateras att lagar, förordningar och föreskrifter skall 
följas samt att allmänna råd, meddelanden och Skatteverkets styrsignaler får 
följas.  Man kan direkt konstatera att publiceringarna inte uppfyller de 
formkrav som finns för en föreskrift, t.ex. har de inte blivit publicerade som 
sådana dvs i SKVFS.  
 
Sett till syftena med allmänna råd ligger publiceringen av skatteuppläggen i 
linje med dessa då rekommendationer ges för hur den skattskyldige bör 
handla i vissa hänseenden. Skatteverket har dock valt att inte publicera dem 
i form av allmänna råd. Vidare fanns det vid tiden för publiceringen av 

                                                 
36 Se Skatteverkets pressmeddelande 2007-01-09 ”Felaktiga skatteupplägg publiceras på 
webbplatsen”.  
37 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, Skattenytt 2007, s. 678.  
38 Handelsbolagslösningen och Kringgående av 3:12 systemet. 
39 Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag. 
40http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/handelsbolagslosningen.4.3dfca4f410f4f
c63c8680009678.html 
41 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, Skattenytt 2007, s. 681. 
42 Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverket. 
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dessa skatteupplägg ett ovillkorligt krav på att en konsekvensutredning 
skulle genomföras. Eftersom inga formella sådana finns, anser jag att de kan 
liknas vid, men inte likställas med, allmänna råd.   Snarare borde 
skatteuppläggen hänföras till de uttalanden som Skatteverket enligt 
”Förordning med instruktion för Skatteverket” kan meddela.  
 
I den skatterättsliga hierarkin kan skatteuppläggen placeras bland 
institutionella rekommendationer dvs de får beaktas som auktoritetsskäl vid 
en juridisk argumentation. Skatteuppläggen har alltså samma rättskällevärde 
som exempelvis doktrin.   
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3  3:12 reglerna 

3.1 Allmänt om 3:12 reglerna 
Fåmansföretagsreglerna benämns ofta 3:12 regler på grund av att de tidigare 
återfanns i 3 § 12 och 12 a-e mom. i SIL.43 Reglerna återfinns numera i 57 
kap. IL och gäller såväl vid utdelning som vid aktieförsäljning. Syftet med 
reglerna är att arbetsinkomster som skall beskattas i inkomstslaget tjänst, 
inte skall kunna omvandlas till kapitalinkomster, eftersom inkomstslaget 
kapital har en lägre skattesats än inkomstslaget tjänst.44 Risken finns annars 
att en fåmansföretagare tar alltför stora utdelningar eller säljer aktiebolag 
med upparbetade vinster istället för att ta ut lön.45  
 
För att ett företag skall räknas som fåmansföretag måste följande 
förutsättningar, vilka stadgas om i 56 kap. 2 § IL, vara uppfyllda; 
 
”Fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent 
av rösterna för samtliga andelar i företaget eller att näringsverksamheten 
är uppdelad på verksamheter som är oberoende av varandra och där en 
fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på liknande sätt 
har den faktiska bestämmanderätten över en sådan verksamhet och 
självständigt kan förfoga över dess resultat”.  
 
 Alltsedan reglerna infördes i samband med 1990 års skattereform har de 
successivt förändrats. Reglerna har ansetts vara komplexa och därför blivit 
hårt kritiserade. År 1999 tillsattes en utredning med uppgift att göra en 
översyn av reglerna, resultatet SOU 2002:52 kom dock aldrig att leda till 
något omfattande lagförslag. En särskild expertgrupp tillsattes därefter 
vilket ledde till att förändringar infördes från och med inkomståret 2006. I 
samband med regeringsskiftet 2006 infördes ytterligare nya regler med 
verkan från inkomståren 2007 och 2008. Numera kan det i vissa fall vara 
fördelaktigt att omfattas av regelsystemet, men för vissa är det fortfarande 
angeläget att undvika reglerna. Långsiktigt är det dock förenat med en 
osäkerhet att planera att omfattas av reglerna. En översyn av reglerna 
planeras och eventuella politiska förändringar kan leda till att reglerna 
kommer att ändras igen.46

 
 
 

                                                 
43 Lodin, mf. l., a a, s. 364. 
44 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, Uppdatering av kap 4, www. jur.lu.se, 
2008 – 01-31, s. 3. 
45 Ibid, s. 1. 
46 Ibid, s. 1ff. 
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3.2 Transaktionen 
Det förfarande som Skatteverket bedömer vara felaktigt är när en säljare av 
ett fåmansföretag försöker kringgå beskattning av arbetsinkomster genom 
att göra upprepade interna aktieöverlåtelser. Den transaktion som 
Skatteverket har uppmärksammat ser ut på följande sätt: 
  
X tänker sälja AB A, ett 3:12 bolag, till en extern köpare. X bildar NYAB 1 
till vilket han säljer AB A för omkostnadsbeloppet. NYAB 1 blir också ett 
3:12 bolag då bolaget äger AB A som X varit verksam i. NYAB 1 säljer AB 
A skattefritt till marknadspris till den externe köparen. X bildar sedan 
NYAB 2 till vilket han säljer NYAB 1 för omkostnadsbeloppet. X anser inte 
att NYAB 2 är ett 3:12 bolag eftersom han aldrig har varit verksam i det 
bolaget eller något annat bolag som NYAB 2 ägt eftersom han sålde AB A 
innan han sålde NYAB 1 till NYAB 2. X kan nu likvidera de två bolagen 
och kommer endast att beskattas med 25 % av den vinst som uppkommer 
vid likvidationen av NYAB 2. Skatteverket menar dock att X ska beskattas 
enligt 3:12 reglerna för den vinst han gör vid likvidationen av NYAB 2.47

 
Transaktionen ifråga, att ”avkvalificera” kvalificerade aktier, har varit 
allmänt känd sedan Skatteverket i en hemställan48 till finansdepartementet 
beskrev förfarandet.49 Förfarandet diskuterades även i den så kallade 3:12 
utredningen som lämnade förslag till ändringar av lagtexten vilka skulle 
leda till att det inte gick att kringgå reglerna på ovan beskrivna sätt.50 Även i 
proposition 2005/06:40 framkom att regeringen uppmärksammat problemet, 
dock infördes inte någon särreglering för interna aktieöverlåtelser då man 
ansåg att det skulle öka regelsystemets komplexitet avsevärt.51    
 

3.3 Verksam i betydande omfattning 

3.3.1 Inledning 
Skatteverkets första grund är att X skall anses ha varit verksam i betydande 
omfattning i NYAB 1 och/eller NYAB 2 då han har haft en stor betydelse 
för vinstgenereringen i dessa bolag.  
 
