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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar ett område inom den svenska rätten som inte är 
lagreglerat, istället är det praxis som styr. Som framgår av titeln handlar 
uppsatsen om beskattning av inkomst i samband med konkurs. För att 
läsaren skall ha större glädje av ämnet har jag valt att presentera 
konkursinstitutet för sig och skatterätten för sig. Inom dessa båda ämnen har 
jag valt att behandla det som jag har ansett vara relevant för ämnet. 
 
RÅ 1955 ref 21 är det rättsfall som har varit avgörande för den praxis som 
har utvecklats inom svensk rätt alltsedan dess. Rättsfallet är ett plenimål1 
ifrån Regeringsrätten. Jag har i mitt arbete beskrivit detta rättsfall och 
redogjort för rättspraxis både före och efter målet. I RÅ 1955 ref 21 enades 
ledamöterna i Regeringsrätten med knapp majoritet, att ett konkursbo inte är 
skattskyldigt för inkomst som inflyter till boet. Som kommer att framgå av 
mitt arbete var praxis dessförinnan vacklande. Ibland beskattades 
konkursgäldenären och ibland beskattades konkursboet. I de rättsfall som 
har varit uppe för prövning efter RÅ 1955 ref 21 har Regeringsrätten 
fastställt den slutsats som ledamöterna enades om i målet. Detta innebär 
således att inkomst av näringsverksamhet varken beskattas hos 
konkursgäldenären eller hos konkursboet. Däremot är det så att en 
konkursgäldenär beskattas för inkomst av tjänst och inkomst av kapital 
under konkurstillståndet, även om inkomster kommer konkursboet tillgodo. 
 
Jag har även försökt mig på att redogöra för konkursboets juridiska status. 
Detta har inte varit lätt eftersom ämnet inte direkt är behandlat. Jag tycker 
dock att mycket talar för att ett konkursbo kan utgöra en juridisk person. 
Bland annat gäller inom skatterätten att ett konkursbo betraktas som 
skattesubjekt och är skattskyldig till mervärdesskatt om verksamheten drivs 
vidare av konkursförvaltaren. Likaså är konkursboet skattesubjekt och 
skattskyldig till arbetsgivaravgifter om konkursförvaltaren väljer att ha 
personal anställd i konkursboet. Carl Olivecrona och Lars Welamson anser 
att man får acceptera att konkursboet är en haltande juridisk person. Sture 
Bergström menar att det beror på vilka kriterier som uppställs för begreppet 
juridisk person, om ett konkursbo skall anses som juridisk person eller ej. 
Andra anser att ett konkursbo endast är en förvaltningsform för att kunna 
realisera konkursgäldenärens tillgångarna och dela ut medlen som inflyter 
till konkursborgenärerna. 
 
När det gäller skatterätten så saknas bestämmelser om undantag från 
skattskyldighet för konkursbo. Trots detta betalar konkursboet ingen 
inkomstskatt, vilket beror på RÅ 1955 ref 21. En stor brist i detta rättsfall är 
att det saknas någon motivering till ledamöternas beslut, att konkursbo inte 
är skattskyldigt. Orsaken till att det saknas motivering vet jag inte men i 
många rättsfall från denna tiden återfinns endast ledamöternas beslut. Jag 

                                                 
1 Pleni innebär att en domstols alla ledamöter är på plats vid avgörandet. 
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tror dock att ledamöterna har ansett att de tillgångar som inflyter under ett 
konkurstillstånd helt skall tillfalla konkursborgenärerna. 
 
Under 1990-talet var det många som försattes i konkurs. I samband med 
detta har kritiska röster höjts mot att staten har förmånsrätt på 
skattefordringar i konkurser. Denna kritik har lett fram till proposition 
2002/03:49 Nya förmånsrättsregler som troligen i dagarna skall behandlas i 
riksdagen (den 4 juni 2003). Jag har studerat utredningen SOU 1999:1 som 
ligger till grund för propositionen och har i mitt arbete valt att redogöra för 
de förslag som kommer att beröra skatteförmånsrätten. 
 
Utredarna i SOU 1999:1 föreslår att skatteförmånsrätten skall avskaffas. 
Som en konsekvens av detta ville utredarna att även de undantag från 
återvinning av skatter som finns i konkurslagen skulle avskaffas. 
Regeringen anser dock att det i nuläget räcker med att skatteförmånsrätten 
avskaffas. 
 
Efter att ha studerat både konkursrättsliga och skatterättsliga regler har jag 
kommit fram till att antigen behövs en lagreglering på området eller så bör 
praxis ändras. Detta kommer säkerligen att möta hårt motstånd ifrån de som 
arbetar med konkurser men för att skapa enhetliga regler för alla typer av 
personer inom skatterätten är en ändring nödvändig. 
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Förord 
Under åtta terminer vid Juridicum i Lund har tankar mer eller mindre kretsat 
kring vilket uppsatsämne jag skulle välja till mitt examensarbetet. Vissa 
områden inom juridiken har varit mer intressanta än andra. När jag började 
läsa i Lund hade jag en viss föreställning om hur utbildningen skulle vara. 
Bland annat skulle det vara mycket litteratur att läsa, stora föreläsningar 
med många studenter, svårt att få en dialog med den undervisar. Denna 
föreställning fick jag ganska omgående ändra till det bättre. Under flera 
terminer har arbetet bedrivits i mindre grupper med praktiska 
seminarieövningar för att kunna få en förståelse för juridiken och hur den 
skall tillämpas rent praktiskt. Av de föreställningar jag hade är det bara en 
enda som stämde, mycket litteratur att läsa. Efter nio terminer är hela 
bokhyllan full och mycket av litteraturen är redan inaktuell och då 
framförallt den skatterättsliga litteraturen. Det är väl lite det som är charmen 
med ämnet, en stabil plattform med grundlagar och numera även EG-
förordningar, samtidigt som mycket förändras. Skatterätten är ett av de 
områden som ständigt förändras. Mycket av det jag lärde mig under den 
fjärde terminen på den ekonomiska dimensionen hade förändrats när det var 
tid för specialkurser på den åttonde terminen. 
 
Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till alla de studiekamrater som jag 
har haft glädje att arbeta tillsammans med och särskilt då till Annika 
Andersson som har gjort pendling mellan Ystad och Lund roligare. Jag vill 
även tacka min familj, man och tre barn, som har stått ut med att jag i 
perioder har bosatt mig med böcker eller framför datorn, samt till mina 
föräldrar som har ställt upp som barnvakter många gånger, vilket har 
behövts när jag haft föreläsningar både tidigt på morgonen och sent  på 
eftermiddagen samma dag. De som planerar scheman har inga barn. 
 
Jag vill även passa på att tacka min handledare Lars Pelin som hjälpte mig 
att komma igång med detta examensarbete, vilket i början kändes alldeles 
hopplöst men som till slut resulterade i dessa sidor. 
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Förkortningar 
AB Aktiebolag 
ABL Aktiebolagslagen 
BFL Bokföringslagen 
Cit. Citat 
Dir Direktiv 
Ds  Departementsstencil 
EU Europeiska Unionen 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
Fi Finansdepartementet 
FRL Förmånsrättslagen 
HD Högsta Domstolen 
IL Inkomstskattelagen 
ITPS Institutet för tillväxtpolitiska studier 
kap. kapitlet 
KFM Kronofogdemyndigheten 
KonkL Konkurslagen 
KR Kammarrätten 
m.fl. med flera 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv avd I 
not notismål från Regeringsrätten 
PN Prövningsnämnden 
Prop. Proposition 
ref referatmål från Regeringsrätten 
RF Regeringsformen 
RH Rättsfall från hovrätten 
RR Regeringsrätten 
RSV Riksskatteverket 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
SBL Skattebetalningslagen 
SkFRL Lagen om förmånsberättigade skattefordringar m.m. 
SN Skattenytt 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
SST Svensk skattetidning 
SvJT Svensk Juristtidning 
TN Taxeringsnämnden 
TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 
TSM Tillsynsmyndigheten 
UB Utsökningsbalken 
UBL Uppbördslagen 
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1 Inledning 
Att försättas i konkurs har länge ansetts vara ett mer eller mindre legitimt 
sätt att komma ifrån sina skulder, framförallt då skatteskulder. För att sedan 
på ett eller annat sätt starta på ny kula, antingen som privatperson eller som 
näringsidkare. Så länge som konkurserna hålls på en rimlig nivå reagerar 
inte gemene man, men när alltfler borgenärer också tvingas gå i konkurs på 
grund av förluster i samband med kunders konkurser får institutet konkurs 
alltmer uppmärksamhet. Det har framförallt klagats på att staten alltid ser 
till att få sina pengar medan vanliga leverantörer i princip inte får någon 
utdelning alls. 
 
Enligt utredningen i SOU 1999:1, Nya förmånsrättsregler, är idag utdelning 
till oprioriterade borgenärer i en konkurs cirka 3,6 % av de totala 
fordringarna. Statens utdelning på fordringar för skatter och allmänna 
avgifter uppgår till 22,8 % av det totala fordringsbeloppet. De borgenärer 
som hade säkerhet i form av företagshypotek erhåller utdelning med 46 %. 
Antalet konkurser har sjunkit kraftigt jämfört med antalet konkurser under 
1990-talets början. Under rekordåret 1992 var företagskonkurserna 21 219 
stycken.2 Enligt statistik från ITPS fattade tingsrätterna 8 323 beslut om 
konkurser under 2002, 7 930 stycken av dessa rörde företag. Under första 
kvartalet 2003 har det dock skett en ökning med 19 % av 
företagskonkurserna jämfört med samma tidsperiod under 2002.3
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka skattekonsekvenser ett 
konkursbeslut får. Detta var ett ämne som jag inte hade funderat speciellt 
mycket över tidigare. Tanken slog mig vid sommararbete hos min far som är 
konkursförvaltare på Tomelilla Advokatbyrå. De allra flesta bolagen som 
hade försatts i konkurs hade stora skatteskulder. Givetvis finns det undantag 
även här. Ingen regel utan undantag brukar det heta. En trolig orsak kan 
vara att många har en allmän uppfattning om att låna lite av statens 
skattepengar är inte så farligt. För även om det kostar en del restavgifter så 
är det pengar som är relativt lätta att låna. Pengarna finns kanske avsatta på 
ett bankkonto i företagets eget namn. Det är bara att ta ut dem. Som 
företagsledare har man nog en förhoppning om att ens egna fordringar skall 
flyta in innan skatten skall vara betald och då märks det ju aldrig att 
pengarna varit borta ett tag. Så är det inte alltid, det blir en ond cirkel som är 
svår att bryta. Säger banken då nej till fler krediter så uppfattas förmodligen 
alternativen som väldigt begränsade Det blir konkurs, 
företagsrekonstruktion eller möjligen ackord. Företagsrekonstruktion och 
ackord tänker jag inte behandla i detta arbete. 
 
Skattebetalare funderar nog många gånger över om de har någon nytta av att 
betala skatt. Ett citat jag hämtat från en artikel skriven av professor Gustaf 

                                                 
2 SOU 1999:1, Nya förmånsrättsregler, s. 124 och 129.  
3 www.ipts, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Information hämtad 2003-05-01. 
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Lindencrona speglar nog ganska väl vad folk i allmänhet känner inför att 
betala skatt. ”Sedan urminnes tider har man haft klart för sig att skatt är 
något den enskilde efter generella regler betalar till det offentliga utan att 
få någon direkt motprestation” [min kursivering].4
 
I Sverige reglerar Inkomstskattelagen (IL) vem som skall betala skatt, vad 
som skall beskattas, och när beskattningen skall ske. Dessa tre frågor är av 
central betydelse. Min avsikt är att försöka applicera dessa frågor på 
konkursinstitutet. 
 
Jag börjar dock med en redogörelse över konkursinstitutet, vilka subjekt 
som agerar i en konkurs, vilken egendom som omfattas och vilka fordringar 
som kan göras gällande. Jag kommer även att försöka redogöra för 
konkursboets juridiska status. Därefter kommer en redogörelse över det 
svenska skattesystemet. Frågor av internationell karaktär har jag i princip 
inom bägge områdena lämnat därhän. Sedan följer ett eget kapitel över 
konkursboets beskattning som även inkluderar konkursgäldenären. I sista 
avslutande kapitlet skall jag försöka koppla skattefrågor till 
konkursinstitutet. 
 
Jag har i huvudsak använt mig av juridisk och ekonomisk doktrin, rättsfall 
från Högsta domstolen (HD) och Regeringsrätten (RR), lagtext och 
förarbeten till denna. Inom konkursrätten har jag i första hand använt mig av 
Welamsons arbeten Konkursrätt från 1961 och Konkurs upplaga 9:2 från 
1999 samt lagtext huvudsakligen från Konkurslagen (KonkL). Inom 
skatterätten har jag utgått ifrån Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverbergs 
arbete Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt samt lagtext från IL. 
 

                                                 
4 Lindencrona, Gustaf, ”Beskattningsmakten och äganderätten”, I: SST 1987, s. 165. 
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2 Konkursinstitutet 

2.1 Inledning 

I detta kapitel skall jag redogöra för konkursinstitutets funktion, hur en 
konkurs inleds och avslutas, vilka konkurshinder som eventuellt kan 
åberopas, hur konkursförvaltaren arbetar och vem han är ansvarig inför. 
Samt vilka rättsverkningar en konkurs får för gäldenären, samt för dennes 
borgenärer. Jag skall också beskriva hur konkursgäldenärens och 
konkursboets fordringar handläggs i konkursen. När det gäller skatter har 
jag valt att redovisa för dessa specifikt inom varje avsnitt där jag ansett att 
de har relevans. Kortfattat kommer jag även att redogöra för 
återvinningsreglerna. Reglerna om förmånsrätt vid utdelning i konkurs 
kommer jag att redogöra för i samband med fordringar i konkurs. 
Möjligheten att kvitta fordran när någon försätts i konkurs berör jag inte. 
 

2.1.1 Allmänt 

När ett krav riktas mot en gäldenär om att utge pengar eller egendom, är det 
normala naturligtvis att gäldenären betalar eller levererar enligt sin 
skyldighet. Trots denna skyldighet är det dock ganska vanligt att en 
gäldenär inte vill eller inte förmår prestera. Den svenska rättsordningen 
tillhandahåller då regler som kan tvinga en ovillig gäldenär att prestera eller 
att en ordnad uppgörelse kan ske med hänsyn tagen till samtliga 
fordringsägare, om gäldenärens tillgångar inte räcker till alla hans skulder. 
Dessa regler återfinns inom exekutionsrätten. Man skiljer mellan 
specialexekution och generalexekution. Specialexekution tillgrips i första 
hand när en gäldenär inte vill prestera. Den innebär att utsökning sker i 
någon specifik egendom som tillhör gäldenären och att betalning sker till de 
exekutionssökande borgenärerna. Generalexekution, eller som den kallas 
konkurs, tillgrips när en gäldenär inte kan prestera därför att hans tillgångar 
inte räcker till. En generalexekution innebär i princip att all egendom som 
tillhör gäldenären blir föremål för exekution och att alla gäldenärens 
borgenärer omfattas av förfarandet oavsett vem av dem som sökt om 
exekution.5
 
Som villkor för att en gäldenär , vare sig han är fysisk eller juridisk person, 
skall bli försatt i konkurs gäller att han är på obestånd. Med obestånd 
(insolvens) avses enligt 1 kap. 2 § andra stycket KonkL att gäldenären inte 
rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast 
tillfällig. 
 

                                                 
5 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6:3 upplagan, Stockholm, 1999, s. 94. 
[Cit. Håstad]. 
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2.1.2 Konkursgrunder 

Orsakerna till att någon vill bli, eller blir, försatt i konkurs kan vara flera. 
Gäldenärens fordringsägare kan bland annat vilja ha insyn i hans ekonomi. 
När staten genom kronofogdemyndigheten (KFM) är den som ansöker om 
konkurs är det oftast på grund av att skatter och allmänna avgifter är 
obetalda och att KFM genom en konkursansökan vill förhindra att 
gäldenären ytterligare förvärrar sin ekonomiska situation. Vidare kan, efter 
att konkursen inletts talan om återvinning väckas gentemot någon 
närstående till gäldenären eller till någon borgenär, eller så kan en talan om 
återbetalning av olovlig vinstutdelning till aktieägare aktualiseras.6
 
En konkurs ger ett bra underlag för att kunna göra en bedömning av om 
gäldenären har gjort sig skyldig till brott gentemot sina borgenärer. 
Konkursen är däremot inte någon förutsättning för att ansvar skall kunna 
göras gällande. Eventuellt kan ett näringsförbud7 för gäldenären komma 
ifråga efter konkurs. Det kan även finnas förfallna lönefordringar som kan 
uppgå till omfattande belopp. För att en löntagare skall kunna få betalning 
för sina löneanspråk genom den statliga lönegarantin krävs att dennes 
arbetsgivare försätts i konkurs. Ett hot om konkurs kan användas av 
borgenärerna som medel för att förmå en gäldenär att betala sin skuld. En 
borgenär kan dock bli skadeståndsskyldig enligt 17 kap. 3 § KonkL om han 
lämnar in en konkursansökan gentemot en gäldenär utan att det finns skälig 
anledning att anta att denne är på obestånd.8
 

2.1.3 Konkursinstitutets syfte 

Konkursinstitutets främsta funktion är att se till att konkursborgenärernas 
fordringar i största möjliga mån blir betalda. I samband med att en gäldenär 
blir försatt i konkurs följer dock även andra rättsverkningar både för 
konkursgäldenären och konkursborgenärerna.9 Dessa återkommer jag till 
nedan i 2.3. 
 
Konkurslagstiftningen bygger på principen, att när flera borgenärer inte fullt 
ut kan tillgodoses, skall de bära förlusten proportionellt mot storleken av 
vars och ens fordran. Denna princip har dock modifierats något genom att 
vissa fordringar har getts förmånsrätt i konkursgäldenärens egendom. 
Reglerna i konkurslagen är viktiga, de skapar en säkerhet för borgenärerna 
som är nödvändig för att kreditmarknaden skall fungera. 10

 

                                                 
6 Riksskatteverket, Handledning i skatterevision, utgåva 3 1992, s. 14. [Cit. RSV 625]. 
7 Ett näringsförbud innebär ett förbud för fysisk person att driva näring.  
8 Riksskatteverket, Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord, utgåva 4 1998, s. 45ff. 
[Cit. RSV 900].  
9 Svensson, Bo, ”Skattskyldighet under konkurs”, I: SST 1984 s. 421. [Cit. Svensson]. 
10 Welamson, Lars, Konkurs, 9:2 upplaga, Stockholm, 1999, s. 14. [Cit. Welamson II]. 