Om en andelsägare eller någon närstående till denne har varit verksam i 
betydande omfattning i ett fåmansföretag eller i ett annat fåmansföretag eller 
fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet skall 

                                                 
 
47http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/internaaktieoverlatelser312.4.3d6c82f21
107cfb119f80001188.html 2008-09-28. 
48 Fi 2000/1468. 
49 Kardvik, Urban, Kringgående av fåmansföretagsreglerna genom upprepade interna 
aktieöverlåtelser, Skattenytt 2007, s. 431. 
50 SOU 2002:52, s. 440f.  
51 Proposition 2005/06:40, s. 59. 
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andelarna enligt 57 kap. 4 § 1p IL räknas som kvalificerade. Andelar kan 
också räknas som kvalificerade om de innehas av ett företag, antingen direkt 
eller indirekt, om den skattskyldige eller någon närstående till honom varit 
verksam i betydande omfattning i det bolaget (AB A i detta fall), se 57 kap. 
4 § 2p. IL. Räknas andelar som kvalificerade skall utdelning och 
kapitalvinst för andelsägaren tas upp i inkomstslaget tjänst istället för 
kapital i den omfattning som anges i 20-22 § i 57 kap. IL enligt 57 kap. 2§ 
IL. 
 
I proposition 1989/90:110 utvecklas innebörden av verksamhetskravet. För 
att en person skall anses ha varit verksam i betydande omfattning måste 
personens arbetsinsatser ha haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen 
i bolaget. Som exempel på kvalificerat verksamma nämns företagsledare 
och högre befattningshavare. Då det rör sig om ett mindre företag behöver 
man inte ha innehaft en ledande position för att räknas till denna kategori, 
utan även anställda utan en ledarbefattning kan räknas som kvalificerat 
verksamma. Det behöver inte heller vara så att personen innehar ett 
heltidsarbete utan det viktiga är istället att se till arbetsinsatsen i relation till 
företagets omfattning samt övriga omständigheter, dock behöver exempelvis 
inte en styrelsemedlem anses som verksam i betydande omfattning även om 
personen gjort enstaka insatser av stor betydelse för företaget. 52  
 

3.3.2 Praxis 
Tolkningen av rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” har behandlats 
av Regeringsrätten vid ett antal tillfällen. Enligt Tjernberg har utgångarna i 
målen visat en god överensstämmelse med regelsystemets allmänna syfte 
och följsamhet till proposition 1989/90:110.53  
 

3.3.2.1 RÅ 2002 ref. 21 
 
I RÅ 2002 ref 21, den passive revisorn,54 hade den skattskyldige bildat ett 
investmentbolag med syfte att förvärva aktierna i en mindre koncern vilken 
bestod av ett moderbolag som hade hand om försäljning samt ett tillhörande 
rörelsedrivande dotterbolag. Aktierna förvärvades i april 1990 med den 
skattskyldige som enda ordinarie styrelseledamot, enligt den skattskyldiges 
egna uppgifter kom han att bli verksam i koncernen först i oktober 1990. I 
samband med detta visade ett annat bolag intresse av att köpa koncernen och 
efter en tids förhandlingar kom en försäljning till stånd i januari 1991. Enligt 
den skattskyldige berodde den uppkomna kapitalvinsten på att köparen varit 
väldigt angelägen om att förvärva koncernen och var således inte hänförlig 
till hans arbetsinsats i bolaget.  Skattemyndigheten ansåg att den 
skattskyldige skulle betraktas som kvalificerad ägare då han genom sin 
ledande befattning (ensam ägare, ensam anställd samt enda ordinarie 
                                                 
52  Proposition 1989/90:110, s. 703f. 
53 Tjernberg, Mats, Beskattning av fåmansföretag, s. 56. 
54 Ibid. s. 56. 
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anställd) varit verksam i betydande omfattning. Att den skattskyldige endast 
varit företagsledare i ett par månader ansåg Skattemyndigheten vara av 
mindre betydelse.   Regeringsrätten såg till det grundläggande syftet med 
bestämmelserna, dvs att arbetsinkomster inte skall kunna tas ut i en lägre 
beskattad kapitalvinst. Rätten såg också till vad som angetts i förarbetena 
om en påtaglig betydelse för vinstgenereringen och konstaterade att med 
hänsyn till omständigheterna i fallet så kunde personen inte vara att anse 
som verksam i betydande omfattning och inte heller det faktum att han haft 
en ledande ställning i bolaget föranledde annan bedömning.   
 
 

3.3.2.2 RÅ 2004 ref. 61 
  
I RÅ 2004 ref. 61, vilket rörde sig om ett förhandsbesked, var 
sakomständigheterna följande. X ägde ett flertal aktier i ett nybildat bolag Y 
AB vilka han hade för avsikt att avyttra till ett bolag Z AB, till vilket han 
skulle vara ensam ägare, firmatecknare samt en av tre styrelseledamöter. Z 
AB skulle endast äga aktierna i Y AB och det kunde i framtiden bli aktuellt 
att Z AB förvärvade fler aktier i Y AB. X skulle fatta de fåtal beslut som 
behövs om Z AB:s verksamhet, exempelvis beslut om att Z AB:s kapital 
skulle användas för att förvärva fler aktier i Y AB. Således skulle hans 
insatser i Z AB vara av ytterst begränsad omfattning. Frågan som ställdes 
till Skatterättsnämnden var om X:s aktier i Z AB skulle vara att anse som 
kvalificerade om Z AB:s enda verksamhet bestod av att förvalta aktier i Y 
AB. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att en person inte kan ha varit 
verksam i betydande omfattning i sitt helägda fåmansbolag då den 
huvudsakliga verksamheten bestått av förvaltning av aktier. Efter att 
Skatterättsnämndens beslut överklagats fastställde Regeringsrätten 
Skatterättsnämndens förhandsbesked.  
 
 

3.3.2.3 RÅ 2004 not 162 
 
I RÅ 2004 not 162, som också gällde fråga om förvaltningsverksamhet, var 
omständigheterna följande. S ägde 75 % av aktierna i ett företag, nedan 
benämnt Bolaget, där han också var styrelseledamot och VD.  S:s hustru, C, 
ägde den resterande delen av aktierna och även hon var styrelseledamot. 
Verksamheten hade sedan år 1997 bestått av förvaltning av ett 70 % 
aktieinnehav i ett börsnoterat företag, där S var verksam som VD, och 
förvaltning av aktier i vissa onoterade bolag samt handel med värdepapper 
genom förvaltningsuppdrag hos fondmäklare. Bolaget var också innehavare 
av aktier i onoterade dotterbolag och av dem hade endast ett haft någon 
verksamhet de senaste tio åren, denna verksamhet hade dessutom endast 
begränsat sig till ett inköp av fyra bilar.  S uppskattade att hans arbetsinsats i 
Bolaget uppgick till cirka 20 timmar årligen och uppgav att arbetet hade 
bestått av sedvanligt styrelsearbete. Skatterättsnämnden ansåg inte att S eller 
hans hustru C var att anse som verksamma i betydande omfattning i Bolaget 
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och således skulle aktierna inte räknas som kvalificerade. Regeringsrätten 
fastställde sedermera detta beslut efter att Skatteverket överklagat 
detsamma. 
 

3.3.2.4  RÅ 2005 ref. 3 
 
I RÅ 2005 ref. 3 prövades frågan om köp till underpris och försäljning till 
marknadsvärde skulle innebära att ägaren av fåmansföretaget varit verksam 
i betydande omfattning. Omständigheterna var följande. R.E ägde samtliga 
aktier i X AB och Y AB. I ansökan till Skatterättsnämnden om 
förhandsbesked anförde R.E att vissa av X AB:s fastigheter skulle avyttras 
till en extern köpare via ett av Y AB ägt bolag NYAB. Fastigheterna skulle 
NYAB förvärva under marknadspris från X AB. NYAB skulle därefter 
säljas från Y AB till en extern köpare för marknadsvärdet. Enligt 
Skatterättsnämnden och sedermera också Regeringsrätten som fastställde 
förhandsbeskedet innebar det faktum att R.E såsom VD beslutade om köp 
av fastigheterna till underpris samt beslutade om försäljning av  
fastigheterna till underpris inte att han varit verksam i betydande 
omfattning. Urban Kardvik anser att rättsfallet är närmast identisk med 
situationen i skatteupplägget ”Kringgående av 3:12-systemet”.55

 
 

3.3.2.5 RÅ 2007 ref. 15 
 
I detta rättsfall hade den skattskyldige haft en arbetsinsats i sitt 
fåmansföretag som han beräknade uppgå till 2,5 timmar varje år. Företagets 
verksamhet hade bestått i fastighetsförvaltning. Den skattskyldiges arbete 
hade bestått i att varje år utfärda ett antal fakturor samt att ombesörja 
bokföring och administration. Arbetet utförde han på sin fritid. Av 
handlingarna framgick också att den vinst som uppkommit vid 
aktieförsäljningen var hänförlig till en god värdeutveckling på fastigheter. 
Regeringsrätten poängterade även i detta mål vad som var syftet med 
reglerna dvs att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre 
beskattade kapitalinkomster och fann mot bakgrund av omständigheterna att 
den skattskyldige hade varit att anse som verksam i betydande omfattning.   
 
 
 
 
 

                                                 
55 Kardvik, Urban, a a, s. 433. 
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3.4 Transaktionens verkliga innebörd 

3.4.1 Inledning 
 
Skatteverkets andra yrkande är att man måste se till rättshandlingens 
verkliga innebörd. Myndigheten anser att den verkliga innebörden är sådan 
att NYAB 1 lagts in som ett mellanled och att X avyttrat AB A via NYAB 
2. Omständigheten att NYAB 1 lagts in som ett mellanled i syfte att undvika 
beskattning skall enligt Skatteverket inte tillmätas betydelse i skatterättsligt 
hänseende. Skatteverket hänvisar även till Kammarrättens dom den 17 
januari 2002.56  
 
Rättsfallet från Kammarrätten som Skatteverket hänvisar till gällde fråga om 
en kapitalvinst vid avyttring av fåmansföretag skulle redovisas i 
inkomstslaget tjänst eller i kapital. Omständigheterna i fallet var följande. 
Fyra personer var till lika delar delägare i bolaget Framtid AB, som ägt och 
förvaltat aktier i koncernens verksamhetsdrivande bolag i vilket de fyra 
delägarna varit verksamma i betydande omfattning. Tre av delägarna sålde 
sina aktier i Framtid till var sitt bolag och dessa bolag kom med anledning 
av denna försäljning att berikas i stor utsträckning. Aktierna i bolagen såldes 
sedan, samma dag och till ett bestämt pris, vidare till Futura AB vilket också 
ägdes till lika delar av de fyra personerna. En av delägarna sålde sina aktier i 
Framtid direkt till Futura. Eftersom delägarna kontrollerat samtliga bolag i 
målet hade transaktionerna inte inneburit några ekonomiska risker och 
Kammarrätten fann att den omständigheten att ett bolag lagts in som 
mellanled inte skulle tillmätas betydelse i skatterättsligt hänseende. 
Kammarrätten ansåg sålunda att förutsättningar för genomsyn förelåg.57

 
Att se till rättshandlingens verkliga innebörd innebär att man bortser från en 
rättshandlings civilrättsliga giltighet på den grunden att den enbart företagits 
på grund av skatteskäl.58 I viss doktrin har det hävdats att en speciell 
genomsynsprincip utvecklats i praxis under 1990-talet.59 Det finns inget 
enhetligt begrepp som termen genomsyn kan sägas motsvara utan termen 
har getts skiftande innebörder i tillämpning och i litteraturen. Påhlsson anser 
att det rör sig om en föga preciserad tolkningsmodell där man under vissa 
förutsättningar kan bortse från vissa rättshandlingar eller betrakta flera 
rättshandlingar som en enda och därefter basera beskattningen efter denna 
tolkning.60 Debatten och frågan om genomsyn var av speciellt intresse 
under den tid på 1990-talet61 då skatteflyktsklausulen var avskaffad. Termen 

                                                 
56 Mål nr 1185-2000 Kammarrätten Stockholm dom den 17 januari 2002. 
57 Se även mål nr 1187- 2000 Kammarrätten Stockholm dom den 17 januari 2002.  
58 Lodin, m fl, a a,  s. 630.  
59 Se bl a. Möller, Lars, Regeringsrätten och genomsynsmål, Skattenytt, 2003, s.574f. 
60 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de felaktiga uppläggen, Skattenytt, 2007, s. 682f. 
61  1 januari 1993 – 1 juli 1995. 
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genomsyn har dock använts mycket sparsamt av Regeringsrätten som 
istället använder termen den verkliga innebörden.62  

3.4.2 Praxis 

3.4.2.1 RÅ 1990 ref. 73 
 
Ett fall som tolkats i enlighet med det bakomliggande civilrättsliga ”verkliga 
förhållandet” är RÅ 1990 ref 73.63 Den skattskyldige hade deponerat 30 000 
kr räntefritt hos en bilfirma och fick därigenom en lägre leasingsumma. 
Regeringsrätten ansåg att han skulle beskattas för den uteblivna räntan då 
skillnaden mellan de två hyresnivåerna skulle betraktas som avkastning på 
de 30 000 kr och därmed beskattas som intäkt av kapital. 
 

3.4.2.2 RÅ 2004 ref. 27 
 
I rättsfallet RÅ 2004 ref 27 hade H.J. upplåtit avverkningsrätter till ett pris 
understigande marknadsvärdet till två bolag AB A och AB B vilka var 
kontrollerade av hennes man. AB A och AB B överlät därefter 
avverkningsrätterna till ett utomstående bolag AB C till ett högre pris.   
Skattemyndigheten ansåg med anledning av detta att H.J skulle 
uttagsbeskattas för en del av beloppet eftersom hon upplåtit 
avverkningsrätterna till ett underpris samt att hon skulle beskattas med 
tillämpning av genomsyn då upplåtelserna skulle anses vara gjorda direkt 
till bolag C.  Länsrätten och Kammarrätten gick på Skattemyndighetens 
linje och uttagsbeskattade H.J. för upplåtelserna samtidigt som de båda 
instanserna även ansåg att H.J. upplåtit avverkningsrätterna direkt till AB C. 
 