 8



2.2 Ansökan om konkurs   

2.2.1 Allmänt 

Av 1 kap. 2 § KonkL framgår det att en gäldenär som är på obestånd skall 
på egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs om inte annat är 
föreskrivet. Det krävs en skriftlig ansökan om konkurs till den tingsrätt där 
gäldenären bör svara i tvistemål. När gäldenären begär sig i konkurs bör en 
av honom undertecknad förteckning över boets tillgångar och skulder 
bifogas konkursansökan. Lämnas konkursansökningen in av en borgenär 
skall han även lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt 
som utgör grund för hans yrkande.11 Enligt 2 kap. 7 § KonkL skall en 
uppgift av gäldenären om att han är på obestånd godtas, om det inte finns 
särskilda skäl att inte göra det. Såsom särskilda skäl anger 
departementschefen i propositionen att en konkursansökan sker av 
skattemässiga skäl i syfte att bereda konkursgäldenären eller honom 
närstående otillbörliga förmåner. Särskilt pekas på att vissa inkomster till 
exempel realisationsvinst som uppbärs under konkursen, inte alls blir 
beskattade.12

 
Om det är en borgenär som lämnat in konkursansökan är det i princip han 
som har bevisbördan för att gäldenären är på obestånd. I 2 kap. 8 § KonkL 
finns vissa presumtionsregler som innebär att om angivet förhållande 
föreligger, skall gäldenären anses insolvent om han inte kan visa på annat. 
Som exempel kan nämnas att gäldenären förklarat sig ställa in sina 
betalningar eller att han vid utmätning enligt 4 kapitlet Utsökningsbalken 
(UB) inom de senaste sex månaderna före konkursansökningen befunnits 
sakna tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen. En gäldenär som 
är näringsidkare kan även ha underlåtit att betala en klar och förfallen skuld 
trots att borgenären begärt detta enligt 2 kap. 9 § KonkL. Om någon av 
dessa presumtionsreglerna är tillämpliga krävs det att gäldenären kan styrka 
att han är solvent för att han skall kunna undgå en konkurs. 
 
När det gäller fordringar på skatter har uttrycket ”klar och förfallen skuld” 
[min kursivering] i 2 kap. 9 § KonkL särskilt diskuterats i propositionen. 
Departementschefen ansåg inte att det fordras ett lagakraftbevis13 
beträffande en debiterad skatt för att den skall anses klar enligt 
konkurslagens mening och gäldenären därmed skall kunna försättas i 
konkurs. Detta får prövas efter omständigheterna i varje enskilt mål. Har 
skattskyldigheten fastställts av skattedomstol tillmäts detta dock stor 
betydelse och det torde krävas starka skäl för att skattefordringen inte skall 
anses som klar i konkurslagens mening. Vidare ansåg departementschefen 
att ett preliminärt beslut på skatt skall betraktas på samma sätt som ett 
slutligt fastställt beslut. Preliminärt beslut är endast en skatteteknisk term 

                                                 
11 RSV 625, s. 25. 
12 Prop. 1975:6, Lag om ändring i konkurslagen, s. 117f.  
13 Med lagakraftbevis menas till exempel en dom på fastställd skatt från länsrätten. 
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som avser beslutsordningen men inte har betydelse för skattefordringens 
exigibilitet. Även bristande betalning av debiterad preliminär B-skatt, 
numera F-skatt, är på samma sätt som slutlig fastställd skatt 
konkursgrundande.14

 
Enligt praxis har obetalda preliminära skatter godtagits som konkursgrund, 
liksom även skönstaxeringar, om inte konkursgäldenären har kunnat göra 
sannolikt att dessa är oriktiga. I NJA 1981 s. 1219 försattes en resebyrå i 
konkurs i tingsrätten på grund av att bolaget inte betalade en fordran till 
staten trots uppmaning därom. HD lämnade bolagets besvär utan bifall. 
Statens fordran på preliminär B-skatt (numera F-skatt15) och preliminärt 
påförd arbetsgivaravgift ansågs vara klar och förfallen gäld vid tiden för 
betalningsuppmaningen samt, att bolaget ”ej i målet har visat att det inte är 
på obestånd”.16 [min kursivering]. 
 
Oftast är det presumtionsreglerna för obestånd som åberopas av de 
borgenärer som ansöker om att en gäldenären skall försättas i konkurs. De 
flesta konkursansökningarna lämnas dock in av gäldenären själv. Staten 
genom KFM är också en mycket vanlig borgenär som ansöker om att 
försätta en gäldenär i konkurs. När det gäller gäldenärens egen ansökan kan 
tilläggas att denna ofta görs under starka påtryckningar av en eller flera 
borgenärer.17

 

2.2.2 Beslut om konkurs 

Rätten skall genast pröva en konkursansökan som inlämnats av gäldenären. 
Normalt blir denna också omedelbart bifallen. I de fall rätten finner att 
särskilda skäl föreligger att inte godta uppgiften om gäldenärens insolvens 
skall ansökningen prövas vid en förhandling. För juridisk person gäller att 
det är behörig ställföreträdare som skall ha undertecknat konkursansökan.18

 
Om en borgenärs konkursansökan upptas vid tingsrätten, skall rätten sätta ut 
tid till förhandling om prövningen av denna ansökan. Parterna skall kallas 
till förhandlingen och gäldenären skall ges möjlighet att inkomma med 
svaromål. Om gäldenären före förhandlingen medger borgenärens 
konkursansökan skall rätten genast pröva ansökningen. Förhandlingen ställs 
då normalt in och beslut om konkurs meddelas på handlingarna.19 Det är 
flera olika faktorer som skall beaktas vid en insolvensbedömning. Till 
exempel kan bedömningen vara beroende av en annan rättsfråga, såsom när 
tvist råder huruvida en viss egendom tillhör gäldenären eller ej. Även den 
allmänna konjunkturtendensen i gäldenärens bransch beaktas.20

                                                 
14 Prop. 1975:6, s. 160ff. 
15 Min notering. 
16 RSV 900, s. 61. 
17 RSV 900, s. 47 och 62. 
18 Welamson II, s. 37 och särskilt not 47. 
19 Welamson II, s. 38. 
20 Welamson II, s. 23. 
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I samband med att beslut om konkurs meddelas skall tingsrätten, efter 
hörande av Tillsynsmyndigheten (TSM), vilket är den avdelning inom KFM 
som utövar tillsynen över konkursförvaltarna, snarast utse 
konkursförvaltare, samt bestämma tid för ett edgångssammanträde. Detta 
skall hållas tidigast en månad och senast två månader efter 
konkursbeslutet.21 Enligt 16 kap. 4 § KonkL går ett beslut om konkurs i 
verkställighet omedelbart. Detta innebär att de i konkurslagen föreskrivna 
åtgärderna skall vidtas så länge konkursbeslutet inte har upphävts av högre 
instans.22

 

2.2.3 Konkurshinder 

I 2 kap. 10 och 10 a §§ KonkL ställs vissa konkurshinder upp. Bland annat 
har en borgenär inte rätt att få en gäldenär försatt i konkurs om han har en 
betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i gäldenärens egendom. 
Även tredje man har rätt att ställa betryggande säkerhet för borgenärens 
fordran. Även borgen som tredje man ställer jämställs med betryggande 
säkerhet om borgensmannen svarar som för egen skuld. Om en 
företagsrekonstruktion pågår enligt lagen (1996:764) om 
företagsrekonstruktion, skall en borgenärs konkursansökan förklaras vilande 
om gäldenären begär det.23

 
En annan typ av konkurshinder kan vara att gäldenären, om det är ett 
aktiebolag, saknar anmäld styrelse till aktiebolagsregistret. I rättsfallet NJA 
1990 s. 114 fanns det inte någon anmälan om styrelse till registret och 
uppgift saknades om annan företrädare för bolaget. Konkursansökan 
avvisades därför.24

 

2.3 Aktörerna i en konkurs 

2.3.1 Allmänt 

I och med konkursbeslutet inträder en rad olika rättsverkningar som i första 
hand drabbar  konkursgäldenären. Även hans borgenärer påverkas dock av 
ett konkursbeslutet. Det är flera olika aktörer som medverkar i en konkurs, 
en del av dessa redogörs för nedan. Andra som skulle kunna komma ifråga 
att redogöra för är bland annat ekobrottsmyndigheten, länsstyrelsen och 
KFM eller Skattemyndigheten men dessa har jag valt att inte behandla i 
detta arbete. 
 

                                                 
21 Welamson II, s. 40f. 
22 RSV 900, s. 78. 
23 RSV 900, s. 63 och 252. 
24 RSV 900, s. 56. 
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2.3.2 Konkursgäldenären 

För gäldenärens del innebär ett konkursbeslut att en rad skyldigheter 
inträder både på det personliga planet och det ekonomiska planet. En 
gäldenär som befinner sig i konkurstillstånd har inte rätt att utöva viss 
verksamhet. Som exempel kan nämnas att den som är försatt i konkurs inte 
får utöva advokatverksamhet.25 I vissa fall finns det särskilt föreskrivet att 
ett ämbete eller tjänst inte får utövas, exempelvis för domare i 4 kap. 1 § 
Rättegångsbalken. Konkursgäldenären har vidare en upplysningsplikt 
gentemot konkursförvaltaren, TSM och rätten. Framförallt aktualiseras 
denna vid upprättande av bouppteckningen, vilket konkursförvaltaren enligt 
7 kap. 13 § KonkL är skyldig att upprätta, och vid avläggande av 
bouppteckningsed som konkursgäldenären är skyldig att avlägga inför 
tingsrätten enligt 6 kap. 3 § KonkL. 
 
Enligt huvudregeln i 3 kap. 1 § KonkL förlorar gäldenären rådigheten över 
den egendom som ingår i konkursboet. Han får inte heller åtaga sig 
förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Undantag finns i 3 kap. 2 
§ KonkL beträffande de rättshandlingar som gäldenären företar senast dagen 
efter den dag då konkursbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
Dessa rättshandlingar gäller om det visas att den andre inte kände till 
konkursbeslutet, eller att det förekom omständigheter som gav honom skälig 
anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs.26 Ett automatiskt 
näringsförbud gäller för fysisk person som försätts i konkurs.27 Enligt 6 kap. 
1 § KonkL får fysisk person inte driva bokföringspliktig verksamhet under 
konkursen med vissa undantag som anges i paragrafen, till exempel 
jordbruksverksamhet. 
 
I 2 kap. 12 § och 6 kap. 6 – 13 §§ KonkL återfinns tvångsmedel som kan 
vidtas gentemot en gäldenär som undandrar sig sina skyldigheter eller 
överträder meddelade förbud. Bland annat inträder ett förbud för gäldenären 
att utan samtycke av konkursdomstolen lämna landet, detta förbud gäller 
fram till dess att gäldenären har avlagt bouppteckningsed. 
Konkursdomstolen kan dock på begäran av konkursförvaltaren eller TSM 
förbjuda gäldenären att lämna landet även efter edgångssammanträdet. Som 
förutsättning för ett sådant förbud är att det finns skäl att anta att gäldenären 
undandrar sig skyldigheter som föreskrivs i KonkL. Han kan även åläggas 
att lämna ifrån sig passet om det befaras att han kommer att åsidosätta ett 
beslut om reseförbud. Saknar gäldenären pass kan istället ett förbud att 
utfärda pass meddelas av domstolen. De tvångsmedel som kan komma i 
fråga är hämtning och häktning. Vid häktning krävs, förutom vid 
överträdelse av reseförbudet, att synnerliga skäl föreligger. 
 

                                                 
25 Welamson II, s. 45. 
26 RSV 900, s. 79f 
27 Walin, Gösta och Palmér, Eugene, Lösbladskommentar till Konkurslagen, t o m 
supplement 13, Stockholm, 2002, s. 503f. 
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För en fysisk person som är konkursgäldenär innebär inte konkursen att han 
befrias från sina skulder. De borgenärer som inte har fått full utdelning för 
sina fordringar kan efter konkursen framställa krav gentemot gäldenären. 
När det gäller juridiska personer så anses dessa upplösta efter konkursen om 
den inte har lämnat ett överskott. För aktiebolag gäller dock enligt 13 kap. 
19 § Aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL) att bolaget skall träda i 
likvidation inom en månad efter konkursens avslutande även om det lämnas 
ett överskott.28  
  

2.3.3 Konkursborgenärerna 

När ett konkursbeslut har meddelats har ingen borgenär möjlighet att skaffa 
sig företräde framför annan borgenär, exempelvis genom att ingå en 
överenskommelse med gäldenären. Det sätts också stopp för en kapplöpning 
mellan borgenärerna eftersom det är konkursförvaltaren som har hand om 
gäldenärens egendom.29 En sådan kapplöpning skulle kunna förvärra en 
gäldenärs ekonomiska situation, eller till och med framkalla insolvens, och 
är ur samhällsekonomisk synpunkt skadlig.30 Under konkursen görs skillnad 
mellan konkursborgenärer som har fordringar gentemot konkursgäldenären 
och massaborgenärer som har fordringar gentemot konkursboet. 
Massaborgenärernas fordringar skall regleras innan utdelning sker till 
konkursborgenärerna.31

 

2.3.4 Konkursförvaltaren och Tillsynsmyndigheten 

Konkursförvaltaren utses som tidigare nämnts av konkursdomstolen efter 
hörande av TSM. I princip är det endast personer som har specialiserat sig 
på konkursförvaltning som utses. Konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift 
är att vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling 
av konkursboet, han skall även ta till vara varje borgenärs rätt. 
Konkursförvaltaren är självständig i sitt arbete. I viktigare 
förvaltningsfrågor är han dock skyldig att höra TSM, eller särskilt berörda 
borgenärer, samt gäldenären om detta kan göras. Normalt utses en 
förvaltare, men flera förvaltare kan utses om rätten med hänsyn till 
konkursboets omfattning anser att det är nödvändigt. I 7 kapitlet KonkL 
uppställs stora krav på en förvaltare. Däremot finns inte något krav på att 
förvaltaren skall vara examinerad jurist, men det anses följa av de allmänna 
kvalifikationskraven.32

 
Förvaltaren skall vara lämplig för uppdraget. För att anses som lämplig 
behöver han i regel besitta allmänna juridiska kunskaper, 
företagsekonomiska insikter, kunskaper om bokföring och redovisning, samt 

                                                 
28 RSV 625, s. 28. 
29 Welamson II, s. 14. 
30 Welamson, Lars, Konkursrätt, Stockholm, 1961, s. 3. [Cit. Welamson I]. 
31 Welamson II, s. 51f. 
32 Welamson II, s. 54f. 
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kännedom och vana vid affärsjuridiska spörsmål. Ytterligare krav som i 
allmänhet måste ställas på en konkursförvaltare är att han förfogar över en 
väl utvecklad och fungerande kontorsorganisation med resurser för 
bokföring samt redovisning. Detta är av särskild betydelse om förvaltaren 
beslutar sig för att driva rörelsen vidare under en tid. Jag kan tänka mig att 
det i allmänna juridiska kunskaper ingår även kännedom om sakrättsliga 
frågor, vilka framförallt aktualiseras när det blir fråga om återvinning till 
konkursboet. Vidare skall förvaltaren också ha insikt i straffrättsliga frågor 
för att kunna utreda huruvida gäldenären har begått brott gentemot sina 
borgenärer eller begått annan brottslighet.33 Förvaltaren skall också 
efterforska om gäldenären kan misstänkas ha förfarit på ett sådant sätt att 
näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud kan komma 
ifråga.34

 
Utöver vad som följer av angivna krav skall konkursförvaltaren vara väl 
förtrogen med arbetsrättsliga och arbetsmarknadspolitiska frågor. Frågor 
inom detta område aktualiseras när gäldenären har drivit rörelse.35 Har 
gäldenären drivit rörelse bör förvaltaren senast dagen efter konkursbeslutet 
ta över ledningen för denna. En av de viktigaste frågorna som det gäller att 
ta ställning till, är om rörelsen skall drivas vidare eller ej, om personalen 
skall sägas upp eller inte.36 Här gäller det för förvaltaren att inte bara ta 
ställning till borgenärernas intressen, utan även de anställdas och det 
allmännas gemensamma intresse av att verksamheten bedrivs på ett sådant 
sätt att sysselsättningen långsiktigt kan främjas.37 Enligt 7 kap. 8 § KonkL 
får dock inte borgenärernas rätt nämnvärt försämras genom förvaltarens val 
av åtgärder. 
 
I enlighet med 7 kap. 13 § KonkL skall förvaltaren upprätta en 
bouppteckning med uppgifter om konkursboets tillgångar och skulder. I 
bouppteckningen skall tillgångarna tas upp till noggrant uppskattade värden, 
samt skulderna redovisas med uppgift om varje borgenärs namn och adress. 
När det gäller skulderna skall dessa preciseras i vilken mån de har 
förmånsrätt eller ej.38 En del skulder kan vara svåra att precisera till sitt 
belopp, det kan dock göras senare. Till exempel gäller detta gäldenärens 
skatteskulder som KFM ofta inte kan ange förrän lång tid efter 
konkursutbrottet.39 En uppgift för förvaltaren är att undersöka hur det 
förhåller sig med konkursgäldenärens skatteskulder. Har konkursgäldenären 
skönstaxerats har förvaltaren möjlighet att överklaga ett sådant beslut om 
han anser att det är felaktigt och om det skulle kunna påverka utdelningen 
till borgenärerna. Ett klagomål som inte innebär att utdelningen till 

                                                 
33 Prop. 1978/79:105, med förslag till ändring i konkurslagen m.m., s. 157.  
34 RSV 900, s. 327. 
35 Prop. 1978/79:105, s. 157. 
36 RSV 900, s. 138.  
37 Welamson II, s. 18. 
38 Welamson II, s. 117f. 
39 RSV 900 s. 195.   
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borgenärerna kan öka är ur processhänseende inte värt att ödsla tid och 
pengar på.40

 
Som nämnts är det TSM som utövar tillsynen över konkursförvaltningen. 
Då KFM företräder staten såsom borgenär, till exempel när det gäller 
skatteskulder, skulle en konflikt kunna uppkomma mellan rollerna som 
tillsynsmyndighet och företrädare för staten som skatteborgenär.41 Denna 
typ av situation regleras i 7 kap. 26 § KonkL. Där stadgas i fråga om jäv 
mot tjänsteman vid TSM, att utöver vad som följer av 11 § 
Förvaltningslagen (1986:223), skall den som i allmänt mål har befattat sig 
med indrivning av en fordran som görs gällande i konkursen inte få utöva 
någon tillsynsuppgift i konkursen. 
 

2.3.5 Konkursboet 

När det gäller termen konkursbo så används denna i två olika betydelser. 
Termen betecknar dels en förmögenhetsmassa i den meningen att den 
används när man talar om den egendom som ingår i konkursboet. Dels 
används termen när man talar om att konkursboet utför vissa handlingar, till 
exempel väcker talan som part i rättegång, termen används då som en 
beteckning för ett rättssubjekt. Welamson anser att detta inte fullt ut 
stämmer överens med gängse terminologi, eftersom äganderätten över 
egendomen kvarblir hos konkursgäldenären, som dock i regel har förlorat 
rådigheten över egendomen när konkursbeslutet meddelats. Däremot kan 
konkursförvaltaren som förvaltar egendomen under konkursen för 
konkursboets räkning ingå rättshandlingar avseende egendomen. Därmed 
blir konstruktionen av konkursboet, som ett rättssubjekt, haltande. 
Konsekvensen blir att konkursboet kan ha skulder men inga tillgångar. 
 
Welamson menar vidare att det endast rör sig om en framställningsteknisk 
fråga och att det är av största vikt att man inte förfaller till 
begreppsjurisprudens genom att dra några slutsatser angående lösningen av 
skilda praktiska problem ur den konstruktion som valts för konkursbo. Detta 
gäller även frågan huruvida ett konkursbo är en juridisk person eller ej.42 
Denna fråga kommer jag att redogöra för längre fram i 2.4. 
 
För att få ett perspektiv på detta har jag medverkat såsom åhörare vid bland 
annat en huvudförhandling, vid Hovrätten över Skåne och Blekinge i 
Malmö. Målet handlade om en skadeståndstalan, enligt 12 kap. 5 § ABL, 
gentemot aktieägare och revisor i ett bolag som hade försatts i konkurs. 
Talan hade väckts av bolagets konkursbo. Vid sakframställningen från 
svarandes sida bemöttes konkursboets talan. En av de svarandes advokater 
hänvisade flera gånger till konkursboets framställning, men även till 
konkursförvaltarnas framställning. Jag fick den uppfattningen att det var 
                                                 
40 Wilhelmsson, Arne, ”Skatten dominerar inte längre konkursen”, I: TSA 1986, s. 336. 
[Cit. Wilhelmsson]. 
41 RSV 900, s. 184f. 
42 Welamson II, s. 61.  
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ganska självklart att konkursboet och konkursförvaltarna betraktades som 
ett subjekt av både domstolen och svarandes advokater.43

 

2.3.5.1 Egendom som ingår i konkursboet 
I 3 kap. 3 § KonkL regleras vilken egendom som skall tillhöra konkursboet 
och som skall omhändertas av konkursförvaltaren. Om inte annat följer av 3 
kap. 2 § KonkL, är det all egendom som tillhörde gäldenären när 
konkursbeslutet meddelades, eller egendom som tillfaller honom under 
konkursen, eller egendom som kan återvinnas till konkursboet. Egendomen 
måste vara av sådan beskaffenhet att den går att utmäta. Egendom som 
upptäcks först efter det att konkursen avslutas och som borde ingått i 
konkursen kan efterutdelas till borgenärerna enligt 11 kap. 19 och 22 §§ 
KonkL.44

 
Gäldenären har rätt att av konkursboet få behålla viss nödvändig egendom 
enligt 3 kap. 5 § KonkL som hänvisar till UB:s regler om egendom som 
undantas vid utmätning. Gäldenären och hans familj, eller annan 
underhållsberättigad, har även rätt till nödigt underhåll från konkursboet 
under en månad från konkursbeslutet eller under längre tid om synnerliga 
skäl föreligger.45 Det finns ett par undantag från regeln att egendomen skall 
vara utmätningsbar. Enligt 34 § femte stycket Varumärkeslagen (1960:644) 
kan ett varumärke ej utmätas men väl ingå i en konkurs. Samma regel gäller 
beträffande firma i 14 § Firmalagen (1974:156).46 Likaså anses 
arbetsredskap, vilka i UB är undantagna såsom beneficieegendom, kunna 
ingå i en konkurs, detta eftersom en gäldenär som är försatt i konkurs inte 
får driva någon näringsverksamhet.47 I praktiken är det ovanligt att 
arbetsredskap ingår i konkursen eftersom gäldenären även under och 
framförallt efter konkursen måste kunna försörja sig och sin familj.48

 
Egendom som befinner sig i utlandet och av den anledningen inte är 
åtkomlig genom utsökning anses också ingå i en konkurs enligt 
universalitetsprincipen.49 Vid en svensk domicilkonkurs50 görs anspråk på 
gäldenärens samtliga tillgångar. Konkursförvaltaren skall omhänderta all 
egendom som tillhör gäldenären och som skall ingå i konkursboet. 
Beträffande egendom i utlandet finns det inom norden en konvention51 som 
reglerar förhållandena gentemot Island, Danmark och Norge. Gentemot 
Finland gäller EU:s Insolvensförordning (1346/2000) som reglerar 

                                                 
43 Huvudförhandling vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, den 25 mars 2003. 
44 Welamson II, s. 61ff. 
45 Welamson II, s. 47f. 
46 Möller, Mikael, Insolvensrättsligt forum 22-23 januari 1997, Uppsala, 1997, s. 15.  
47 Folkesson, Enar, Företaget i ekonomisk kris, 3:2 upplagan, Stockholm, 1999, s. 129. 
[Cit. Folkesson]. 
48 Guldstrand, Per, Konkursförvaltare vid Tomelilla Advokatbyrå. 
49 Folkesson, s. 129f. 
50 Med domicilkonkurs avses att gäldenären har hemvist i Sverige. 
51 Se lag 1934:67, 1981:6 och 1981:7. 
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förhållandena mellan medlemsstaterna. 52 (Danmark står dock utanför denna 
EU-förordning53). 
 
När det gäller den nordiska konventionen kan kort nämnas att det är en 
enkel konvention, vilket innebär att den enbart reglerar erkännande och 
verkställighet av utländska avgöranden. Har ett konkursförfarande inletts i 
något land följer av artikel 1 i konventionen att konkursen omfattar 
egendom som finns i de övriga länderna. Det är lex fori concursus54 som 
gäller för frågor rörande konkursgäldenärens rådighet, vilken egendom som 
skall ingå i konkursboet, återvinning, gäldenärens rättigheter och 
skyldigheter under konkursförfarandet och borgenärernas ställning samt 
frågor om förmånsrätt. När det gäller frågor av sakrättslig karaktär görs 
dock avsteg från lex fori concursus.55

 
Enligt Insolvensförordningen, som började gälla 31 maj 2002, omfattas alla 
gäldenärens tillgångar inom EU av ett huvudinsolvensförfarande som har 
inletts där denne har sina huvudsakliga intressen. Ett sekundärförfarande 
kan inledas i annat medlemsland om gäldenären har tillgångar i det landet 
och omfattar endast de tillgångar som finns där.56

 

2.3.5.2 Egendom som kan återvinnas till konkursboet 
För en väl fungerande rättsordning är det nödvändigt att det finns en 
möjlighet att ingripa emot rättshandlingar som företagits viss tid före ett 
konkursbeslutet. Denna möjlighet sker genom återvinningsreglerna som 
möjliggör för konkursförvaltaren att få en återgång av vissa rättshandlingar 
som företagits inom viss tid före en konkurs och som varit till skada för 
borgenärerna. Återvinningsinstitutets viktigaste funktion ligger i att 
motverka att borgenärer gentemot en gäldenär med ekonomiska problem 
företar åtgärder som syftar till att ge dem en bättre ställning om konkurs 
inträffar, men som samtidigt kanske blir den direkta orsaken till ett 
fullständigt ekonomiskt sammanbrott. Ytterligare en viktig funktion är att 
borgenärerna genom förekomsten av återvinningsregler skall vara tryggade 
mot att gäldenären, på ett mot borgenärskretsen illojalt, sätt placerar sina 
tillgångar så att borgenärerna inte kan komma åt dem. För att kunna fylla 
dessa båda funktioner är det viktigt att återvinningsreglerna träffar en 
mycket vid krets av rättshandlingar som företas kort före konkursutbrottet 
samt att benefika transaktioner och transaktioner gentemot närstående 
uppmärksammas. Vidare får inte tidsfristerna vara för knappa.57

 

                                                 
52 Mellqvist, Mikael, EU:s insolvensförordning m.m., En kommentar, Stockholm, 2002, s. 
36f. [Cit. Mellqvist]. 
53 Min notering. 
54 Lex fori concursus betyder lagen i det land där en person genom beslut av domstol eller 
annan myndighet försatts i konkurs. 
55 Mellqvist, s. 37f. 
56 Mellqvist, s. 78, 105 och 112f. 
57 Prop. 1975:6, s. 131ff. 
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Reglerna om återvinning finns i 4 kapitlet i KonkL. I 4 kap. 5 § KonkL finns 
det grundläggande stadgandet att återgång kan ske av en rättshandling, om 
en viss borgenär på ett otillbörligt sätt har gynnats framför andra, eller 
gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har 
ökat. För återvinning förutsätts att gäldenären var eller genom 
rättshandlingen blev insolvent samt att medkontrahenten kände eller bort 
känna till insolvensen och de omständigheter i övrigt som gjorde 
rättshandlingen otillbörlig.58 Paragrafen är den enda av 
återvinningsbestämmelserna som innehåller ett subjektivt rekvisit, nämligen 
att medkontrahenten kände till eller bort känna till gäldenärens insolvens.59 
Tidsfristen för återvinning är från konkursbeslutet fem år från det att 
rättshandlingen ägde rum. Har rättshandlingen ägt rum mer än fem år före 
fristdagen gäller, enligt 4 kap. 2 och 5 §§ KonkL, att den går åter endast när 
den har gällt någon närstående till gäldenären. Det är ofta svårt att få bifall 
till en talan eftersom bevisbördan ligger på konkursboet.60

 
I 4 kap. 10 § KonkL stadgas att betalning av skuld som har skett senare än 
tre månader före konkursbeslutet kan återvinnas om betalning har gjorts 
med annat än sedvanliga betalningsmedel, skett i förtid eller med belopp 
som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska situation. Under 
förutsättning att betalningen inte med hänsyn till omständigheterna ändå kan 
anses ordinär. Har betalning skett till närstående utökas tidsfristen till två år, 
om det inte visas att gäldenären varken var eller blev insolvent genom 
åtgärden. Återvinningstalan enligt denna bestämmelse är det enklare att få 
bifall till. Uppgår den återvinningsbara transaktionen till mer än 13 % av 
tillgångsmassan skall den återvinnas.61

 
När det gäller återvinningsreglerna kan det för denna uppsatsen vara av 
intresse att även titta lite närmare på  undantagsreglerna i 4 kap. 1 § KonkL. 
Paragrafen stadgar att återvinning inte får ske av betalning av skatt eller 
avgift som avses i 1 § lagen (1971:1072) om förmånsberättigade 
skattefordringar m.m. (SkFRL) om fordringen var förfallen till betalning. 
Förtida skattebetalningar kan däremot återvinnas.62

 
I propositionen framfördes argument om att staten såsom skatteborgenär i 
vissa hänseenden intar en sämre ställning än enskilda borgenärer. Detta på 
grund av att staten inte kan välja sina gäldenärer eller kräva säkerhet i form 
av pant eller borgen av gäldenären. Vidare nämns att en gäldenär ofta har en 
särskilt negativ inställning till skattefordringar. I de flesta fall torde de 
skattskyldiga i första hand söka förnöja andra borgenärer. Det framhölls 
också att den materiella räckvidden av frågan om återvinning av 
skattebetalningar torde bli ganska begränsad eftersom skatter har 
förmånsrätt enligt 13 § i Förmånsrättslagen (FRL), numera 11 § FRL.63

                                                 
58 Prop. 1975:6, s. 204. 
59 Welamson II, s. 69. 
60 Guldstrand, Per, Konkursförvaltare vid Tomelilla Advokatbyrå. 
61 Guldstrand, Per, Konkursförvaltare vid Tomelilla Advokatbyrå. 
62 Folkesson, s. 131. 
63 Prop. 1975:6, s. 136. 
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De argumenten som framfördes i propositionen för att undanta 
skattebetalningar från återvinning har starkt kritiserats av doktrinen. Särskilt 
av Håstad som i en artikel i SvJT skriver, ”Ur principiell synpunkt måste det 
betecknas som förkastligt att införa ett återvinningsundantag som i 
praktiken verkar som en betydelsefull förmånsrättsregel i strid med 
gällande förmånsrättsordning”64 [min kursivering]. Welamson instämmer 
och menar att undantaget är principiellt anmärkningsvärt eftersom en sådan 
betalning står sig även om den skett till förfång för bättre prioriterad 
borgenär och rentav under omständigheter som kommer betalningen att 
framstå som otillbörlig.65

 

2.4 Konkursboets juridiska status 

2.4.1 Allmänt 

En juridisk person är en organisation som har rättskapacitet på liknande sätt 
som en enskild människa (fysisk person) och följaktligen kan ha egna 
fordringar och skulder, sluta avtal, kära och svara inför domstol genom 
vederbörande organ osv, exempelvis stat, kommun, bolag, förening, 
stiftelse, dödsbo, konkursbo.66

 
Vad jag har kunnat finna verkar det som om konkursboets juridiska status 
har varit och fortfarande är omdiskuterad. Inom den äldre doktrinen var 
meningarna delade huruvida ett konkursbo var en juridisk person eller ej. 
Termen rättskapacitet innebär att någon har förmågan att ha rättigheter och 
skyldigheter, vilket är fallet med juridiska personer. Termen konkursbo 
betecknas som den egendom som för borgenärernas räkning tas om hand när 
konkursen inträffar.67

 
Olivecrona skriver att konkursboet är beteckningen för en 
förmögenhetsmassa, men när man säger att konkursboet utför 
rättshandlingar, exempelvis att konkursboet övertar gäldenärens talan i en 
rättegång, så talar man om konkursboet såsom en juridisk person, det vill 
säga ett fingerat subjekt som företräds av ett fysiskt subjekt, 
konkursförvaltaren. Före 1921 års Konkurslag betraktades sysslomännen68 i 
konkursen som direkta representanter för borgenärerna. Efter 1921 års 
Konkurslag anses det allmänt vedertaget att konkursboet uppfattas såsom en 
juridisk person. Konkursboet äger dock ingen egendom utan den tillhör 
fortfarande gäldenären. Konkursboet kan däremot ådraga sig skulder som 

                                                 
64 Håstad, Torgny, ”Skall betalning av förfallen skatt aldrig kunna återvinnas”, I: SvJT 
1975, s. 465. 
65 Welamson II, s. 74. 
66 Bergström, Sture m fl, Juridikens Termer, 8:e upplagan, Stockholm, 1998, s. 85. [Cit 
Bergström II]. 
67 Bergström II, s. 91 och 146. 
68 Den tidens konkursförvaltare. 
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kallas massaskulder. Därmed glappar konstruktionen av ett konkursbo 
såsom en juridisk person. Detta kompletteras av bestämmelserna om att 
konkursförvaltaren är förpliktad att använda den i konkursboet tillhöriga 
rätten att råda över egendomen på ett sådant sätt att massaskulderna i första 
hand blir betalda.69 Som redogjorts tidigare ansluter sig Welamson till 
Olivecronas synsätt, se även nedan i 2.4.3.70

 
Även i propositionen till KonkL nämns vad som menas med ett konkursbo. 
Departementschefen skriver att i 1 kap. 1 § andra meningen KonkL anges 
vad som helt allmänt förstås med begreppet konkursbo. Där står bland annat 
att under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av 
konkursboet. Definitionen är emellertid inte heltäckande eftersom begreppet 
konkursbo kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det 
används. Det kan betyda den förmögenhetsmassa som skall användas för 
betalning till borgenärerna, se 3 kap. 3 § KonkL, men också det speciella 
rättssubjekt som konkursboet utgör som kan förvärva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter, se 3 kap. 9 § KonkL.71

  

2.4.2 Praxis 

I rättsfallet RÅ 1941 ref 56, vilket redovisas närmare i kapitel 4, återfinns 
ett utlåtande av professor Gösta Eberstein, där jag tagit följande referat: 
”Något mera tveksamt ställer det sig, vilken ställning skatterättsligt sett 
tillkommer konkursboet. Att ett konkursbo äger den rättsliga struktur, att 
det kan utgöra skattesubjekt eller, för att begagna skattelagstiftningens 
terminologi, är att anse såsom inländsk juridisk person synes emellertid 
tydligt. När konkursboet, såsom ju i lagstiftningen förutsatts kunna inträffa, 
fortsätter att driva gäldenärens rörelse och denna lämnar vinst, kan varken 
konkursgäldenären eller konkursborgenärerna var för sig anses som 
skattesubjekt, utan skattskyldigheten för vinsten måste anses åvila 
konkursboet, för vars räkning rörelsen i första hand drivits. Oavsett huru 
konkursbo civilrättsligt är att betrakta – det kan tydligen kära och svar 
inför domstol – är det alltså skatterättsligt att anse såsom inländsk juridisk 
person”72 [min kursivering]. 
 