 Regeringsrätten påpekade dock att beskattningen av H.J. inte kunde 
grundas på både det faktum att upplåtelserna skulle ha skett till underpris till 
makens bolag som på det faktum att upplåtelserna skett direkt till bolag C. 
Skatteverket valde att ansluta sig till det senare resonemanget och menade 
att upplåtelsen skett direkt till bolag C. Regeringsrätten konstaterade 
inledningsvis att ”Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av 
rättshandlingens verkliga innebörd oavsett den beteckning avtalen åsatts (jfr 
RÅ 1998 ref. 19). En sådan bedömning kan avse inte bara en enstaka 
rättshandling utan också den sammantagna innebörden av flera 
rättshandlingar. I detta ligger också att s.k. skenavtal inte skall läggas till 
grund för beskattningen”. Regeringsrätten konstaterade att de skäl som 
Skatteverket åberopat för att H.J. skulle ha upplåtit avverkningsrätterna 
direkt till AB C var följande.   De bolag som tillhörde maken hade varit i 
akut behov av likviditetstillskott. Genom att överlåta avverkningsrätterna till 
makens bolag och därefter till AB C kunde omedelbara 

                                                 
62 Bergström, Sture, Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd- en kommentar till 
RÅ 2004 ref 27, s.772. 
63 Bergström, Sture, Regeringsrätten lagtolkningsprinciper- nya tendenser under senare tid? 
Skattenytt 2003, s.10.  
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beskattningskonsekvenser av de influtna medlen undvikas. Makens bolag 
tillfördes genom transaktionen obeskattade medel.   Eftersom betalning inte 
skett såsom avtalats till H.J. hade upplåtelserna inte vilat på affärsmässig 
grund och effekten hade blivit densamma som ett aktieägartillskott. 
Regeringsrätten fann dock inte stöd för att rättshandlingarnas verkliga 
innebörd varit att H.J. upplåtit avverkningsrätterna direkt till bolag C och 
uttalade att en beskattning på en sådan grund inte kunde ske.  
 
Bergström har kommenterat rättsfallet och ansåg att Regeringsrätten genom 
detta fall förklarade principerna för hur skatteflyktsförsök ska angripas64 då 
rätten bland annat uttalade att ”om den skattskyldige verkligen har för avsikt 
att genomföra en eller flera rättshandlingar, försök att kringgå skatteregler 
endast kan angripas med stöd av Skatteflyktslagen.” Regeringsrätten menar 
att i de fall som den verkliga och uppgivna innebörden sammanfaller så kan 
rättshandlingen inte omklassificeras även fast den medfört skattefördelar.65  
Regeringsrätten fann att den verkliga innebörden av rättshandlingarna varit 
att H.J. upplåtit avverkningsrätterna till underpris och uttalade att den 
aktuella rättshandlingen hade kunnat angripas med hjälp av 
Skatteflyktslagen men eftersom det inte fanns något sådant yrkande i målet 
var det ej möjligt. Även Tjernberg har kommenterat rättsfallet och drar 
slutsatsen att en skatterättslig genomsyn inte existerar, utan endast en 
möjlighet att se till rättshandlingens giltighet mot bakgrund av det 
bakomliggande civilrättsliga ”verkliga förhållandet”.66  
 
Gäverth och Möller anser dock att en princip om genomsyn fortfarande 
lever, deras åsikt är att Regeringsrättens principiella synsätt om att 
beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd är 
detsamma som genomsyn.67

 
Kardvik har kommenterat Skatteverkets andra grund med att transaktionen 
ifråga inte har någon annan verklig innebörd än att det är en civilrättsligt 
giltig transaktion.68  
 

3.5 Skatteflyktslagen 

3.5.1 Inledning 
 
Skatteverkets tredje yrkande är att Skatteflyktslagen skall tillämpas på 
transaktionen. Med skatteflykt avses främst förfaranden där civilrättsligt 
giltiga rättshandlingar används för att komma runt eller utnyttja 

                                                 
64 Bergström,  Sture, Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd- en kommentar till 
RÅ 2004 ref 27, s.773.  
65 Ibid, s. 773. 
66 Tjernberg, Mats, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt 2005, s. 325.  
67 Gäverth, Leif & Möller, Lars, Har Regeringsrätten frångått genomsyn?, s. 652ff. 
68 Kardvik, Urban, a a, s. 436. 
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skattebestämmelser i syfte att uppnå skatteeffekter som inte varit avsedda av 
lagstiftaren.69  
 
Lagens 2§ innehåller fyra olika rekvisit vilka alla måste vara uppfyllda för 
att man skall kunna tillämpa den. 
 
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 utformning och 
de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet. 
 

3.5.2 Väsentlig skatteförmån 
 
Det första rekvisitet innebär att transaktionen skall medföra ”en väsentlig 
skatteförmån för den skattskyldige”. Skatteförmånen måste alltså tillkomma 
den skattskyldige själv och det är inte tillräckligt att den tillkommer en 
närstående person.70 Enligt förarbetena till Skatteflyktslagen avses med en 
skatteförmån ”undvikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om 
skatteflyktsförfarandet inte kommit till stånd”. Något belopp gällande 
skatteförmånen preciserades dock inte, i förarbetena hänvisades bland annat 
till att penningvärdet förändras och en närmare precisering överlämnades 
istället åt praxis.71 Om förfarandet medför skatteförmåner vid mer än en 
taxering är det något som också bör beaktas.72 Det aktuella rekvisitet har 
endast behandlats ytligt av Regeringsrätten. Rättsfallet RÅ 1999 not. 153 
gällde dels om uttagsbeskattning kunde ske då ett nederländskt bolag kunde 
avyttra aktier i nybildade bolag utan reavinstbeskattning i Sverige och dels 
om Skatteflyktslagen kunde vara tillämplig. Skatterättsnämnden 
konstaterade att någon uttagsbeskattning inte kunde äga rum då det faktum 
att det nederländska bolaget kunde avyttra sina aktier utan reavinst var en 
konsekvens av skattereglerna. Någon otillbörlig skatteförmån kunde 
förfarandet inte anses medföra enligt Skatterättsnämnden som avslog 

                                                 
69 Proposition 1996/97:170 s. 33. 
70 Lodin, m.fl., a a, s. 635. 
71 Proposition 1996/97:170 s. 45. 
72 Lodin, mf. L., a a,  s. 636. 
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tillämpning av Skatteflyktslagen utan vidare kommentar. Rosander tror att 
anledningen till att Skatteflyktslagen inte tillämpades var att 
Skatterättsnämnden inte ansåg att skatteförmånsrekvisitet var uppfyllt.73

 

3.5.3 Direkt eller indirekt medverkan 
Det andra rekvisitet är ”direkt eller indirekt medverkan”. När 
Skatteflyktslagen ändrades omarbetades lagtexten till att gälla även 
skattskyldig som indirekt medverkat i en rättshandling.74 Med indirekt 
medverkan åsyftas fall där man erhållit en förmån genom en 
ställföreträdares medverkan eller om man haft påtaglig möjlighet till 
inflytande på person som medverkat i rättshandlingen. Som exempel nämns 
transaktioner via familjemedlemmar.75 Medverkanderekvisitets innebörd 
diskuterades i RÅ 2001 ref. 12, vilket var fråga om ett förhandsbesked. 
Förenklat behandlar detta komplicerade mål en situation där två 
skattskyldiga tecknat ett konvertibelt vinstandelslån. Detta hade av 
skatteskäl emitterats i utländsk valuta.76 Fråga ställdes huruvida 
Skatteflyktslagen skulle bli tillämplig på förfarandet. Den ena av de 
skattskyldiga ansågs dock inte kunna ha påverkat valet av valuta, vilket hade 
lett till skatteförmånen, då han inte hade en ledande ställning i bolaget. 
Således ansågs han inte ha medverkat i rättshandlingen.   
 

3.5.4 Övervägande skälet för förfarandet 
Rekvisit nummer tre är att skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna 
kan antas ha utgjort det ”övervägande skälet för förfarandet”. Detta 
avsiktsrekvisit innebär att skatteförmånen vid en objektiv betraktelse skall 
väga tyngre än samtliga övriga skäl tillsammans som den skattskyldige har 
för sitt handlande. Exempel på andra skäl kan vara att den skattskyldige har 
affärsmässiga eller organisatoriska skäl för sitt handlande.77 Väger sådana 
övriga skäl tyngre kan Skatteflyktslagen inte tillämpas.78 Det finns inte 
några tecken på att detta rekvisit bidrar till att Skatteflyktslagen blir 
svårtillämpad och i de mål där Regeringsrätten har funnit att 
Skatteflyktslagen inte är tillämplig har detta rekvisit inte angetts som grund 
därför.79   
 

                                                 
73 Rosander, Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt, s.102f.  
74 Lodin, mf. l., a a,  s. 636. 
75 Proposition 1996/97:170, s. 41. 
76 Rosander, Ulrika,  a a, s.105. 
77 Proposition 1996/97:170, s. 44. 
78 Rosander, Ulrika, a a, s.106. 
79 Ibid, s.106. 
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3.5.5 Lagstiftningens syfte 
Lagstiftningens syfte är det fjärde och också det mest omdebatterade 
rekvisitet. Rekvisitet ifråga är också det som oftast inte ansetts vara uppfyllt 
när Regeringsrätten har konstaterat att Skatteflyktslagen inte är tillämplig, 
något som ofta leder till tillämpningssvårigheter. 80  När innebörden av 
lagstiftningens bedömning skall bestämmas bör man enligt förarbetena i 
första hand se till bestämmelsernas allmänna utformning och i de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga eller som har kringgåtts genom 
förfarandet.81 Det är i första hand lagbestämmelsernas ordalydelse som skall 
ligga till underlag för om rekvisitet är uppfyllt. Lagmotiven är alltså inte av 
lika stor vikt.82   Det har debatterats om huruvida hänsyn skall tas till 
lagmotiv och syften som inte framgår av lagtexten. Hultqvist har tolkat 
förarbetsuttalandena till Skatteflyktslagen som att avsikten var att hänsyn 
inte skulle tas till lagmotiv och syften som inte framgår av lagtexten.83 
Rosander delar inte hans uppfattning utan anser att det inte är uteslutet att 
ledning kan hämtas från lagmotiven då oklarheter kvarstår efter en 
granskning av lagtexten.84   
 
Innebörden av lagstiftningens syfte kan utläsas på tre sätt. Syftet 
framkommer dels genom skattebestämmelsernas allmänna utformning. Med 
denna formulering avses exempelvis regler om bestämmande av 
skattepliktig inkomst, avdragsgilla kostnader och andra övriga regler om 
fastställande av skatteunderlag.85   Vidare kan syftet även utläsas via de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga eller som har kringgåtts genom 
förfarandet. Det är alltså både den tillämpliga och den kringgångna 
lagstiftningen som skall beaktas.86

 
RÅ 2006 not. 89 och RÅ 2002 ref. 24 är två tydliga exempel på hur 
lagstiftningens syfte fastställts i praxis.87 Båda fallen rör koncernbidrag 
mellan två bolag där de formella kraven för resultatutjämning är uppfyllda. I 
RÅ 2002 ref. 24 slår Regeringsrätten fast att syftet med 
koncernbidragsreglerna ”är att skattebelastningen för en koncern inte skall 
bli större än den skulle ha varit om verksamheten bedrivits av ett enda 
företag”. För att en sådan resultatutjämning skall vara tillåten måste 
företagen klart framstå som en enda skattskyldig. Även om de formella 
kraven var uppfyllda ansåg Regeringsrätten inte att ägarna framstod som en 
enda skattskyldig och att verksamheten hade karaktären av en samverkan 
från flera fristående ägare. Regeringsrätten ansåg således att förfarandet 
stred mot syftet med koncernbidragsreglerna och att det fjärde rekvisitet var 

                                                 
80 Rosander, Ulrika, a a, s.106. 
81 Proposition 1996/97:170, s. 39. 
82 Rosander, Ulrika, a a, s. 107. 
83 Hultqvist, Anders, Den nya Skatteflyktslagen – vad har hänt? Ur festskrift till 
Lindecrona, s. 195. 
84 Rosander, Ulrika, a a, s. 107. 
85 Ibid, s. 108.  
86 Lodin, m fl, a a,  s. 637. 
87 Rosander, Ulrika, a a, s.109. 
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uppfyllt. Även i RÅ 2006 not. 89 ansågs koncernen inte vara en enhet utan 
framstod som en samverkan mellan olika fristående företag.   
 
Rosander anser att bedömandet av lagstiftningens syfte tycks ske i två steg. 
Först analyseras lagtext och förarbeten för att fastställa det allmänna syftet. 
Om transaktionerna anses strida mot lagstiftningens syfte analyseras därefter 
frågan om förfarandet kan anses vara oförutsett och icke avsett. RÅ 2001 
ref. 66 och RÅ 2001 ref. 188 är nästintill identiska.  Båda målen var 
förhandsbesked som gällde kringgående av de för tiden gällande reglerna 
om fysiska personers försäljning av aktier till underpris till ett utländskt 
bolag alternativt svenskt bolag som var dotterbolag till ett utländskt bolag. 
En fysisk person som företog en dylik avyttring av aktier till underpris 
beskattades som om aktierna avyttrats till marknadspris. Genom att istället 
sälja aktierna till ett helägt svenskt bolag som sedan sålde aktierna vidare 
kunde de aktuella reglerna kringgås. Reglerna hade vid den aktuella tiden 
nyligen ändrats, men det aktuella förfarandet för att kringgå reglerna 
berördes inte i lagstiftningsarbetet. I RÅ 2001 ref. 66 ansåg 
Skatterättsnämnden att förfarandet låg inom ramen för vad som uttryckligen 
fanns reglerat angående omstruktureringar av företag. Skatterättsnämnden 
konstaterade därför att villkoret i fjärde rekvisitet 2 § inte kunde anses vara 
uppfyllt. Argumentationen i RÅ 2001 ref. 188 var densamma.88