I NJA 1945  s. 177 återfinns ett anförande av justitierådet Hellquist till stöd 
för HD:s beslut i målet att ett konkursbo inte kan försättas i konkurs. ”Då 
konkursbo enligt svensk rätt anses äga rättssubjektivitet, innebär detta att 
boet uppfattas såsom subjekt för rätten att förvalta den till konkurs  
avträdda egendomen. Konkursgäldenären är under konkursen berövad 
rådigheten över sin egendom, men äganderätten till denna frångår honom 
icke. Då ett konkursbo alltså huvudsakligen är en förvaltningsorganisation 
men däremot icke bärare av de förmögenhetsrättigheter förvaltningen 
omfattar, intager konkursboet tydligen i materiellträttsligt hänseende en 
                                                 
69 Olivecrona, Karl, Konkursrätt, 10:e upplagan, Lund, 1964, s. 17f. 
70 Welamson II, s. 61. 
71 Prop. 1986/87:90, om ny konkurslag, s. 182f. 
72 RÅ 1941 ref 56, s. 124. 
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särställning bland de organisationer som den svenska rätten tillerkänner 
rättssubjektivitet”73 [min kursivering]. 
 
I RÅ 1955 ref 21, vilket var ett plenimål som fastställde att konkursbo icke 
är skattskyldigt och som jag också kommer att redogöra för i kapitel 4, 
återfinns ett särskilt yttrande av regeringsrådet Kuylenstierna: ”Konkursbo 
är ingen juridisk person och skattelagstiftningen saknar bestämmelser om 
beskattning av sådant bo”74 [min kursivering]. 
 
Både professor Eberstein, ovan i RÅ 1941 ref 56 och regeringsrådet 
Kuylenstierna i RÅ 1955 ref 21 ansåg att ett konkursbo skulle beskattas för 
den inkomst som konkursförvaltningen uppburit under konkursförfarandet. 
Professor Eberstein ansåg däremot att ett konkursbo var en juridisk person 
medan regeringsrådet Kuylenstierna ansåg motsatsen.75

 

2.4.3 Doktrin 

Enligt Welamson lär det vara omöjligt att nå fram till en konstruktion som 
stämmer överens med vanliga begagnade uttryckssätt. Att 
konkursgäldenären alltjämt betraktas som ägare till egendomen beror 
framförallt, på att om konkursen avslutas, utan att viss egendom realiserats, 
återfår han förfoganderätten över denna. Gäldenären kan inte heller straffas 
för tillgrepp eller förskingring, om han skulle förfoga över egendomen i 
konkursboet, utan det betecknas såsom gäldenärsbrott. Welamson menar att 
det inte är nödvändigt att ta ställning till frågan huruvida konkursbo är en 
juridisk person eller ej. Det är fullt tillräckligt att konstatera att konkursboet 
i de allra flesta hänseenden följer de regler som gäller för juridiska 
personer.76

 
Bergström skriver: ”om man anser att konkursboet är en juridisk person 
eller ej, beror på hur man definierar begreppet rättssubjekt. Om man kräver 
att en juridisk person skall ha en egen förmögenhet, kan inte konkursboet 
ses som en juridisk person” [min kursivering]. Han anser att konkursboet 
har en tillräcklig stark självständig ställning för att man skall kunna anse att 
det äger rättskapacitet i de viktigaste avseendena. De subjekt som betecknas 
som juridiska personer, se ovan i 2.4.1, skiljer sig från varandra i viktiga 
avseenden. Konstruktionen juridisk person är endast en samlingsbeteckning 
för några viktiga moment som bör känneteckna ett självständigt subjekt. Det 
avgörande blir istället vilka rekvisit som man väljer att använda sig av när 
man skall klassificera termen konkursbo. När det gäller frågan om ett 
konkursbo kan vara skattesubjekt eller ej, skall man istället undersöka om 
det är praktiskt och ändamålsenligt att beskatta ett konkursbo vid 
tillämpningen av skattereglerna.77

                                                 
73 NJA 1945 s. 177, s. 183. 
74 RÅ 1955 ref 21, s. 54. 
75 Min notering. 
76 Welamson I, s. 193ff. 
77 Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, Stockholm, 1978, s. 250f. [Cit Bergström I]. 
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Enligt Lodin m. fl. torde ett konkursbo inte anses som en juridisk person 
utan som en förvaltningsform vid insolvens.78 Folkesson skriver däremot att 
en ny juridisk person ”föds” i samband med att konkursbeslutet meddelas 
och under konkursförloppet lever denna juridiska person sida vid sida med 
konkursgäldenären. Legal ställföreträdare för konkursboet är 
konkursförvaltaren. Genom att konkursboet betraktas såsom en särskild 
juridisk person, eller möjligen en haltande juridisk person, har denna person 
förmåga att ha egna skulder.79

 

2.5 Fordringar i konkurs 

2.5.1 Allmänt 

Det finns olika sorters fordringar i konkurs. Förutom tidigare nämnda 
konkursfordringar och massafordringar finns konkurskostnader och 
gäldenärsfordringar. Jag nämnde vidare att massafordringar skall betalas 
innan konkursfordringar. De kostnader som benämns konkurskostnader 
skall dock betalas före massafordringar enligt 14 kap. 2 § KonkL. Vad som 
kan utgöra konkurskostnader framgår av uppräkningen i 14 kap. 1 § KonkL. 
Vad de olika fordringarna är och skillnaden dem emellan skall redogöras för 
nedan i den ordning de belastar konkursboets förmögenhet. 
 

2.5.2 Konkurskostnad 

Med konkurskostnad avses de kostnader som uppkommer i och med att ett 
konkursbeslut meddelas. Först i uppräkningen över konkurskostnader i 14 
kap. 1 § KonkL anges förvaltararvode och kostnadsersättning till denne. 
Vidare nämns de kostnader som kan uppkomma om rådgivare eller 
förlikningsman har utsetts enligt 7 kap. 7 § KonkL, samt kostnader till 
sakkunnigt biträde om förvaltaren har anlitat sådan enligt 7 kap. 11 § 
KonkL. Andra konkurskostnader är kostnader till staten för tillsynen över 
förvaltningen, kostnader för kungörande, kallelser och underrättelser med 
anledning av konkursen.80 Om konkursboets tillgångar inte täcker dessa 
kostnader skall, enligt 14 kap. 2 och 3 §§ KonkL, staten stå för 
konkurskostnaderna eller under vissa förutsättningar den borgenär som 
ansökt om konkursen. Om inte företräde rådde till dessa kostnader skulle 
ingen vilja ombesörja konkursförvaltningen eller sluta avtal med 
konkursboet.81 Att notera är att även ett konkursbo kan försättas i konkurs 
enligt 1 kap. 4 § KonkL. 
 

                                                 
78 Lodin, Sven-Olof m. fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 8:e upplagan, 
Lund, 2001, s. 472f. [Cit. Lodin]. 
79 Folkesson, s. 123 och 149. 
80 Welamson II, s. 180f. 
81 Håstad, s. 124. 
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2.5.3 Massafordringar 

En massafordran är en skuld som konkursboet har ådragit sig genom avtal, 
passivitet, fortsatt drift av rörelse eller dylikt. Det är konkursboet som är 
betalningsansvarig för massafordringarna och sedan konkursen har avslutats 
belastar fordringen inte gäldenären. Som exempel på massafordran kan 
nämnas att konkursboet träder in i ett hyresavtal som gäldenären tidigare har 
ingått.82

 

2.5.4 Konkursfordringar 

De fordringar som kan göras gällande i konkursen är de som riktar sig mot 
gäldenären. Dessa kallas konkursfordringar och regleras i 5 kap. 1 § första 
stycket KonkL. Enligt denna paragraf är det endast fordringar som har 
uppkommit innan ett konkursbeslutet har meddelats som kan göras gällande, 
om inte annat följer av 3 kap. 2 § KonkL. Detta innebär inte att samtliga 
omständigheter som utgör grunden för fordringen måste ha inträffat före 
konkursbeslutet. Enligt 5 kap. 1 § andra stycket får nämligen en fordran 
göras gällande även om den är beroende av villkor eller inte är förfallen till 
betalning. I doktrinen har en allmän princip formulerats enligt vilken den 
väsentliga grunden för fordringsanspråket måste föreligga vid tidpunkten för 
konkursbeslutet för att fordringen skall kunna göras gällande.83

 
Enligt ”godtrosregeln” [min kursivering] i 3 kap. 2 § KonkL kan vissa 
fordringar, trots att de uppkommit efter konkursuppbrottet, göras gällande i 
konkursen. Regeln omfattar alla rättshandlingar som gäldenären träffar med 
annan senast dagen efter den då kungörelsen om konkursen var införd i 
Post- och Inrikes Tidningar. En förutsättning är att den andre inte kände till 
det meddelade konkursbeslutet, eller att det förekom omständigheter som 
gav honom skälig anledning att anta att gäldenären var försatt i konkurs.84

 
Det finns både prioriterade och oprioriterade konkursfordringar. De 
prioriterade fordringarna har förmånsrätt enligt FRL i konkursen.85 Jag 
kommer nedan i 2.5.7 att redogöra för FRL och förslagen i SOU 1999:1 Nya 
Förmånsrättsregler, som ligger till grund för regeringens prop. 2002/03:49. 
 

2.5.5 Gäldenärsfordringar 

Som nämnts tidigare kan inte de fordringar som uppstår efter det att ett 
konkursbeslut har meddelats göras gällande i konkursen. Dessa fordringar 
kallar Wilhelmsson i brist på annat för gäldenärsfordringar. Fordringen är 
en skuld som konkursgäldenären har dragit på sig under konkursen. Typiskt 
exempel på en gäldenärsfordran är att konkursgäldenären utnyttjar en 
                                                 
82 RSV 900, s. 189. 
83 Prop. 1986/87:90, s. 123.  
84 Welamson II, s. 49. 
85 Welamson II, s. 52. 
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beviljad konsumentkredit efter konkursutbrottet. En gäldenärsfordran kan 
endast göras gällande mot konkursgäldenären i den egendom som inte ingår 
i konkursen, eller i den egendom som gäldenären återfår rådigheten till eller 
förvärvar efter konkursen.86

 
I NJA 1979 s. 427 klandrade staten förslaget till slututdelning i en konkurs. 
Staten yrkade att garantibelopp87 för fastighet som ingick i konkursboet 
skulle betalas av konkursboet såsom massafordran. Konkursförvaltaren och 
rättens ombudsman menade att skatterna påförts bolaget efter 
konkursbeslutet och därför inte kunde bestridas ur konkursmassan, samt att 
skattskyldighet för inkomst inte åligger konkursbo. HD avvisade statens 
talan med följande motivering: ”Även om ett konkursbo inte i alla 
avseenden framträder som ett i förhållande till konkursgäldenären 
fristående rättssubjekt måste – med hänsyn till vad som gäller om 
skattskyldighet enligt författningarna rörande inkomstskatt och om 
taxeringsförfarandet – en klar skillnad upprätthållas mellan boet och 
gäldenären i fråga om ansvaret för efter konkursbeslutet uppkomna 
fordringar avseende inkomstskatt. […] Den fordran på slutlig skatt jämte 
restavgifter som staten gör gällande i målet har uppkommit efter det att 
bolaget försattes i konkurs. Skatterna grundas på taxeringar som ostridigt 
påförts inte konkursboet utan bolaget”88 [min kursivering]. 
 

2.5.6 Skattefordringar 

Skattefordringar kan vara både massafordringar och konkursfordringar. Den 
svåraste frågan för dessa fordringar blir då att bestämma vid vilken tidpunkt 
de anses ha uppkommit. Det finns enligt Wilhelmsson inte några generella 
principer för en bedömning av frågan om en skatt är massafordran eller 
konkursfordran. En grov indelning kan göras mellan direkta och indirekta 
skatter och avgifter. Huvudregeln blir då att konkursboet inte är ansvarigt 
för direkta skatter och avgifter utom när det gäller anställdas källskatter. 
Som huvudregel för indirekta skatter kan man däremot säga att konkursboet 
är betalningsansvarigt och att fordringen får karaktär av massafordran.89 
Vad direkta och indirekta skatter är förklaras i kapitel 3.1. 
 
Har skattefordringen uppkommit före konkursbeslutet får det enligt 5 kap. 1 
§ KonkL karaktär av konkursfordring. I RH 1983:133 ansågs en skatteskuld 
ej kunna göras gällande i konkursen på grund av att det inkomståret, under 
vilket den aktuella skatteskulden uppkommit, ej gått till ända före 
konkursbeslutet. 
 
I propositionen till FRL skrev departementschefen att de författningar som 
reglerar skatter och avgifter inte tar sikte på när en skattefordran 
uppkommer, utan istället tar sikte på betalningstidpunkten. Han föreslog 
                                                 
86 SOU 1999:1, s. 194 not 8 samt Wilhelmsson, s. 336f. 
87 Ungefär fastighetsskatt. 
88 NJA 1979 s.427, s. 430. 
89 Wilhelmsson, s. 337. 
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därför en särskild regel som skulle klargöra vilka fall av slutlig skatt eller 
avgift som skulle vara förenade med förmånsrätt. Regeln bör ha den 
innebörden att förmånsrätt följer med sådan fordran endast om den tidrymd, 
det vill säga beskattningsår eller avgiftsår, till vilken skatten eller avgiften 
hänför sig, har gått till ända före konkursbeslutet. Han skrev vidare att 
fordran på till exempel preliminär B-skatt, numera F-skatt90, bör kunna 
göras gällande med förmånsrätt även om fordringen inte förfallit till 
betalning vid konkursutbrottet såvitt avser den del av fordringen som får 
anses belöpa på tiden dessförinnan.91

 

2.5.7 Förmånsrättslagen 

När en gäldenär försätts i konkurs aktualiseras reglerna om förmånsrätt vid 
utdelning till konkursborgenärerna. Som tidigare redogjorts för skall 
borgenärerna i princip ha lika rätt till utdelning i konkursen. Principen har 
dock modifierats genom reglerna om förmånsrätt för vissa borgenärer. 
Dessa regler, framförallt skatteförmånsrätten, har starkt kritiserats och flera 
utredningar92 har ägt rum under de senaste årtiondena. 
 
Jag har valt att titta närmare på den senaste utredningen, SOU 1999:1 och 
prop. 2002/03:49, som utredningen ligger till grund för. Jag har för avsikt 
att beskriva gällande rätt beträffande förmånsrätten för skatter och avgifter, 
samt redogöra för de förslag som utredningen har lagt fram beträffande 
denna. Jag tänker även redogöra för de förslag som gäller förmånsrätt för 
skatter och avgifter som finns med i prop. 2002/03:49 i den mån de skiljer 
sig från utredningens förslag. I utredningens förslag finns även förändringar 
av förmånsrätten för företagshypotek och lönefordringar, men dessa har jag 
valt att inte ta med. Enligt telefonsamtal med Justitiedepartementet den 26 
mars 2003 är propositionen ännu inte antagen i riksdagen. Det planeras ske i 
mitten av maj 2003 och lagändringen förväntas träda i kraft 1 januari 2004 
med övergångsregler fram till 1 januari 2005. När jag sökte efter denna på 
riksdagens hemsida den 22 maj 2003 framgår av ärendeplan för kammaren 
att propositionen skall behandlas den 4 juni 2003.93

 

2.5.7.1 Gällande rätt beträffande förmånsrätten 
Det finns två olika slags förmånsrätter, särskilda och allmänna. Den 
särskilda förmånsrätten gäller vid både utmätning och konkurs och då bara i 
viss egendom. Den gäller framförallt vid olika slags panträtter och 
inteckningar. Särskilda förmånsrätter har stor betydelse för den svenska 
kreditmarknaden. Allmänna förmånsrätter gäller endast vid konkurs och 
omfattar all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. Förmånsrätten för 

                                                 
90 Min notering. 
91 Prop. 1971:142, med förslag till lag om förmånsberättigade skattefordringar m.m., s. 40 
och 43. 
92 Bland annat SOU 1988:27 Lönegarantin och förmånsrättsordningen, SOU 1992:113 Lag 
om företagsrekonstruktion, och nu senast SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler.  
93 www.riksdagen.se/debatt/arendeplan/index.htm. Information hämtad 2003-05-22. 
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skatter och allmänna avgifter är en av de viktigaste allmänna 
förmånsrätterna.94

 
Särskilda förmånsrätter har företräde framför de allmänna förmånsrätterna. 
Den särskilda förmånsrätten är dock begränsad eftersom den endast gäller i 
viss egendom. En fordringsägare med företagshypotek som säkerhet har till 
exempel inte företräde till betalning före skatteborgenär i gäldenärens 
kontanta medel.95 Av 2 kap. 1 § andra stycket 1 punkten lag (1984:649) om 
företagshypotek framgår att ett företagshypotek inte gäller i en 
näringsidkares kassa- och banktillgodohavande. 
 
Även före FRL:s tillkomst gällde förmånsrätt för vissa skatter och allmänna 
avgifter enligt bestämmelser i handelsbalken. Trots att denna förmånsrätt 
kritiserades redan i förarbetena till FRL utvidgades förmånsrätten för skatter 
och allmänna avgifter. Chefen för Finansdepartementet åberopade som stöd 
för denna utvidgning, indrivningstekniska skäl. Därefter har förmånsrätten 
vid upprepade tillfällen vidgats till att omfatta nya skatter och avgifter. 
Förmånsrätt följer bland annat med inkomstskatt, förmögenhetsskatt, 
fastighetsskatt, mervärdesskatt, egenavgifter, samt en rad punktskatter. 
Enligt 11 § FRL har skatter och allmänna avgifter allmän förmånsrätt. I 
SkFRL anges att förmånsrätt följer med fordran på skatt och tull samt, om 
så särskilt föreskrivs, annan avgift till de allmänna som inte betecknas som 
skatt. Reglerna om förmånsrätt för skatter och avgifter kompletteras med de 
undantag från återvinning till konkursbo som gäller för betalning av skatter 
eller avgifter. Enligt den bestämmelsen får återvinning inte ske av betalning 
av skatt eller avgift som avses i 1 § SkFRL, om fordringen var förfallen till 
betalning.96 Jag har beskrivit detta i 2.3.5.2. 
 

2.5.7.2 Förslagen till nya förmånsrättsregler 
I direktivet (Dir. 1995:113) till förmånsrättskommittén anges att den 
förutsättningslöst skall pröva ett avskaffande av skatteförmånsrätten. Vidare 
framhålls i direktivet att särskild vikt skall fästas vid de effekter som ett 
avskaffande av skatteförmånsrätten kan få för möjligheten att genomföra 
lyckade företagsrekonstruktioner.97 Även om stor vikt i utredningen har 
lagts på just möjligheten att genomföra lyckade företagsrekonstruktioner 
kommer jag inte att berör detta. 
 