 
Ett fall som Rosander tycker än mer visar på resonemanget om förfarandet 
kan ha varit oförutsett eller icke avsett är det tidigare nämnda RÅ 2001 ref. 
12.89 Transaktionen ifråga rörde ett fåmansbolags förfarande att emittera ett 
konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till ägare av kvalificerade aktier 
i bolaget. Eftersom det rörde sig om ett fåmansföretag kunde avkastning på 
aktier och liknande finansiella instrument komma att hänföras till 
inkomstslaget tjänst. En förutsättning för beskattning i tjänst var dock att det 
aktuella vinstandelslånet varit utfärdat i svenska kronor. Med anledning av 
att det rörde sig om utländsk valuta kunde vinstandelsbevisen inte hänföras 
till inkomstslaget tjänst utan beskattades istället i kapital. Även i detta fall 
hänvisade Skatterättsnämnden till att utredningar nyligen gjorts av 3:12 
reglerna. Detta förfarande hade dock inte kommenterats i förarbetena trots 
att reglerna utvidgats till att gälla avkastning på andelar och dylikt i 
utländska juridiska personer. Skatterättsnämnden ansåg att det aktuella 
förfarandet ”borde dock rimligen ha övervägts” vid förändringen av 3:12-
reglerna och av den anledningen ansåg nämnden inte att det fjärde rekvisitet 
i Skatteflyktslagen var uppfyllt. Regeringsrätten gjorde sedan samma 
bedömning av Skatteflyktslagen som Skatterättsnämnden.  
 
Rosander drar slutsatsen att i de fall som en omfattande utredning inom ett 
område har gjorts och i de fall som det införts en specialklausul kan det bli 
svårt att tillämpa Skatteflyktslagen, detta på grund av att lagstiftaren borde 
ha insett att problem skulle kunna uppkomma.90  
   
                                                 
88 Rosander, Ulrika, a a, s. 110.  
89 Ibid, s. 110. 
90 Ibid, s. 111. 
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3.6 Skatterättsnämndens avgörande 
Skatteverket har även beslutat att beskatta en person som genom interna 
aktieöverlåtelser avyttrat en andel som personen inte anser vara kvalificerad. 
Ärendet har nu avgjorts av Skatterättsnämnden som i juni 2008  meddelade 
förhandsbesked.91 Omständigheterna i fallet var följande. Makarna A 
avyttrade sina aktier i X AB till ett av dem nybildat Y AB för en ersättning 
motsvarande aktiernas omkostnadsbelopp. Därefter avyttrade Y AB aktierna 
i X till en extern köpare och en kapitalvinst uppstod. Makarna bildade sedan 
Z AB och avyttrade aktierna i Y AB till Z AB för ett belopp motsvarande 
omkostnadsbeloppet. Aktierna i Z såldes därefter till ett ytterligare av 
makarna nystartat bolag Å AB och betydande kapitalvinster uppstod därmed 
med anledning av avyttringen. Förfarandet är uppbyggt på samma sätt som  
3:12-upplägget. 
 
Makarna A ansåg att kapitalvinsten i sin helhet skulle tas upp i 
inkomstslaget kapital. Allmänna ombudet ansökte därför om 
förhandsbesked och ville få prövat om makarna A:s avyttring av aktierna i Z 
AB omfattades av bestämmelserna i 57 kap.  Som motivering angavs 
samma tre argument som i publiceringen. 
 
 I sin redogörelse av den första grunden, d v s att makarna A varit 
verksamma i betydande omfattning, hänvisar det allmänna ombudet även till 
RÅ 2007 ref. 15. Skatterättsnämnden konstaterade dock att det följer av 
lagtexten att det endast är det arbete som makarna A utfört i Z AB och Y 
AB som kan beaktas och att de inte kunde anses ha varit verksamma i 
betydande omfattning i bolaget.  
 
Den andra grunden, d v s att man vid den skattemässiga bedömningen skall 
anse att innebörden av transaktionerna är sådan att makarna A avyttrat 
aktierna i X AB direkt till Å AB, ansåg Skatterättsnämnden inte heller vara 
tillräcklig grund för beskattning.  Skatterättsnämnden konstaterade att det 
fick antas att överlåtelserna gjorts i enlighet med ingångna avtal och att det i 
fallet inte framkom något som talar mot att de företagna rättshandlingarna 
skulle läggas till grund för beskattning.   
 
Skatterättsnämnden fann dock Skatteflyktslagen vara tillämplig. Nämnden 
gjorde bedömningen att rekvisiten 1-3 var uppfyllda, motiveringen var ”att 
vad anförts om förfarandet och dess beskattningskonsekvenser vid en 
prövning mot reglerna i 57 kap. IL framgår att rekvisiten i punkterna 1-3 får 
anses vara uppfyllda.” Vid bestämmande av om rekvisit nummer 4 också 
skulle vara uppfyllt hade makarna A invänt att lagstiftarens underlåtenhet att 
ingripa mot förfarandet får uppfattas som att det bör godtas. Makarna A 
hänvisade som grund för detta dels till en hemställan från Riksskatteverket 
till finansdepartementet92 och dels till proposition 2002:52 del 1 s. 440 f. 
Skatterättsnämnden ansåg dock, sett till administrativ praxis och 
                                                 
91 SRN 163-061/D. 
92  Se 3 april 2000, dnr – 3908-00/100. 
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rättstillämpning i övrigt, inte att de skattskyldiga i allmänhet hade någon 
anledning att förvänta sig att de skulle kunna undgå beskattning i 
inkomstslaget tjänst.   
 
A taxerades därför som om aktierna var kvalificerade. Skatterättsnämndens 
förhandsbesked har nu överklagats.  
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4 Analys 
Skatteverket har som redovisats ovan angett tre grunder till varför verket 
anser att transaktionen är ett felaktigt skatteupplägg. Det finns dock enligt 
min mening flera anledningar att ifrågasätta dessa grunder. 
 

4.1 Den första grunden 
Skatteverket har gjort en korrekt bedömning i det att andelarna i NYAB 1 
skall räknas som kvalificerade då bolaget ägt AB A där X var verksam i 
betydande omfattning (se 57 kap. 4 § 2 p. IL). NYAB 1 säljer dock AB A 
innan NYAB 2 förvärvar NYAB 1. Frågan är således om X:s arbete i 
NYAB 1, dvs beslutet om att köpa och sälja aktier, skall göra att även 
NYAB 2:s andelar räknas som kvalificerade.  
 
Att förfarandet att köpa AB A till underpris och därefter sälja det till 
marknadspris har inneburit en påtaglig vinstgenerering för NYAB 1 torde 
stå klart, vilket talar till X:s nackdel. Vinsten har dock inte upparbetats i 
NYAB 1, anledningen till att X kan sälja AB A till det aktuella 
marknadspriset är ju den verksamhet som tidigare bedrivits i AB A. 
 
Som ovan redovisats behöver en person enligt förarbetena inte vara att anse 
som verksam i betydande omfattning enbart av den anledningen att 
vederbörande gjort en enstaka insats av stor betydelse för företaget. Till X:s 
fördel talar praxis. Fallet kan exempelvis jämföras med den ”passive 
revisorn”, RÅ 2002 ref. 21, i vilket den skattskyldige inte ansågs ha varit 
verksam i betydande omfattning med anledning av den korta tid som han 
var innehavare av företaget. Det framkommer inte i publikationen av 3:12-
upplägget hur lång tid X har varit innehavare av NYAB 1, däremot verkar 
det som om X:s insatser är av mycket begränsad omfattning. Till X:s fördel 
talar även rättsfallet RÅ 2005 ref. 3 där den skattskyldiges insats bestod i att 
besluta om köp av fastigheter till underpris och försäljning av fastigheter till 
marknadspris och där både Skatterättsnämnden och Regeringsrätten fann att 
personen inte skulle vara att anse som verksam i betydande omfattning.   
 