Förmånsrätten för skatter föreslås avskaffas, liksom undantaget från 
återvinning av dessa. Kommittén anser att det inte räcker att skatteintäkterna 
går till det allmännas bästa för att en förmånsrätt för skatter skall vara 
motiverad. Särskilda skäl måste kunna anföras för att de oprioriterade 
borgenärerna i en konkurs skall anses ha ett större ansvar för att 
statsfinanserna inte skadas på grund av att deras gäldenär inte betalat sina 
skatter och avgifter. Vid en samlad bedömning av de olika skäl, till exempel 
                                                 
94 RSV 900, s. 19. 
95 RSV 625, s. 19. 
96 SOU 1999:1, s. 161ff. 
97 SOU 1999:1, s. 183f. 
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att staten inte kan välja sina kredittagare, som kan åberopas för att 
förmånsrätten för skatter skall finnas kvar anser kommittén att ingen av de 
skälen motiverar fortsatt förmånsrätt för skatter.98

 
Beträffande undantaget från återvinning för skatter föreslår kommittén att 
detta upphävs i samband med att skatteförmånsrätten upphör.99 Liksom 
kommittén anser regeringen att skatteförmånsrätten bör avskaffas däremot 
anser den att ett slopande av återvinningsförbudet för skatter och allmänna 
avgifter bör utredas ytterligare. Trots att det finns systematiska skäl för att 
upphäva återvinningsförbudet anser regeringen att de ekonomiska och 
praktiska konsekvenserna inte var tillräckligt utredda i kommitténs 
arbete.100

 

2.6 Avslutning av konkurs 

2.6.1 Allmänt 

En konkurs avslutas normalt med att konkursförvaltaren omsätter den 
egendom som ingår i konkursboet till pengar som kan delas ut till 
borgenärerna. En konkurs kan även avslutas genom avskrivning på grund av 
att tillgångarna inte räcker till för betalning av uppkomna och förväntade 
konkurskostnader. Konkursen kan även läggas ned på grund av en frivillig 
uppgörelse med borgenärerna eller att ett ackord träffas. Jag tänker dock 
inte gå närmare in på dessa båda former av avslutningar utan jag beskriver 
endast avslutning genom ett utdelningsförslag. Reglerna om utdelning 
återfinns i första hand i 11 kapitlet i KonkL. 
 

2.6.2 Utdelningsförslag 

I första hand är det konkurskostnaderna och massafordringarna som skall 
betalas, därefter erhåller konkursborgenärerna utdelning på sina 
konkursfordringar. Konkursförvaltaren upprättar ett utdelningsförslag som 
tingsrätten har att fastställa efter det att tiden om att framställa invändningar 
emot förslaget har gått ut. I samband med att utdelningsförslaget upprättas 
skall förvaltaren även upprätta en förvaltningsredogörelse samt avge en 
slutredovisning över vilken TSM skall avge utlåtande. När sedan TSM:s 
utlåtande över slutredovisningen inkommer till tingsrätten, tar denna 
ställning till utdelningsförslaget och beslutar om arvode till förvaltaren. 
 
Utdelningsförslaget skall innehålla uppgifter om vilka borgenärer som är 
berättigade till utdelning. Beloppet på fordringarna skall framgå samt 
eventuell ränta som skall beräknas på detta belopp. Vidare skall det framgå 
vilken förmånsrätt som följer med fordringen och den utdelning som 

                                                 
98 SOU 1999:1, s. 186ff. 
99 SOU 1999:1, s. 192f. 
100 Prop. 2002/03:49,  Nya förmånsrättsregler, s. 70 och 74. 
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belöper på fordringen. I utdelningsförslaget tas endast de fordringar upp 
som tillgångarna medger utdelning till. Det ankommer på förvaltaren att ta 
ställning till vilka fordringar som kommer ifråga för utdelning. Framförallt 
gäller detta fordringar som omfattas av särskild förmånsrätt enligt FRL.101

 
Enligt huvudregeln i 11 kap. 2 § KonkL, skall utdelning ske så snart all 
tillgänglig egendom har förvandlats till pengar. Regeln innebär att utdelning 
kan ske även om det pågår en rättegång angående en fordran i konkursen, 
eller en rättegång som innebär att konkursboet tillförs ytterligare egendom. 
Skulle ytterligare medel bli tillgängliga sedan utdelningsförslaget upprättats 
aktualiseras frågan om efterutdelning, enligt reglerna i 11 kap. 18 – 21 §§ 
KonkL.102

 
Så snart besluten rörande utdelningen och förvaltarens arvode vunnit laga 
kraft skall förvaltaren utbetala medlen som tillkommer borgenärerna. 
Förvaltaren har även en möjlighet att på eget initiativ, eller på begäran av en 
borgenär, göra en förskottsutbetalning. En förskottsutbetalning är alltid 
preliminär och skall anges i utdelningsförslaget.103

 

                                                 
101 Welamson II, s. 168ff. 
102 RSV 900, s. 201ff. 
103 RSV 900, s. 205. 
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3 Inkomstskatten 

3.1 Inledning 

De svenska skatternas primära syfte är att finansiera den offentliga sektorn, 
vilket kallas det fiskala syftet, men skatterna kan även användas till andra 
politiska målsättningar. Som exempel kan nämnas att skatterna kan 
användas till att utjämna inkomst- och förmögenhetsskillnader mellan 
medborgarna, det fördelningspolitiska syftet. Skatterna kan också användas 
till att påverka samhällsekonomin, vilket kallas stabiliseringspolitiskt 
syfte.104

 
Skatterna kan vara direkta eller indirekta. Med direkta skatter avses de 
skatter som erläggs av ett skattesubjekt. Den som slutligen får betala skatten 
kallas skattebärare. Den viktigaste typen av direkta skatter är 
inkomstskatten. Indirekta skatter är skatter som också betalas av ett 
skattesubjekt, men kostnaden för skatten övervältras på någon annan som då 
kommer att bli skattebärare. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som har 
fått stor betydelse för det moderna svenska samhället.105

 

3.1.1 Skattereformen 

Skattereformen som genomfördes 1991 är till dags dato den största samlade 
reformeringen av det svenska skattesystemet som har ägt rum i modern tid. 
Liknande skattereformer runt om i världen och ett högt skattetryck med en 
marginalskatt på cirka 80 % i Sverige ledde fram till skattereformen. En 
ökad internationell rörlighet, med sänkta skatter i andra länder för att locka 
till sig nya företagsetableringar, ökade också trycket på det svenska 
nationella skattesystem. Detta ledde i sin tur till skattekonkurrens mellan 
olika länder.106 Syftena bakom skattereformen var således flera. 
Marginalskatten skulle bli högst 50 % genom sänkta skatter och minskad 
progressivitet i skatteskalan. Vidare skulle skattebasen (underlaget för 
beskattningen) breddas genom minskade avdragsmöjligheter och genom att 
skatteplanering skulle motverkas. Samtidigt skulle skattesystemet förenklas, 
eftersom detta blivit både svåröverskådligt och komplicerat.107

 
Den 1 januari 2000 trädde en helt ny skattelag, IL (1999:1229), i kraft. Den 
ersatte flera olika skattelagar, av vilka de två viktigaste var 

                                                 
104 Lodin, s. 2. 
105 Smiciklas, Martin och Jakobsson, Olof: Skatterätt, En introduktion, Lund, 2002, s. 15. 
[Cit. Smiciklas]. 
106 Lodin, s. 11 och Påhlsson, Robert, Inledning till Skatterätten, 2:a upplagan, Uppsala, 
2001, s. 16. [Cit. Påhlsson]. 
107 Smiciklas, s. 10. 
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kommunalskattelagen från 1928 och lagen om statlig inkomstskatt från 
1947. IL tillämpades första gången vid 2002-års taxering.108

 
När IL infördes innehöll den endast ett fåtal materiella ändringar, däremot 
kodifierades praxis i några fall.109 Lagrådet skriver i ett av sina yttrande 
över  IL att: ”strukturen och terminologin i förening med den språkliga 
bearbetningen innebär en avsevärd förbättring jämfört med dagens 
splittrade och oenhetliga regelverk. Trots detta är lagförslaget i vissa delar 
så komplicerat att det kan förstås bara av specialister. Detta beror bland 
annat på att nuvarande materiella regler i så stor omfattning flyttats över 
till IL”110 [min kursivering]. 
 

3.2 Rättsprinciper 

3.2.1 Allmänt 

Inkomstbeskattningen vilar på en rad rättsprinciper, både allmänna och 
skatterättsliga, som styr dess utformning. En del av dessa kommer att 
redovisas nedan. Det finns också ett förbud mot retroaktiv skattelagstiftning 
i Regeringsformen (RF). Där står bland annat ”Skatt eller statlig avgift får 
ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde när den 
omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner 
riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock lag innebära att skatt eller 
statlig avgift uttages trots att lagen inte hade trätt i kraft när nyssnämnda 
omständighet inträffade, om regeringen eller riksdagsutskott då hade 
lämnat förslag härom till riksdagen”111 [min kursivering]. 
 
I RÅ 1989 ref 116 I prövade RR vilken omständighet som utlöser 
skattskyldighet enligt den mening som avses i 2 kap. 10 § andra stycket RF. 
I fallet erbjöds aktieägarna i Bulten-Kanthal AB nyemitterade aktier i 
Hallstahammars AB i utbyte mot sina gamla aktier i Bulten-Kanthal AB. 
Aktieägarna kunde under tiden den 1 september 1983 till den 4 november 
1983 acceptera erbjudandet genom att lämna in sina aktier till bank för 
utbyte. Erbjudandet gällde med förbehållet att ökningen av aktiekapitalet 
skulle godkännas vid en extra bolagsstämma i Hallstahammars AB. Den 18 
november 1983 lämnade bolagsstämman sitt godkännande. Den 24 oktober 
1983 hade en proposition lämnats till riksdagen angående en lagändring som 
innebar att schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnad för äldre 
börsnoterade aktier ändrades. Schablonregeln hade inneburit att 50 % av 
vad den skattskyldige erhållit för aktierna vid försäljning togs upp som 
anskaffningskostnad. Enligt det nya förslaget till schablonregeln fick 
anskaffningskostnaden inte överstiga 25 % av vad som erhållits vid 

                                                 
108 Lodin, s. 11. 
109 Prop. 1999/2000:2, Inkomstskattelagen, del 1, s. 480, till exempel 12 kap. 28 § IL. 
110 Prop. 1999/2000:2, del 3, s. 368. 
111 RF 2 kap. 10 § andra stycket. 
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försäljningen. Den nya lagändringen trädde i kraft samma dag som 
propositionen lämnades till riksdagen. 
 
RR konstaterade att skattskyldighet inträffar  vid avyttring av aktierna. I 
fallet lämnades aktierna till bank för utbyte den 18 oktober 1983. Eftersom 
erbjudandet från Hallstahammars AB gällde med förbehåll ansåg RR att 
skattskyldighet utlöstes först i samband med att bolagsstämman den 18 
november 1983 godkände ökningen av aktiekapitalet. Därmed förelåg inte 
något grundlagsenligt hinder mot att tillämpa den nya schablonregeln vid 
beräkningen av realisationsvinsten. 
 

3.2.2 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är en allmän rättsprincip inom hela den svenska 
offentliga rätten. Den kommer främst till uttryck i 1 kap. 1 § tredje stycket 
RF: ”Den offentliga makten utövas under lagarna” [min kursivering]. När 
det gäller beskattningen framgår det av 8 kap. 3 och 5 §§ RF att föreskrifter 
om skatt skall meddelas genom lag. Enligt 1 kap. 4 § andra stycket RF är det 
riksdagen som stiftar lagar och beslutar om skatter till staten. Enligt 1 kap. 7 
§ andra stycket RF får även kommunerna taga ut skatt för att kunna 
finansiera de uppgifter kommunerna är ålagda att sköta. 
 
Legalitetsprincipen är en av de viktigaste rättsprinciperna som gäller inom 
den svenska skatterätten. Beskattning enligt gällande lagar skapar en legitim 
grund för skattekraven. Legalitetsprincipen hänger samman med ovan 
nämnda retroaktivitetsförbud och till viss del även en annan gammal 
princip, ”svenska folkets urgamla rätt att sig självt beskatta”, som kan 
härledas ända till landskapslagarnas tid. Den skatterättsliga 
legalitetsprincipen, nullum tributum sine lege, vilket kan översättas till 
”ingen skatt utan lag” [min kursivering], synes först ha uttalats av Seve 
Ljungman 1947. Ljungman hade den straffrättsliga legalitetsprincipen som 
förebild. Han menade att rättssäkerheten borde sättas i första rummet vid 
tolkning av skatteförfattningar, detta till följd av skatternas ofta mycket 
ingripande ekonomiska verkningar för den enskilde.112

 

3.2.3 Subjektprincipen 

Subjektprincipen är en skatterättslig princip. Som huvudregel gäller att den 
som uppburit en intäkt också är skattskyldig för denna. Det anses följa av 
den så kallade källteorin, som innebär att det är förvärvaren av intäkten som 
skall beskattas, även om intäkten genom gåva eller på annat sätt hamnar hos 
någon annan.113 I RÅ 1989 ref 57 avgjorde RR i plenum att mannen skulle 
beskattas för tjänsteinkomst eftersom hans hustru erhållit förmånen att 
förvärva en traktor av mannens arbetsgivare. Troligen ansåg RR att hustruns 
                                                 
112 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Stockholm, 1995, s. 
2ff. 
113 Påhlsson, s. 63. 
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förvärv av traktorn var en förmån som kunde härledas tillbaka till mannens 
anställning. 
 

3.2.4 Skatteförmågeprincipen 

Skatteförmågeprincipen är en skatterättslig princip. Den uttrycks inte direkt 
i lagreglerna, utan den kan härledas från skattesystemets systematiska 
uppbyggnad, samt från dess förarbeten. Till exempel beskattas inte 
värdeökningar på egendom förrän den sålts och inbringat medel som den 
skattskyldige kan använda för att betala kapitalvinsten.114 Just denna princip 
fick stor betydelse för utgången i RÅ 1941 ref 56, se kapitel 4 om 
konkursboets beskattning. 
 
Skatteförmågeprincipen är allmänt accepterad som grunden för 
inkomstbeskattningens utformning. Den har haft störst politisk betydelse 
som motiv för progressiviteten i inkomstbeskattningen. Detta beror på att 
den som har en högre inkomst anses kunna avstå en större del av denna till 
skatt än den som har lägre inkomst. Principen innebär att varje skattesubjekt 
skall betala skatt efter sin förmåga.115 Den kan komma till uttryck i 
specialregler inom skatterätten, framförallt framhävs då ett etiskt perspektiv 
i önskemålet om en rättvis fördelning av skattebördan. Vissa svaga grupper i 
samhället, till exempel sjuka och pensionärer, kan gynnas av förmånligare 
avdragsregler än vad som annars är brukligt inom skattesystemet.116

 

3.2.5 Neutralitetsprincipen 

Neutralitetsprincipen är också en skatterättslig princip som inte är direkt 
lagreglerad. Liksom skatteförmågeprincipen kommer den till uttryck genom 
systematiken inom vissa delar av skattesystemet. Neutralitetsprincipen 
motiveras av samhällsekonomiska skäl. Målsättningen är att skatterna inte 
skall påverka den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ. Som 
exempel kan nämnas den skattskyldiges val mellan olika företagsformer, 
enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Lagstiftaren har eftersträvat så 
neutrala regler som möjligt mellan dessa företagsformer, vilket har lett till 
ganska komplicerade skatteregler.117

 

3.2.6 Intresseprincipen 

Intresseprincipen är ytterligare en skatterättslig princip. Den innebär att den 
skattskyldige betalar skatt i förhållande till det intresse, eller till den nytta 
han har av de tjänster som samhället erbjuder. Exempel på denna princip är 
tillhandahållandet av vägar som finansieras av staten genom skatten. En 

                                                 
114 Påhlsson, s. 59f. 
115 Lodin, s. 24. 
116 Påhlsson, s. 60. 
117 Påhlsson, s. 61.  
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skatt som direkt kan hänföras till intresseprincipen är fordonskatten. Enligt 
10 § fordonsskattelagen erläggs fordonsskatten av de medborgare som är 
ägare till ett fordon.118

 

3.3 Skattskyldighet 

3.3.1 Allmänt 

Här skall jag försöka svara på de centrala frågorna när det gäller den 
svenska beskattningen. Vem skall betala skatt, vad skall beskattas och när 
sker beskattning. Bestämmelserna om skattskyldighet återfinns i 3 – 7 
kapitlen IL. Varje inkomstslag regleras var för sig i särskilda kapitel, tjänst i 
10 – 12 kapitlen IL, näringsverksamhet i 13 – 40 kapitlen IL och kapital i 41 
– 43 kapitlen IL. Vissa bestämmelser är dock gemensamma och gäller för 
flera inkomstslag. Till exempel skattefria inkomster i 8 kapitlet IL och 
utgifter som inte får dras av i 9 kapitlet IL. 
 
Jag har valt att dela in avsnittet i två delar, Vem skall betala skatt och Vad 
skall beskattas och när sker beskattning. I dessa redogörs var för sig för 
fysiska och juridiska personer. Jag har valt att inte närmare redogöra för 
handelsbolag, kommanditbolag och dödsbon även om de civilrättsligt är att 
betrakta som juridiska personer. Jag kommer endast att redogöra ganska 
överskådligt för vilka inkomster som är skattepliktiga och vilka utgifter som 
är avdragsgilla. Framförallt när det gäller inkomstslaget näringsverksamhet. 
 
Att notera för denna uppsats är att något undantag från skattskyldighet för 
konkursgäldenären eller konkursboet inte finns i IL utan det är rättspraxis 
som styr. Konkursgäldenären och konkursboets skattskyldighet framgår av 
nästa kapitel. 
 

3.3.2 Vem skall betala skatt 

3.3.2.1 Fysiska personer 
Enligt 1 kap. 3 – 6 §§ IL skall fysiska personer betala skatt. De kan vara 
obegränsat skattskyldiga, vilket enligt 3 kap. 8 § IL innebär att de skall 
betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Vissa 
personer är begränsat skattskyldiga, vilket innebär att de med särskilt stark 
anknytning till Sverige skall betala skatt på vissa inkomster. 
 
Termen obegränsat skattskyldig omfattar enligt 3 kap. 3 § IL personer som 
är bosatta i Sverige, de som stadigvarande vistas här, eller de som har en 
väsentlig anknytning hit. I 3 kap. 7 § IL finns vissa regler som skall beaktas 
för att kunna avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige eller 
ej. Till exempel om personen är svensk medborgare, om han har sin familj 

                                                 
118 Påhlsson s. 22. 
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här, eller om han bedriver näringsverksamhet här. Domstolen skall vid 
bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej 
inte avgöra vilket land personen har starkast anknytning till. I RÅ 1989 ref 
118 ansåg RR att personen hade en väsentlig anknytning till Sverige genom 
innehav av jordbruksfastighet och två sommarstugor, även om hans 
anknytning var starkare till USA. 
 
Även om en person är obegränsat skattskyldig finns vissa undantagsregler. I 
3 kap. 9 § IL finns sexmånaders- och ettårsregeln. Dessa innebär att en 
person som har anställning utomlands under minst sex månader och 
beskattas för sina inkomster i det landet inte betalar skatt i Sverige. Varar 
anställningen minst ett år är inkomsten skattefri, även om inte skatt betalas i 
verksamhetslandet i de fall detta beror på lagstiftning eller administrativ 
praxis i det landet eller annat skatteavtal. I 3 kap. 17 § IL återfinns de 
personer som betraktas som begränsat skattskyldiga. Reglerna omfattar den 
som inte är obegränsat skattskyldig, eller den som inte är svensk 
medborgare och som tillhör en utländsk stats beskickning eller 
karriärkonsulat i Sverige, samt make och barn eller personlig tjänare till 
sådan person, om de bor hos honom och de inte är svenska medborgare. Av 
3 kap. 18 – 21 §§ IL framgår vilka inkomster som skall beskattas i Sverige 
för de som är begränsat skattskyldiga. De är bland annat skattskyldiga i 
inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från fast driftställe, eller 
fastighet i Sverige, och i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en 
fastighet i Sverige. 
 

3.3.2.2 Juridiska personer 
Enligt 1 kap. 7 § IL skall juridiska personer betala skatt. De kan vara 
obegränsat eller begränsat skattskyldiga. Enligt 6 kap 3 § IL är juridiska 
personer obegränsat skattskyldiga om de på grund av registrering, platsen 
för styrelsens säte, eller genom någon annan omständighet är att anse som 
svenska juridiska personer. Juridiska personer som är obegränsat 
skattskyldiga skall beskattas för sina inkomster i Sverige och från utlandet 
enligt 6 kap. 4 § IL. 
 
I 6 kap. 7 § IL anges att utländska juridiska personer är begränsat 
skattskyldiga. Enligt 6 kap. 8 § IL är utländsk juridisk person en utländsk 
association om den enligt lagstiftningen i det landet kan förvärva rättigheter 
och åta sig skyldigheter, föra talan inför domstol och andra myndigheter, 
samt om de enskilda delägarna inte fritt kan förfoga över bolagets 
förmögenhetsmassa. Utländska juridiska personer delas in i utländska bolag 
och andra utländska juridiska personer. Att den utländska juridiska personen 
i sitt hemland inte betraktas som juridisk person har inte någon betydelse. 
RR har i RÅ 1997 ref 36 fastställt att ett tyskt Kommanditgeschellschaft är 
en utländsk juridisk person vid tillämpningen av svensk lag, trots att bolaget 
inte är det enligt tysk lag. 
 
En utländsk juridisk person betraktas som ett utländskt bolag om 
beskattningen är likartad den som gäller för svenska bolag enligt 6 kap. 9 § 
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IL, eller om den utländska juridiska personen hör hemma i någon av de 
stater som Sverige har tecknat skatteavtal med enligt 6 kap. 10 § IL. Med 
likartad beskattning menas att det är den juridiska personen som skall vara 
skattesubjekt och att det skall vara en direkt skatt på inkomst.119 I 6 kap. 11 
§ IL regleras de inkomster som en begränsat skattskyldig skall beskattas för. 
Det är bland annat inkomst från fast driftställe eller en fastighet i Sverige. 
Andra utländska juridiska personer beskattas enligt 6 kap. 12 – 16 §§ IL. 
Reglerna innebär i korthet att delägarna beskattas för bolagets inkomster 
oavsett om dessa delas ut eller inte. 
 

3.3.2.3 Skattebefriade juridiska personer 
Bestämmelser om vilka skattesubjekt som helt eller delvis är undantagna 
från skattskyldighet finns i 7 kapitlet IL. Några juridiska personer är helt 
undantagna från att betala skatt, till exempel staten och kommunerna, 
medan vissa andra uppräknade juridiska personer bara är skattskyldiga för 
inkomster av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL, eller så är 
de skattskyldiga endast för inkomster på grund av innehav av fastigheter. 
Exempel på dessa är sjukvårdsinrättningar som inte bedrivs i vinstsyfte och 
arbetslöshetskassor. Enligt 7 kap. 3 – 14 §§ IL är stiftelser, ideella 
föreningar och registrerade trossamfund också delvis skattebefriade. En 
förutsättning för att de skall vara skattebefriade är att de skall uppfylla vissa 
krav som lagen uppställer, såsom ändamåls-, verksamhets-, fullföljds- och 
öppenhetskrav. Dessa skattesubjekt anses fullgöra vissa samhällsnyttiga 
uppgifter. Bestämmelserna om skattebefrielse för dessa utgör en avvägning 
mellan å ena sidan intresset av att inte beskatta samhällsnyttiga tjänster och 
å andra sidan att inte snedvrida konkurrensen mellan olika skattesubjekt.120

  

3.3.3 Vad skall beskattas och när sker beskattning 

3.3.3.1 Allmänt 
Det är nettoinkomsten inom varje inkomstslag (tjänst, kapital och 
näringsverksamhet) som skall beskattas. Detta innebär i princip att alla 
kostnader som den skattskyldige haft för att förvärva intäkterna skall dras 
av.121  Två exempel är, möjligheten till avdrag för kostnader avseende resor 
till och från arbetet i inkomstslaget tjänst, se 12 kap. 2 § tredje stycket IL 
och 26 – 31 §§ IL, samt att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster 
skall dras som kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet, se 16 kap. 1 § IL. 
 
Inom skatterätten har det uppställts tre kriterier som samtliga skall vara 
uppfyllda för att en inkomst skall kunna härledas till näringsverksamhet. 
Enligt 13 kap. 1 § IL räknas till inkomstslaget näringsverksamhet inkomster 
och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses 
förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Om syftet 
med en verksamhet är att ge vinst anses förvärvssyftet vara uppfyllt även 
                                                 
119 Prop. 1989/90:47, om vissa internationella skattefrågor, s. 17f. 
120 Lodin, s. 47. 
121 Lodin, s 48. 
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om verksamheten inte ger någon vinst. Bedrivs verksamheten regelbundet 
och varaktigt är kravet på yrkesmässighet uppfyllt. Tecken som tyder på att 
en verksamhet bedrivs självständigt kan vara att det finns flera 
uppdragsgivare, och att den som driver verksamheten kan sätta annan i sitt 
ställe, samt använder egna hjälpmedel eller egna medhjälpare.122

 
Inom skatterätten måste avgränsningar göras i tiden. Skatt skall tas ut på den 
beskattningsbara inkomsten under en viss period. Här blir begreppen 
beskattningsår och taxeringsår relevanta.123 För fysiska personer utan 
inkomst av näringsverksamhet gäller enligt 1 kap. 13 § IL att 
beskattningsåret är kalenderåret före taxeringsåret. Taxeringsår är det år då 
taxeringsbeslut skall meddelas enligt 1 kap. 12 § IL. Enligt reglerna i 3 
kapitlet Bokföringslagen (BFL) kan en juridisk person som är skattesubjekt 
även ha brutet räkenskapsår. För juridiska personer gäller att 
beskattningsåret är det räkenskapsår som slutar närmast före taxeringsåret 
enligt 1 kap. 15 § IL. 
 
I princip beskattas varje års inkomster för sig. Man talar om 
beskattningsårets slutenhet, vilket innebär att en felaktighet i ett års taxering 
inte kan ändras genom ändringar i nästa års taxering utan istället rättas den 
felaktiga taxeringen. 124

 

3.3.3.2 Avdragsgilla kostnader 
När det gäller avdrag för ränteutgifter intar de en särställning. Inom 
inkomstslaget näringsverksamhet är räntor avdragsgilla om de har ett 
samband med inkomsternas förvärvande, jämför 13 kap. 1 och 2 §§ IL samt 
16 kap. 1 § IL. Inom inkomstslaget kapital är däremot alla ränteutgifter 
avdragsgilla oavsett om lånet tagits för att förvärva inkomster eller för 
konsumtion, se 42 kap. 1 § andra stycket IL. 
 
Skattskyldig näringsidkare har möjlighet att göra avdrag för 
fondavsättningar, till exempel till periodiseringsfond i 30 kapitlet IL, 
ersättningsfond i 31 kapitlet IL, eller expansionsfond i 34 kapitlet IL. 
Gemensamt för dessa fonder är att de skall återföras till beskattningen om 
den skattskyldige försätts i konkurs enligt 30 kap. 8 – 10 §§ IL, 31 kap. 20 § 
IL och 34 kap. 16 – 17 §§ IL. I 21 kap. 21 – 40 §§ IL finns regler om 
skogskonto och skogsskadekonto och i 32 kapitlet IL regleras 
upphovsmannakonto. Dessa konton är en möjlighet för enskilda 
näringsidkare att göra insättningar till ett särskilt bankkonto för vilket det 
medges avdrag. I dessa kapitel saknas bestämmelser om att medlen skall 
återföras till beskattning när näringsidkaren försätts i konkurs. De torde 
därmed inte återföras till beskattning eftersom det saknas lagstöd.125

 

                                                 
122 Lodin, s. 228ff. 
123 Smiciklas, s. 26. 
124 Lodin, s. 100f.  
125 Pelin, Lars och Elwing, Carl Magnus, Inkomstbeskattning i konkurs och ackord, Lund, 
2003, s. 105. [Cit. Pelin]. 
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En kapitalförlust får dras av som kostnad det år då förlusten är definitiv 
enligt 44 kap. 26 § andra stycket IL. För aktier gäller enligt 44 kap. 8 § 
första punkten IL att de anses avyttrade när bolaget som gett ut dem försatts 
i konkurs och aktierna därmed blivit värdelösa. Det krävs att det är ett 
svenskt bolag eller en svensk ekonomisk förening. För andra bolag anses 
aktierna avyttrade först när bolaget upplöses genom konkurs, 44 kap. 8 § 
andra punkten IL. Jämför dock med RR:s domar från december 2002, se 
nedan i 3.3.3.3. 
 
Kortfattat kan sägas om aktieägartillskott att det lämnas när bolagets egna 
kapital är i fara eller bolaget tillfälligtvis saknar likvida medel och 
aktieägaren vill undvika en likvidationsplikt för bolaget. Tillskottet kan 
lämnas i form av ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. Ett ovillkorat 
aktieägartillskott kan enligt praxis läggas till omkostnadsbeloppet vid 
beräkningen eftersom detta kan liknas vid en kapitalinsats, medan ett 
villkorat tillskott inte får räknas med. Skatterättsligt betraktas en 
återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott som återbetalning av lån, 
vilket innebär att någon inkomstbeskattning inte aktualiseras. Om däremot 
ett ovillkorligt tillskott återbetalas likställs detta med en vinstutdelning från 
bolaget och inkomstskatt aktualiseras.126

 

3.3.3.3 Skattefria inkomster och icke avdragsgilla utgifter 
Vissa inkomster är skattefria. De viktigaste av dessa inkomsterna som 
undantagits från skatteplikt räknas upp i 8 kapitlet IL. Undantagen från 
skattskyldighet är generella och gäller för alla skattesubjekt samt inom varje 
inkomstslag. Exempel på några av dessa inkomster är hittelön, barnbidrag, 
bostadsbidrag och socialbidrag. Inom respektive inkomstslag finns 
ytterligare inkomster som är skattefria.127 En anställd har till exempel 
möjlighet att skattefritt låna eller hyra en datorutrustning av sin 
arbetsgivare, se 11 kap. 7 § IL. 
 
Även inkomster på grund av brottslig verksamhet är skattefria så länge de 
inte förvärvas i en verksamhet. I RÅ 1991 ref 6 ansåg RR att skatteplikt inte 
förelåg för inkomst som uppkommit på grund av att Hans H förskingrat olja 
från sin arbetsgivare och sedan sålt denna till en uppskattad vinning av 
minst 850 000 kronor. I RÅ 1988 ref 69 beskattades däremot åkeriägaren för 
falska fakturor som han upprättat i rörelsen.128 Det är inte säkert att 
bedömningen skulle bli densamma idag när det gäller RÅ 1991 ref 6, 
eftersom inkomstslaget tjänst har utvidgats till att omfatta inkomster av 
varaktig natur som inte kan hänföras till inkomstslaget 
näringsverksamhet.129

 
Vissa inkomster kan passa in i flera olika inkomstslag. För dessa gäller att 
inkomstslaget näringsverksamhet är överordnad både inkomstslagen tjänst 
                                                 
126 Min notering. 
127 Lodin, s. 66f och 115. 
128 Melz, Peter, ”Skattefri brottslighet RÅ 1991 ref. 6”, I: SN 1998, s. 210ff.  
129 Lodin, s. 66. 
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och kapital medan inkomstslaget kapital är överordnad inkomstslaget 
tjänst.130

 
I 9 kapitlet IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Även 
dessa gäller för alla inkomstslagen. Som exempel på icke avdragsgilla 
kostnader kan nämnas den skattskyldiges levnadskostnader, utgifter för 
gåvor eller periodiska understöd, se 9 kap. 2 – 3 §§ IL. 
 
För denna uppsatsen kan nämnas bestämmelsen i 40 kap. 20 § IL. Om den 
skattskyldige är eller har varit försatt i konkurs får ett underskott i 
inkomstslaget näringsverksamhet som uppstått före konkursen inte dras av. 
Läggs konkursen ned på grund av att borgenärerna får full utdelning skall 
avdrag göras för underskott som på grund av konkursen inte har kunnat dras 
av tidigare. Att ett underskott inte får utnyttjas när den skattskyldige har 
försatts i konkurs har motiverats med att det inte är denne som lider förlust 
utan snarare den skattskyldiges borgenärer som inte får full utdelning i 
konkursen.131

 
Bestämmelsen fanns tidigare i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott i 
näringsverksamhet men flyttades över till IL 1999. I samband med att 
bestämmelsen flyttades gjordes vissa förtydliganden. Lagrådet ansåg att det 
fanns skäl att överväga om inte den förlust (inkomstbortfall) som drabbade 
borgenärerna vid en konkurs skulle kunna ses som en inkomst för 
gäldenären. Gäldenären skulle då beskattas för ett belopp som motsvarar 
den del av skulderna i konkursen som inte blir betalda. Regeringen hade 
svårt att se hur en sådan regel skulle kunna utformas. Det svåra skulle vara 
att avgöra vid vilken tidpunkt en sådan inkomst skulle tas upp till 
beskattning och det skulle förmodligen vara nödvändigt att komplettera en 
sådan regel med en avdragsrätt för den händelse skulden senare blir 
betald.132

 
Enligt en artikel av Ulf Tivéus i SN 2003 framgår det av domarna från RR, 
mål nr 1078-2001 och mål nr 7604-1999, från den 19 december 2002: ”att 
en aktieägare inte får räkna in ett omvandlat aktieägartillskott i 
omkostnadsbeloppet för aktierna om det med hänsyn till bolagets ställning 
vid omvandlingen framstår att det villkorade tillskottet då var värdelöst. 
Detta gäller vare sig aktieägaren först lånat ut medel till bolaget och sedan 
omvandlat denna fordran till villkorade ägartillskott eller medlen från 
början lämnats som villkorat tillskott” [min kursivering]. Tivéus menar att 
dessa domar tillsammans med ytterligare regeringsrättsdomar från december 
2002, som inte redogörs här, kommer att innebära att institutet 
aktieägartillskott kommer att försvinna i svenskt näringsliv.133

 

                                                 
130 Lodin, s. 51. 
131 Pelin, s. 106. 
132 Prop. 1999/2000:2, del 2 s. 477f. 
133 Tivéus, Ulf, ”Förluster på villkorade aktieägartillskott m.m. vid konkurs”, I: SN  2003, s. 
219 och 224. 
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3.3.3.4 Fysiska personer 
Fysiska personer betalar kommunal och statlig inkomstskatt på 
förvärvsinkomster och statlig inkomstskatt på kapitalinkomster. En fysisk 
persons förvärvsinkomster kan bestå av tjänsteinkomster och inkomst av 
näringsverksamhet. Tjänsteinkomster är den skattskyldiges resultat av 
arbetsinsats på grund av anställning. När en fysisk person har inkomst av 
näringsverksamhet är det oftast frågan om den skattskyldiges arbetsinsatser 
som bedrivs i en enskild firma eller i ett enkelt bolag.134 På en fysisk 
persons förvärvsinkomster sker beskattningen progressivt, vilket innebär att 
skatten blir högre om inkomsterna ökar jämför ovan med principen om 
skatteförmåga.135

 
För fysiska personer som har satsat kapital i en verksamhet och har inkomst 
av näringsverksamhet från denna, finns vissa specialregler vars syfte är att 
skattemässigt jämställa enskilda näringsidkare med personer som driver sin 
verksamhet i aktiebolagsform.136 Jämför med den tidigare nämnda 
neutralitetsprincipen. Som exempel kan nämnas reglerna om 
räntefördelning, vilka i korthet innebär att en schablonmässigt beräknad del 
av vinsten förs över till inkomstslaget kapital och beskattas där.137

 
När det gäller kapitalinkomster och kapitalkostnader beskattas de enligt 
separatmetoden, vilket innebär att inkomster som förvärvas på grund av 
innehav av tillgångar separeras från övriga inkomster och beskattas med en 
särskild proportionell skattesats.138 Kapitalöverskott beskattas med 30 % 
enligt 65 kap. 7 § IL och vid ett underskott omvandlas detta till en 
skattereduktion som är lika med 30 % av underskottet upptill 100 000 
kronor, därefter medges en skattereduktion med 21 %, enligt 65 kap. 9 § IL. 
 