Självklart talar även Skatterättsnämndens förhandsbesked, vilket redovisats 
i kap. 3.6, för att X inte skall vara att anse som verksam i betydande 
omfattning. Enligt min mening är Skatteverkets tolkning av begreppet 
”verksam i betydande omfattning” väldigt osäker. Med tanke på att 
Skatteverket underbygger sin första grund med två andra, ter det sig som att 
även Skatteverket är osäkert på om NYAB 2:s andelar skall räknas som 
kvalificerade. 
 
Aktierna i NYAB 2 bör således inte räknas som kvalificerade på den 
grunden att X skall anses ha varit verksam i betydande omfattning. 
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4.2 Den andra grunden 
 
Vad gäller argumentet gällande den ”verkliga innebörden” anser jag att man 
bör se till de två rättsfall som jag behandlar i kap 3.4.2 och i synnerhet till 
de riktlinjer som Regeringsrätten drar upp i RÅ 2004 ref. 27. Skatteverket 
torde enligt min mening ha fel i sin andra grund beträffande varför man 
skall underkänna ett kringgående av 3:12-reglerna. 
 
3:12-upplägget rör sig inte om ett annat bakomliggande civilrättsligt 
förhållande utan är enbart ett sätt att kringgå beskattning enligt 3:12-
reglerna. Det sistnämnda skriver även Skatteverket på sin hemsida i 
publiceringen av 3:12-upplägget. Som redovisats för anser både Påhlsson93 
och Kardvik94 att det rör sig om en civilrättsligt giltig transaktion. Eftersom 
det enbart rör sig om ett kringgående kan man inte använda sig av grunden 
”den verkliga innebörden” för att underkänna transaktionen, istället skall 
transaktionen angripas med hjälp av Skatteflyktslagen.  Alltså torde det 
enligt min mening inte vara av vikt huruvida man anser att den ”verkliga 
innebörden” är en grund för taxering eller om man som Gäverth och 
Möller95 anser att det fortfarande existerar en princip om genomsyn vilket är 
detsamma som den verkliga innebörden. 3:12-transaktionen kan enbart 
angripas av Skatteflyktslagen eftersom den genomförs i syfte att undgå 
beskattning. Huruvida Skatteflyktslagen enligt min mening kommer att bli 
tillämplig eller ej diskuteras i nästa delkapitel.  
  
Vidare anser jag att det är anmärkningsvärt att Skatteverket väljer att 
hänvisa till ett rättsfall från Kammarrätten och detta i synnerhet när det finns 
aktuell praxis från Regeringsrätten. Eftersom Regeringsrätten är en högre 
instans väger dess avgörande ”tyngre” än praxis från en underinstans. 
Domen i RÅ 2004 ref. 27 meddelades dessutom efter avgörandet i 
Kammarrättsfallet. Som redovisats för i kap. 3.4.2.2 anses Regeringsrätten, 
enligt doktrinen, ha förklarat principerna för hur skatteflyktsförsök bör 
angripas. Dessutom företogs rättshandlingen i Kammarrättsdomen 
taxeringsåret 2005 då Skatteflyktslagen var borttagen.  Sett till vad som 
ovan anförts torde det Kammarrättsavgörande som Skatteverket hänvisar till 
inte vara relevant för bedömningen av giltigheten av 3:12-upplägget.  
 
Även förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden stödjer min åsikt i denna 
del.  
 
Min slutsats angående Skatteverkets andra argument är således att man inte 
ur ett skatterättsligt hänseende kan bortse från att NYAB 1 lagts in som ett 
mellanled. 
 
 

                                                 
93 Se kapitel 2.3.4. 
94 Se kapitel  3.4.2.2.
95 Se kapitel 3.4.2.2. 
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4.3 Den tredje grunden  
 
För att kunna avgöra om Skatteflyktslagen skall medföra att aktierna räknas 
som kvalificerade måste varje rekvisit i 2 § i Skatteflyktslagen vara 
tillämpligt. 
 
Förfarandet som beskrivs på Skatteverkets hemsida kan medföra en 
väsentlig skatteförmån för X eftersom X undgår att bli beskattad i 
inkomstslaget tjänst. Eftersom några beloppssummor inte redovisas är det 
dock svårt att avgöra huruvida det rör sig om en väsentlig skatteförmån. 
Men konstateras kan att det verkar onödigt att genomföra transaktionen 
ifråga utan att uppnå en skatteförmån. I praxis finns ingen direkt ledning för 
fastställning om vad som är att anse som en väsentlig skatteförmån. Inte 
heller förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden ger någon direkt ledning. 
Rekvisitet är således något som måste fastställas i det enskilda fallet men 
något incitament, troligen en otillbörlig skatteförmån, måste ligga bakom 
det faktum att X företar denna transaktion.  
 
Att X direkt alternativt indirekt medverkat i transaktionen är någonting som 
måste bedömas utifrån det enskilda fallet. I publikationen av 3:12-upplägget 
står det dock klart att X direkt medverkat i transaktionen.  
 
Huruvida skatteförmånen har utgjort det övervägande skälet för förfarandet 
är också något som måste bedömas utifrån det enskilda fallet. Jag tror dock 
att det skulle bli svårt att hävda organisatoriska skäl för detta förfarande. 
Sett till praxis har inte heller detta rekvisit bidragit till att Skatteflyktslagen 
blivit svårtillämpad.  
 
Rekvisit nummer fyra är det som är mest intressant att diskutera. För att 
kunna göra en bedömning av lagstiftningens syfte kommer jag att använda 
mig av den ”två-stegs” modell som Rosander96 presenterade i sin 
avhandling. Det första steget blir alltså att fastställa syftet med lagen.  
 
Av lagtextens ordalydelse framkommer att andelar som räknas som 
kvalificerade skall till viss del tas upp i inkomstslaget tjänst istället för 
kapital. Men sett till kapitel 4.1 bör andelarna inte räknas som kvalificerade. 
Syftet med 3:12 reglerna är dock som tidigare konstaterats att inkomster 
hänförliga till inkomstslaget tjänst inte skall kunna omvandlas till 
kapitalinkomster. Förfarandet strider alltså mot syftet med 3:12-reglerna 
eftersom X genom förfarandet kan undgå att beskattas i inkomstslaget tjänst.  
 