För fysiska personer gäller att tjänste- och kapitalinkomster skall tas upp det 
beskattningsår då de kan disponeras enligt 10 kap. 8 § IL och 41 kap. 8 § IL,  
samt att utgifter skall dras av som kostnad det beskattningsår då den 
skattskyldige betalar dem, eller på annat sätt har kostnaden enligt 10 kap. 13 
§ IL och 41 kap. 9 § IL. Dessa bestämmelser ger uttryck för 
kontantprincipen som är en av två olika redovisningsmöjligheter enligt 
IL.139

 
Vid inkomstberäkningen skall överskottet av tjänsteinkomster och inkomst 
av näringsverksamhet läggas samman och minskas med allmänna avdrag 
enligt 1 kap. 5 § IL. Särskilda regler finns om hur beräkningen skall göras i 
10 kap. 16 § IL samt i 14 kap. 12, 21 och 22 §§ IL. Som huvudregel kan 
sägas att ett underskott i respektive inkomstslag skall dras av som kostnad 
året efter, se 10 kap. 16 § andra stycket IL och 40 kap. 2 § IL. 
 
                                                 
134 Lodin, s. 48 ff.  
135 Lodin, s. 59. 
136 Påhlsson, s. 61. 
137 Lodin, s. 50. 
138 Lodin, s. 51 och 61f. 
139 Lodin, s. 101. 
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3.3.3.5 Juridiska personer 
I princip betalar alla juridiska personer statlig inkomstskatt i inkomstslaget 
näringsverksamhet på samtliga inkomster, även om dessa kan hänföras till 
kapitalinkomster. Undantagna är bland annat handelsbolagen som beskattas 
hos delägarna, men dessa kommer jag inte att redogöra för. Enligt 65 kap. 
14 § IL är den statliga inkomstskatten 28 % av den beskattningsbara 
inkomsten. 
 
Varje bolag utgör ett särskilt skattesubjekt, och för att förhindra att inte 
koncerner diskrimineras inom skatterätten finns särskilda regler som 
reglerar skattefrihet för utdelning på aktier som är näringsbetingade, samt 
koncernbidrag mellan bolagen, se bland annat 24 kap. 15 – 16 §§ IL och 35 
kap. IL. Som nämnts tidigare beskattas först vinsten hos bolaget, för att 
sedan beskattas ytterligare en gång när den delas ut till aktieägarna. Det 
kallas för ekonomisk dubbelbeskattning. Trots denna dubbelbeskattning är 
det fördelaktigare att få utdelning från ett bolag än att ta ut lön från bolaget. 
För att undvika att fysiska personer ”sätter sig på bolag” finns särskilda 
bestämmelser som tar sikte på bolag som ägs av en eller ett fåtal personer. 
De viktigaste reglerna är de som syftar till att förhindra att arbetsinkomster 
omvandlas till kapitalinkomster, dessa regler återfinns i 56 och 57 kapitlet 
IL.140

 
Ett flertal rättsfall finns beträffande gränsdragningen mellan att beskatta 
bolaget eller den fysiske personen. I rättsfallet RÅ 1969 ref 19 beskattades 
artisten Owe Thörnqvist eftersom det ansågs att det var han personligen som 
förvärvat intäkterna och inte bolaget som ersättningen hade överförts till. I 
RÅ 1993 ref 55 ansåg RR att ersättning som enligt avtal utbetalats till ett 
aktiebolag, för tjänster som den anställde ägaren under viss begränsad tid 
utfört, som bland annat företagsdoktor i andra aktiebolag, skulle beskattas 
hos det förstnämnda bolaget och inte hos ägaren personligen. 
 
Enligt 14 kap. 2 § IL skall resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder, vilket är den andra redovisningsmöjligheten 
enligt IL. Inkomster skall tas upp som intäkt och en utgift skall dras av som 
kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, 
se nedan. För vissa utgifter finns det dock särskilda regler. Till exempel är 
representationskostnader endast avdragsgilla om de har omedelbart 
samband med näringsverksamheten och endast till en summa som kan anses 
vara skälig enligt 16 kap. 2 § IL. 
 
Som allmän utgångspunkt gäller att det skall föreligga kausalitet mellan 
inkomstens förvärvande och utgiften. Antingen skall utgiften syfta till att ge 
bolaget vinst, eller så skall den ha givit bolaget inkomst. Normalt ligger 
affärsmässiga bedömningar utanför domstolarnas och skattemyndighetens 
kompetens. För aktiebolag föreligger en klar presumtion för att dess utgifter 
uppfyller de allmänna kraven för avdragsrätt, men när det gäller sponsring 

                                                 
140 Lodin, s. 52f och 62. 
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till en allmännyttig verksamhet kan avdragsrätt vägras om det är uppenbart 
att utgiften inte är ägnad att bidra till intäkternas förvärvande.141

 
I RÅ 2000 ref 31 I medgavs inte Procordia AB avdrag för sponsring till den 
del av utgiften som ansågs utgöra en gåva till Operan och därmed stred mot 
gåvoförbudet i 20 § andra stycket kommunalskattelagen, numera 9 kap. 2 § 
andra stycket IL. Enligt RR krävs det en motprestation från gåvomottagaren 
som står i proportion till sponsringssumman för att givaren skall kunna dra 
av hela utgiften. Procordia AB tilläts dra av hälften av summan. I RÅ 2000 
ref II ansåg RR att Falcon AB:s bidrag till projekt Pilgrimsfalk hade sådan 
anknytning till bolagets verksamhet, pilgrimsfalken är Falcons symbol och 
varumärke, att hela sponsringssumman fick dras av. 
 
Man kan säga att beräkningen av den skattepliktiga inkomsten skall ske 
enligt reglerna i BFL om inte annat är föreskrivet i skattelagstiftningen. 
Exempel på särskilda regler inom skatterätten är de som finns beträffande 
anläggningstillgångar och som ger den skattskyldige en möjlighet att dra av 
större kostnader i deklarationen på dessa tillgångar än vad som har gjorts i 
bokföringen. Resultatet av dessa särskilda regler blir att företagets 
skattepliktiga resultat minskar och därmed blir skatten lägre.142

 
Bestämmelserna om beskattningstidpunkt för juridiska personer finns i 14 
kap. 2 – 9 §§ IL. Som nämnts ovan skall resultatet beräknas enligt 
bokföringsmässiga grunder och enligt god redovisningssed. Vad som menas 
med begreppen framgår inte av IL men enligt propositionen är begreppet 
bokföringsmässiga grunder ett väl inarbetat begrepp i skattelagstiftningen, 
som enligt regeringens mening ger uttryck för en grundläggande princip när 
det gäller den skattemässiga redovisningen.143 När det gäller begreppet god 
redovisningssed så utgår detta ifrån bestämmelserna i Årsredovisningslagen. 
Enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer innebär god redovisningssed en 
skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i den 
lagen.144

 
En av de viktigaste redovisningsprinciperna är försiktighetsprincipen. 
Försiktighetsprincipen innebär att vid värdering av olika poster vid 
redovisningen skall rimlig försiktighet iakttagas, vilket innebär att intäkter 
inte skall redovisas för tidigt och utgifter inte dras av för sent.145

 

                                                 
141 Lodin, s. 80f. 
142 Lodin, s. 248f. 
143 Prop. 1999/2000 del 2 s. 176f. 
144 FARs samlingsvolym 2001, Avesta, 2001 s. 882. 
145 Lodin, s. 251f. 
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3.4 Företrädaransvar för skatter 

3.4.1 Allmänt 

Staten har genom det så kallade företrädaransvaret fått möjlighet att i en del 
fall hålla sig skadeslös genom att ett personligt betalningsansvar för skatt 
har ålagts en juridisk persons företrädare. Sådana föreskrifter fanns tidigare 
i flera olika författningar, men återfinns numera i Skattebetalningslagen 
(1997:483) (SBL). I fråga om skatteavdrag som verkställts men inte betalats 
in kompletteras betalningsansvaret således numera med bestämmelser i 12 
kap. 6 § SBL om betalningsskyldighet för företrädare för arbetsgivare som 
är juridisk person. Företrädaransvaret gäller dock inte om det, innan skatten 
skulle ha betalats, har vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få till stånd 
en samlad avveckling av den juridiska personens skulder med hänsyn till 
samtliga borgenärers intressen.146

 

3.4.2 Företrädaransvaret  

När SBL trädde i kraft den 1 november 1997 ersatte den bland annat 
Uppbördslagen (1953:272) (UBL). I UBL fanns också en bestämmelse, 77 a 
§, om företrädaransvar. Denna bestämmelse infördes 1 januari 1968 och var 
den första bestämmelsen inom skatteområdet som reglerade 
företrädaransvar. Bestämmelsen förutsatte att företrädaren underlåtit att 
betala skatt uppsåtligen, eller av grov oaktsamhet för att han skulle kunna 
ställas till ansvar. 77 a § UBL innebar att den grundläggande principen om 
en delägares ansvarsfrihet för ett aktiebolags skulder delvis sattes åt sidan, 
åtminstone för skatter och avgifter.147

 
I propositionen till 77 a § framhölls det att betalningsskyldigheten för 
företrädare inte skulle ses som en straffsanktion, utan den infördes endast 
för att skapa en möjlighet för det allmänna att utkräva ett solidariskt 
ekonomiskt ansvar av en försumlig företrädare och den arbetsgivare, tillika 
juridiska person som han företräder.148

 
Från början omfattade bestämmelsen endast innehållen källskatt men 
efterhand utvidgades 77 a § till att även omfatta andra skatter och avgifter 
förutom den juridiska personens inkomstskatt (bolagskatt). När 
bestämmelsen flyttades över till 12 kap. 6 § SBL utvidgades den till att även 
omfatta bolagsskatten.149 Vidare ändrades det subjektiva rekvisitet, uppsåt 
eller grov oaktsamhet, till ett objektivt rekvisit. Det objektiva rekvisitet 
innebär att det numera räcker med att skatten inte blivit betald och att 
företrädaren inte har vidtagit några avvecklingsåtgärder innan skatten skulle 
                                                 
146 SOU 1999:1, s. 162. 
147 Löfgren, Kent och Kornfeld, Martin, Personligt ansvar vid likvidationsplikt, olovlig 
vinstutdelning, företrädaransvar m.m., Stockholm, 2002, s. 106f. [Cit. Löfgren]. 
148 Prop. 1996/97:100, Ett nytt system för skattebetalningar m.m., del 1, s. 434. 
149 Löfgren, s. 109. 
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ha varit betald för att företrädaransvaret skall aktualiseras. Just denna 
förändring kritiserades av många remissinstanser som befarade att den 
skulle leda till en skärpning av företrädaransvaret. Regeringen valde trots 
denna kritik att genomföra förändringen150. I propositionen till SBL 
poängterade dock regeringen att avsikten inte var att skärpa 
företrädaransvaret, utan att bestämmelsen skulle ges samma innebörd som 
77 a § UBL.151

 
Enligt 12 kap. 12 § SBL har en företrädare för en juridisk person som har 
betalat skatt enligt 12 kap. 6 § SBL regressrätt gentemot den juridiska 
personen. Företrädaren träder in i statens ställe för det beloppet han fått 
betala. Har den juridiska personen försatts i konkurs när företrädaren gör 
gällande kravet åtnjuter han samma förmånsrätt som skattefordringen skulle 
haft i konkursen i de fall det blir utdelning.152 Enligt de nya förslag som 
finns i prop. 2002/03:49 skulle detta innebära en oprioriterad fordran i 
konkursen.153

 
Sedan SBL:s ikraftträdande har endast ett fåtal rättsfall prövats i HD. Ett av 
dessa behandlade den förändring som skett ifrån det subjektiva rekvisitet till 
ett objektivt rekvisit i 12 kap. 6 § SBL. Av avgörande betydelse i rättsfallet 
var att i SBL:s övergångsbestämmelser punkten 9, angetts att lagen även 
skulle tillämpas på skatt som förfallit till betalning före lagens 
ikraftträdande. 154 HD ansåg i NJA 2000 s.132 att den nya bestämmelsen var 
utformad så att den kunde tyda på en viss skärpning av företrädaransvaret. 
Övergångsbestämmelsen kunde åsidosättas i de fall den ansågs strida mot 
retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § RF. Enligt HD skall en domstol i 
enskilda fall pröva om företrädaren hade kunnat ställas till ansvar enligt 77 a 
§ i UBL och sedan tillämpa 12 kap. 6 § SBL så att en företrädare inte åläggs 
ett strängare straff än vad som hade följt av den tidigare regleringen. 
 
En utredning tillsattes i december 2000 för en översyn av bestämmelserna 
om företrädaransvar. Utredningen föreslår att bestämmelsen i 12 kap. 6 § 
SBL skall ändras. Så som bestämmelsen är utformad i dagsläget är det 
företrädaren som har bevisbördan för att han inte har haft en sådan insikt att 
han haft anledning att misstänka att skatten inte skulle bli betald i tid. Enligt 
tidigare reglering var det en uppgift för de allmänna att visa att företrädaren 
uppsåtligen, eller av grov oaktsamhet, underlåtit att betala skatten i tid. 
Enligt utredningen behövs en omformulering för att säkerställa att rättsläget 
blir oförändrat.155 Någon proposition är ännu inte framlagd för riksdagen, 
men en lagrådsremiss är lämnad den 16 april 2003.156

 
                                                 
150 Löfgren, s. 114f. 
151 Prop. 1996/97:100,  s. 443. 
152 Löfgren, s. 134. 
153 Min notering. 
154 Löfgren, s. 110. 
155 SOU 2002:8, Företrädaransvar, s. 77ff. 
156 www.finans.regeringen.se/propositionermm/lagradsremiss/pdfer/foretradaransvar.pdf. 
Information hämtad 2003-05-21. 
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3.4.3 Juridisk person och dess företrädare enligt SBL 

Vem som är företrädare för en juridisk person framgår bland annat av 8 kap. 
29 och 30 §§ i ABL. Enligt dessa bestämmelser är legala ställföreträdare för 
ett bolag styrelsen och den verkställande direktören. Begreppet företrädare 
för en juridisk person har dock en vidare räckvidd än legal ställföreträdare. 
Även en person som inte ingår i bolagets styrelse kan betraktas som 
företrädare och därmed bli betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter. 
Vid bedömningen om en person skall anses vara betalningsansvarig eller ej, 
enligt 12 kap. 6 § SBL, blir det personens faktiska inflytande över 
verksamheten i bolaget som blir avgörande.157

 
Det saknas nyare praxis, men av den praxis som prövats i HD enligt den 
tidigare bestämmelsen i 77 a § UBL, kan nämnas NJA 1973 s. 587 där talan 
mot en styrelseledamot ogillades med hänsyn tagen till fördelningen av 
arbetsuppgifterna i bolaget. I NJA 1979 s. 555 ansågs en aktieägare höra till 
företrädarkretsen även om han inte ingått i bolagets styrelsen, men som i 
samråd med företagets verkställande direktör fattat beslut om skatternas 
betalning. 
 

                                                 
157 Löfgren, s. 113f. 
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4 Konkursboets beskattning 

4.1 Inledning 

Före RÅ 1955 ref 21 var rättspraxis osäker beträffande beskattningen i 
samband med konkurs. Ibland beskattades konkursgäldenären medan 
konkursboet beskattades i andra fall. Denna osäkra rättspraxis kritiserades 
inom den dåtida svenska doktrinen. Före detta kammarrättsrådet John Bratt 
har i två artiklar i Svensk Skattetidning (SST) behandlat ämnet, ”Om 
beskattning av inkomst under konkurstillstånd”. En artikel var införd 1945 
medan den andra var införd 1953. Ett längre utlåtande av professor 
Eberstein återfinns i RÅ 1941 ref 56. 
 
Jag redogör nedan för Bratts artiklar och RÅ 1941 ref 56. Jag har även valt 
ut en del rättsfall som jag anser är relevanta för tiden före RÅ 1955 ref 21. 
Jag redogör givetvis för RÅ 1955 ref 21, vilket var ett plenimål där 
majoriteten kom fram till att ”skattskyldighet för inkomst icke åligger 
konkursbo”. Detta rättsfall innebar en brytning jämfört med tidigare praxis. 
Därefter har jag valt något rättsfall från tiden efter RÅ 1955 ref 21 samt 
även tagit del av Uppbördsutredningens betänkande, Ds Fi 1969:13 
Skattskyldighet under konkurs, där en redogörelse finns över praxis samt 
olika förslag till hur en beskattningen skulle kunna utformas. Förslaget 
ledde dock inte till någon ny lagstiftning. 
 

4.2 Doktrin 

Bratt skriver i sin artikel i SST 19 
45 att det som inträffar genom konkursen är en förvaltning av tillgångarna 
som går ut på att tillgodose borgenärerna. Skulle konkursboet betraktas som 
skattskyldigt skulle detta endast innebära att borgenärernas rätt till betalning 
minskar eftersom skatten skall betalas ur boets egen gäld. All den inkomst 
som uppkommer för konkursboet är indirekt gäldenärens inkomst. En 
inkomst som han dock inte får åtnjuta direkt utan den tillkommer honom i 
form av avbetalning till hans borgenärer. Det kan ”starkt ifrågasättas, 
huruvida det är riktigt att påföra ett från gäldenären i yttre hänseende skilt 
skattesubjekt taxering för samma inkomst”158 [min kursivering]. 
 