Det andra steget blir således att fastställa om förfarandet verkligen kan vara 
att anse som oförutsett eller icke avsett. Enligt min mening kan förfarandet 
inte vara att anse som oförutsett eftersom det uppmärksammades redan i 
Riksskatteverkets hemställan till Finansdepartementet år 2000. Vidare har 
förfarandet diskuterats i 3:12-utredningen (SOU 2002:52) och även i 
                                                 
96 Se kapitel 3.5.5. 
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proposition 2005/06:40. Sett till de ovan redovisade rättsfallen RÅ 2001 ref. 
66, RÅ 2001 ref. 188 och RÅ 2001 ref. 12 har denna metod också tillämpats 
i praxis. Omfattande utredningar har alltså gjorts på området varför det 
enligt min mening kan bli svårt att tillämpa Skatteflyktslagen.   
Skatterättsnämnden verkar dock vara av en annan åsikt eftersom nämnden 
väljer att tillämpa Skatteflyktslagen på förfarandet. Skatterättsnämnden 
avfärdar den skattskyldiges argument angående lagstiftarens underlåtenhet 
att angripa förfarandet med att det i föreliggande administrativ praxis eller 
rättstillämpning i övrigt inte finns något stöd för att förfarandet skulle 
accepteras. Jag skulle i denna del önska att Skatterättsnämnden hade 
utvecklat skälen för bedömningen mer, med tanke på tidigare praxis där 
Skatterättsnämnden inte tillämpat Skatteflyktslagen just av den anledningen 
att omfattande utredningar gjorts på området.  
 
Rättsläget är enligt min mening också oklart vad gäller ett tillämpande av 
Skatteflyktslagen, jag tror dock att det är den enda grund som 
Regeringsrätten kan välja att bifalla Skatteverkets yrkande på.   
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5 Avslutande kommentarer 
Skatteuppläggen är som konstaterats en rekommendation från Skatteverket 
som får följas och kan likställas med exempelvis doktrin i 
rättskällehierarkin.  Att Skatteverket väljer att redovisa vilka förfaranden 
man avser angripa har vissa fördelar, öppenhet från myndigheters sida är 
alltid bra och Skatteverket har även en normativ uppgift vilken innebär att 
verket skall meddela allmänna råd och uttalande.  
 
Skatteuppläggen är dock inte särskilt utförligt motiverade och det kan vara 
svårt för den enskilde att se om just dennes situation kommer att falla inom 
ramarna för de aktuella skatteuppläggen. Att hänvisa till praxis på området, 
som exempelvis görs i ”Handelsbolagslösningen”, utan att redovisa några 
specifika rättsfall är ett bra exempel på hur dåligt motiverade 
skatteuppläggen är. Det saknas också en transparens i dessa beslut. Vem på 
Skatteverket är det som har tagit fram vilka skatteupplägg som verket anser 
vara felaktiga? Någon form av rättsutredning måste också ha gjorts innan 
skatteuppläggen publicerades, så motiveringar och grunder borde kunna 
redovisas mer utförligt. En kontinuerlig uppdatering av publikationerna 
borde också ske, i 3:12-upplägget har exempelvis ett förhandsbesked 
tillkommit sedan publiceringen men i upplägget hänvisas inte till detta. 
 
Sett till min analys kan de grunder som Skatteverket angett i 3:12- 
upplägget tolkas på annat sätt och en taxering på grundval av de två första 
torde enligt min mening inte bli aktuellt. Den sista grunden, 
Skatteflyktslagen, kan komma att bli tillämplig men även i detta fall måste 
man se till den enskilde skattebetalarens fall.  
 
Rättsläget för den enskilde blir oklart när en myndighet försöker avskräcka 
personer från att ge sig in i vad de kallar en ”onödig process”. Enligt min 
mening är det ingen onödig utan en nödvändig process, då det är 
domstolarna i Sverige som skall avgöra vilka förfaranden som är lagliga 
eller ej.  Givetvis ska myndigheter komma med tolkningsförslag men termer 
som avskräckningseffekt måste undvikas, speciellt när Skatteverket faktiskt 
fått ändra bedömning som exempelvis skett i Räntesnurran. Ur 
rättsäkerhetssynpunkt är det inte bra om något företag undvikit förfarandet i 
Räntesnurran på grund av Skatteverkets avskräckningsförsök. Som 
skattskyldig måste man kunna lita på vad som står i lagen. Förutsebarheten 
är som tidigare konstaterats en av de viktigaste aspekterna med 
legalitetsprincipen. Att försöka sänka sin skatt så mycket som möjligt är inte 
förbjudet och enbart det faktum en skattebetalare lyckas använda regleringar 
på ett fördelaktigt sätt är inte tillräckligt för att Skatteverket skall kunna 
underkänna deklarantens yrkanden.  
 
För rättssäkerhetens skull måste grunderna i skatteuppläggen motiveras 
betydligt bättre än i dagsläget och en kontinuerlig uppdatering måste äga 
rum.  
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Bilaga A  
 
Kringgående av 3:12-systemet genom upprepade interna 
aktieöverlåtelser 97

 
Skatteverket har uppmärksammat förfaranden som innebär att säljare av s.k. 
3:12‑bolag via upprepade interna aktieöverlåtelser försöker kringgå 
3:12‑beskattningen. Förfarandet kan bestå av följande steg. 
  
 
   1. X tänker sälja AB A, som är ett 3:12-bolag, till en extern köpare. Han 
bildar då NYAB 1 och AB A säljs till NYAB 1 för omkostnadsbeloppet. 
Även NYAB 1 blir ett 3:12-bolag eftersom det bolaget äger ett bolag (AB 
A) där X varit verksam. 
   2. NYAB 1 säljer AB A skattefritt för marknadspris till den utomstående 
köparen. 
   3. X bildar NYAB 2 och säljer därefter NYAB 1 till NYAB 2 för 
omkostnadsbeloppet. X anser inte att NYAB 2 är ett 3:12‑bolag eftersom 
han aldrig varit verksam i det bolaget eller något annat bolag som NYAB 2 
äger eller har ägt. (Under den tid NYAB 2 ägt NYAB 1 har det senare 
bolaget inte varit ägare till AB A) Han kan nu likvidera de två bolagen och 
beskattas med endast 25 % av den vinst han gör i samband med 
likvidationen av NYAB 2. 
 
   
Skatteverket anser att X ska beskattas enligt 3:12-reglerna för den vinst han 
gör vid likvidationen av NYAB 2. Verket har för avsikt att låta domstolarna 
pröva om denna typ av interna förfaranden kan underkännas, dels 
 
    * genom att X ska anses verksam i betydande omfattning i NYAB 1 
och/eller NYAB 2 eftersom han har stor betydelse för vinstgenereringen i 
dessa bolag. De vinster som uppkommit i bolagen har uppstått endast pga. 
X:s handlande, dels 
    * genom att man ska se till den verkliga innebörden avseende genomförda 
transaktioner, dvs. att X avyttrat AB‑A via NYAB 2 och den 
omständigheten att NYAB 1 lagts in som ett mellanled ska inte tillmätas 
betydelse i skatterättsligt hänseende (jfr. Kammarrättens i Stockholm dom 
den 17 januari 2002, mål nr 1185‑2000), och dels 
    * med stöd av Skatteflyktslagen. Förfarandet är ett kringgående och 
strider mot syftet med 3:12-reglerna.  
 
 

                                                 
97 
http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/internaaktieoverlatelser312.4.3d6c82f211
07cfb119f80001188.html 
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