I sin artikel i SST från 1953 utvecklar han ytterligare denna ståndpunkt. 
Hans åsikt är att ett ”konkursbo icke under några omständigheter kan 
utgöra självständigt  skattesubjekt”. Till stöd för denna åsikten skriver han 
vidare: ”för att skatt skall kunna påföras ett från den egentlige skattskyldige 
(här konkursgäldenären) skilt subjekt (konkursboet) erfordras att detta är 
föreskrivet i författning eller, i allt fall att författningens grunder motiverar 

                                                 
158 Bratt, John, ”Om beskattning av inkomst under konkurstillstånd”, I: SST 1945, s. 99f. 
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åtgärden” [mina kursiveringar]. Vidare anser han att författningens innersta 
grund är att skatt skall utgå efter den skattskyldiges förmåga och ett 
konkursbo som sådant inte kan ha denna förmåga eftersom intäkterna skall 
utbetalas till borgenärerna.159

 

4.3 Rättsutveckling före RÅ 1955 ref 21 

4.3.1 RÅ 1922 ref 50 och RÅ 1936 not fi 97 

I RÅ 1922 ref 50 ansåg domstolen att konkursgäldenären var skattskyldig. I 
rättsfallet hade konkursboet uppförts i taxeringslängden över fast egendom 
och ansågs därmed skattskyldig för denna. Konkursboet överklagade detta 
och yrkade att det borde vara konkursgäldenären som skulle vara upptagen 
såsom ägare till fastigheterna i taxeringslängden och därmed skattskyldig 
för dessa. Kammarrätten (KR) förklarade konkursgäldenären som 
skattskyldig för fastigheterna även om dessa ingick i konkursen. 
Konkursgäldenären överklagade och yrkade undanröjande av KR:s dom då 
han saknande förfoganderätt över fastigheterna eftersom dessa ingick i 
konkursboet. RR fann ej skäl att ändra KR:s dom. 
 
I RÅ 1936 not fi 97 hade konkursförvaltaren träffat ett avtal med 
konkursgäldenären, om att denne ”för sitt, sin makas och sina oförsörjda 
barns skäliga underhåll behålla allt vad han under sin konkurs genom eget 
arbete kunde förvärva med undantag av samtliga fasta inkomster enligt 
gällande ackord, vilka inkomster skulle tillfalla konkursboet” [min 
kursivering]. I enlighet med detta avtal deklarerade konkursgäldenären för 
den inkomst som tillföll honom och konkursboet för den inkomst som inflöt 
till detta. Taxeringsnämnden (TN) ansåg däremot att konkursgäldenären 
skulle taxeras för all inkomst och ändrade taxeringen därefter. Varken 
Prövningsnämnden (PN), KR eller RR ändrade TN:s taxeringar. 
 

4.3.2 RÅ 1929 ref 102 och RÅ 1931 not fi 1367 

I rättsfallet RÅ 1929 ref 102 ansåg däremot domstolen att konkursboet var 
skattskyldigt. I rättsfallet hade konkursboet sålt en fastighet som delvis 
bestod av växande skog. TN ansåg att konkursgäldenären var skattskyldig 
för hela denna försäljning. Konkursgäldenären överklagade och PN beslöt 
att skattskyldigheten skulle fördelas mellan konkursgäldenären och 
konkursboet.  Konkursgäldenären skulle taxeras för inkomst av fast 
egendom och konkursboet skulle taxeras för inkomst av skogsbruk i 
samband med försäljningen av fastigheten. Konkursboet överklagade till KR 
och anförde då att ”skatteförfattningarna icke nämnde något om konkursbo, 
och detta berodde uppenbarligen därpå att tvångsavvecklingen av en 
gäldenärs affärer förutsattes icke lämna beskattningsbar inkomst” [min 
kursivering]. KR undanröjde PN:s beslut. KR:s dom överklagades av Dals 
                                                 
159 Bratt, John, ”Om beskattning av inkomst under konkurstillstånd”, I: SST 1953, s. 234f. 
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kommun som ansåg att antingen konkursgäldenären eller konkursboet skulle 
taxeras för försäljningen. RR fastställde dock PN:s beslut, vilket innebar att 
skattskyldigheten fördelades mellan konkursgäldenären och konkursboet. 
 
I RÅ 1931 not fi 1367 ansåg TN att konkursboet skulle taxeras för inkomst 
av skogen vid försäljning av fast egendom. PN ändrade taxeringsbeslutet 
och taxerade konkursgäldenären för inkomsten. KR undanröjde PN:s beslut 
och förklarade konkursboet skattskyldig för inkomsten. RR:s majoritet 
ändrade ej KR:s beslut. 
 

4.3.3 RÅ 1941 ref 56 

Ett rättsfall som också bör nämnas i detta sammanhang är RÅ 1941 ref 56. 
Av avgörande betydelse för utgången i målet har troligen ett utlåtande av 
professor Gösta Eberstein haft. Det som talar för detta är att hela utlåtandet 
tagits med i rättfallsreferatet. Eberstein menade att eftersom det saknades 
uttryckliga bestämmelser angående beskattning av inkomst under konkurs 
måste beskattning ske efter skatterättsliga principer. Han skriver följande: 
”att ett konkursbo äger den rättsliga struktur, att den kan utgöra 
skattesubjekt eller, för att begagna skattelagstiftningens terminologi, är att 
anse såsom inländsk juridisk person. […] skatt efter förmåga och dess 
följdsats, att till skattepliktig intäkt endast är att räkna sådan inkomst, över 
vilken inkomsttagaren äger att disponera. På så sätt vinner man ock 
överensstämmelse med den förmågoprincipen nära sammanhängande 
grundsatsen, att skatten bör gäldas ur inkomsten” [min kursivering]. Enligt 
detta betraktelsesätt anses konkursgäldenären skattskyldig för den inkomst 
som han har uppburit, medan konkursboet beskattas för samtliga inkomster 
som influtit till detta. 
 
I rättsfallet ansåg PN att konkursgäldenären, Lundberg, var skattskyldig för 
aktieutdelning som tillfallit konkursboet och som betalades ut till borgenärer 
som hade panträtt i aktierna. KR ändrade ej detta beslut. I RR åberopade 
konkursgäldenären professor Ebersteins utlåtande. Vid föredragning av 
målet i domstolen bestämdes att inhämta yttrande från konkursförvaltaren. 
Denne hade dock avlidit. Skattedirektören hade i KR yrkat att om 
konkursgäldenären inte ansågs vara skattskyldig så borde konkursboet vara 
det. RR ändrade KR:s utslag, ”enär skattskyldighet för ifrågavarande 
aktieutdelning, som uppburits av konkursboet, icke kan anses åligga 
Lundberg” [min kursivering]. Skattedirektörens yrkande om att överflytta 
skattskyldigheten på konkursboet föranledde ingen åtgärd från domstolens 
sida.160

 

                                                 
160 RÅ 1941 ref 56 och Svensson, s. 430ff. 
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4.4 RÅ 1955 ref 21 

Målet gällde konkursbos skattskyldighet. Det var ett viktigt rättsfall vid en 
eventuell gränsdragning i beskattningshänseende mellan konkursgäldenär 
och konkursbo, eftersom det gällde praktiskt taget alla förvärvskällor utom 
rörelse. Målet avgjordes av RR i plenum vilket talar för att dess ledamöter 
ansåg att målet var av betydelse. Tyvärr saknas motivering till beslutet som 
fattades med en rösts övervikt. 
 
RSV skriver i sin handledning beträffande inkomstbeskattning vid konkurs 
och ackord: ”Majoritetens uppfattning kan motiveras med att 
skattskyldighet åligger den som äger en förvärvskälla, medan konkursboet 
endast förvaltar gäldenärens tillgångar” [min kursivering].161

 
I målet bestred V.S. Ljungdahls konkursbo skattskyldighet överhuvudtaget 
på grund av att konkursförvaltningen endast utgjorde en tvångsrealisation av 
gäldenärens tillgångar. För att kunna behålla sin besvärsrätt hos 
beskattningsdomstolarna lämnade dock konkursboet en självdeklaration där 
man hemställde att boet inte skulle åsättas någon taxering. TN taxerade inte 
konkursboet för någon inkomst. Taxeringsintendenten överklagade beslutet. 
PN ansåg att konkursboet skulle vara skattskyldig för vissa inkomster, bland 
annat statlig inkomstskatt, inkomst av annan fastighet och inkomst av tjänst 
eller annan näringsverksamhet. Både taxeringsintendenten och konkursboet 
överklagade beslutet. KR fann inte skäl att göra ändring i det överklagade 
beslutet. Båda parter överklagade beslutet till RR. 
 
Vid föredragande av målet förordades att detta skulle avgöras av RR i sin 
helhet. Målet föredrogs därefter i plenum. RR meddelade följande utslag: ”I 
anledning av konkursboets talan prövar jag, enär skattskyldighet för 
inkomst icke åligger konkursbo, lagligt att med ändring av kammarrättens 
utslag undanröja de överklagade taxeringarna” [min kursivering]. Sex 
regeringsråd anslöt sig till denna formulering. En ledamot kom till samma 
slutsats men med följande motivering: ”enär ifrågavarande inkomster varit 
konkursgäldenärens och icke boets egna, samt den skattskyldighet, som må 
åligga konkursgäldenären, ej kan göras gällande i förevarande ordning, 
prövar jag lagligt att, med ändring av kammarrättens utslag, undanröja de 
överklagade taxeringarna” [min kursivering]. Av de andra sex ledamöterna 
ansåg fyra regeringsråd att konkursboet endast skulle beskattas för inkomst 
av annan fastighet och inkomst av kapital, medan två regeringsråd inte fann 
skäl att ändra KR:s utslag. 
 
Regeringsrådet Kuylenstierna, som var en av de två som inte ville ändra 
KR:s beslut, utvecklade sin ståndpunkt i målet. Som nämnts under kapitlet 
Konkursboets juridiska status, ansåg han att ett konkursbo inte var någon 
juridisk person. Han ansåg däremot att eftersom praxis sedan länge hade 

                                                 
161 www.rsv.se/rattsinfo/handledning/skattehandledning/02, s. 1744. Information hämtad 
2003-02-10. [Cit. www.rsv.se]. 
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taxerat konkursbo för inkomst som uppburits under konkursförvaltningen 
synes det lämpligt att knyta an till denna praxis. Kuylenstierna skriver: ”I 
och för sig synes det naturligt att den, som uppbär viss inkomst, också får 
betala skatten för denna. När man en gång tagit steget att behandla 
konkursbo som eget skattesubjekt, ligger det därför nära till hands att på 
detta tillämpa samma regler som på alla andra skattesubjekt, att beskatta 
det för inkomster som det haft men ej för andra inkomster” [min 
kursivering]. 
 

4.5 Rättsutvecklingen efter RÅ 1955 ref 21 

4.5.1 Allmänt 

Det framgår inte av konkurslagen vilka skyldigheter en konkursförvaltare 
har enligt olika skattelagar. Bestämmelser härom återfinns i annan 
lagstiftning samt framgår av rättspraxis.162

 
Som sammanfattning kan sägas att en gäldenär är skattskyldig före 
konkursen i inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Detta trots 
att både tjänsteinkomster och kapitalinkomster till viss del tillfallit 
konkursboet. När gäldenären försatts i konkurs är han skattskyldig i 
inkomstslagen tjänst och kapital, samt för näringsverksamhet om denna 
bedrivs i ett annat bolag än det som har försatts i konkurs. Konkursboet är 
inte skattskyldigt i något av inkomstslagen.163

 

4.5.2 Ds Fi 1969:13 Skattskyldighet under konkurs 

Uppbördsutredningen kom fram till att i princip skall inkomst som hänför 
sig till konkursbo beskattas. Det framhölls dock att ur rent fiskaliskt intresse 
har frågan ringa betydelse eftersom konkursboets avveckling av gäldenärens 
tillgångar oftast inte leder till skattepliktig inkomst. Men man bör undvika 
att inkomst under konkurs framstår som gynnad ur beskattningssynpunkt. 
Risken är annars stor att gäldenären väljer att gå i konkurs istället för att 
avveckla en olönsam verksamhet, vilket hade inneburit att hela inkomsten 
hade beskattats. 
 
Utredningen föreslog två huvudalternativ. Antingen skulle skattskyldigheten 
delas mellan konkursboet och konkursgäldenären eller så skulle 
skattskyldigheten åvila endast konkursgäldenären. Det första alternativet 
hade inneburit en lagreglerad tillbakagång till den praxis som fanns före RÅ 
1955 ref 21, medan det andra alternativet hade likställt en konkursgäldenär 
med en gäldenär som i vanlig ordning avvecklar sin verksamhet. 
 

                                                 
162 www.rsv.se, s. 1741 och 1745. 
163 Svensson, Bo, ”Skattefrågor vid obestånd”, I: Advokaten nr 2 1991, s. 80. 
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Utredningen förordade det andra alternativet i förening med att vissa 
specialregler skulle införas, som bland annat skulle reglera 
konkursförvaltarens skyldigheter gentemot gäldenären. Som nämnts tidigare 
ledde förslaget inte till någon ny lagstiftning.164

 

4.5.3 Konkursboet 

Som nämnts flera gånger finns inga undantag från skattskyldighet när det 
gäller konkursboet i IL. Istället är det som nämnts ovan praxis från RÅ 1955 
ref 21 som stadgar att konkursbo inte är skattskyldigt. På grund av detta har 
inte förvaltaren någon skyldighet att lämna deklaration för konkursboet som 
han företräder, eftersom ett konkursbo inte är något skattesubjekt vid 
inkomstbeskattningen. Däremot är konkursförvaltaren skyldig att lämna 
skattedeklaration och kontrolluppgift om konkursboet avlönat personal. 
Konkursboet skall också verkställa skatteavdrag på dessa arbetstagares 
löner samt redovisa och betala avdragen skatt och arbetsgivaravgifter.165

 
Enligt RÅ 2000 ref 29 blir konkursboet betalningsskyldigt för 
arbetsgivaravgifter på lön som konkursboet utbetalat oavsett om 
lönefordringen hänför sig till tiden före konkursutbrottet eller beror på att 
konkursboet vid fortsatt drift har avlönat personalen. Avgörande var att 
konkursboet med tillämpning av 1 kap. 2 § andra stycket lag om 
socialavgifter ansågs vara arbetsgivare eftersom konkursboet utbetalat de 
tidigare anställdas lönefordringar. Fortsätter konkursboet driften av 
verksamheten, när en skattskyldig försatts i konkurs, blir konkursboet 
skattskyldigt för omsättning i den verksamheten enligt 6 kap. 3 § 
mervärdesskattelagen. 
 

4.5.4 Konkursgäldenär 

Det saknas också särbestämmelser i skattelagstiftningen angående 
skattskyldighet för konkursgäldenärer. Som redogjorts ovan är både fysiska 
och juridiska personer obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 8 § IL och 6 
kap. 4 § IL. Trots dessa bestämmelser finns vissa begränsningar som får 
hämtas i praxis.166

 
RR har i flera mål förklarat konkursgäldenären personligen skattskyldig 
eller deklarationsskyldig under konkursen för inkomster av olika slag. RR 
har dock inte uttalat att skattskyldighet åvilar konkursgäldenären, men har 
inte heller i något mål avvisat principiell skattskyldighet för 
konkursgäldenären. Ett konkursbeslut torde därför inte ändra omfattningen 
av gäldenärens skattskyldighet.167

 

                                                 
164 Ds Fi 1969:13, Skattskyldighet under konkurs, s. 23ff. 
165 www.rsv.se, s. 1741. 
166 www.rsv.se, s. 1745. 
167 Lodin, s. 473. 
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Inkomst av tjänst har i sin helhet beskattats hos konkursgäldenären även om 
viss del av lönen har betalats till konkursboet. I RÅ 1970 Fi 248 beskattades 
konkursgäldenären för hela den inkomst han uppburit under 
beskattningsåret 1963 trots att arbetsgivaren hade betalat del av lönen direkt 
till konkursförvaltaren. 
 
RR ansåg i RÅ 1976 ref 170 att konkursgäldenären var skattskyldig för 
fordringar som uppkommit i hans rörelse innan konkursutbrottet och som 
fakturerats och inkasserats av konkursförvaltaren. RR skriver: ”De 
fordringar varom nu är fråga och som fakturerats och inkasserats av 
konkursförvaltaren utgör icke skattepliktig intäkt för konkursboet” [min 
kursivering]. 
 
I RÅ 81 1:7 ansåg RR att en skattskyldig som varit försatt i konkurs är 
skyldig att lämna självdeklaration även under konkursen. Intressant i 
rättsfallet är följande yttrande i KR: ”Enligt rättspraxis (RÅ 1955 ref 21) är 
konkursbo inte skattskyldigt för inkomst. Härav måste följa att 
konkursgäldenär i vanlig ordning är skyldig att deklarera sina inkomster. 
Den omständigheten, att konkursförvaltaren för M:s räkning må ha förfogat 
över medlen inverkar ej på nämnda skyldighet” [min kursivering]. 
 
Enligt RÅ 82 1:5 och RÅ 1991 not 246 har konkursgäldenärer ansetts 
skattskyldiga för realisationsvinster vid försäljning av fastighet, trots att de 
inte ägde förfoga över köpeskillingen, utan denna i sin helhet tillföll 
respektive konkursbo. Det avgörande har varit att konkursgäldenären varit 
ägare till fastigheten. 
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5 Analys och slutsats 
Här skall jag försöka sammanfatta mina reflektioner kring de tankar som har 
uppkommit i samband med detta arbete. Syftet med uppsatsen har varit att 
utreda vilka skattekonsekvenser ett konkursbeslut får. I avsaknad av 
lagstiftning när det gäller beskattning av konkursbo har jag studerat 
relevanta rättsfall och den doktrin som finns inom området. Jag har beskrivit 
konkursinstitutet och i stora drag redogjort för grunder i den svenska 
skatterätten. 
 
I detta arbete anser jag att det som är intressant att jämföra med den praxis 
som stadgades och utvecklades genom rättsfallet RÅ 1955 ref 21 är de 
skatterättsliga principerna som jag har beskrivit under kapitel 3.2 och främst 
då neutralitetsprincipen, subjektprincipen och skatteförmågeprincipen. 
 
Som jag har nämnt i arbetet finns det enligt skattelagstiftningen inte något 
stöd för att undanta konkursbo från beskattning, utan det som har varit 
avgörande är ett snart femtio år gammalt plenimål, RÅ 1955 ref 21. Det 
finns en utredning från 1969 i vilken föreslås att konkursgäldenären skall 
vara skattskyldig även för de inkomster som kan uppkomma i samband med 
att konkursförvaltaren avvecklar en rörelse. Avveckling genom konkurs kan 
likställas med en vanlig avveckling som beskattas enligt reglerna i IL. 
Skillnaden är att det är konkursborgenärerna som i möjligaste mån skall 
tillgodoses genom konkursinstitutet. Förslaget från 1969 ledde inte till 
någon lagstiftning. Detta tror jag beror på att förmånsrätten för bland annat 
skatter infördes kort därpå. 
 
Enligt nuvarande praxis har en konkursgäldenär beskattats för inkomster i 
inkomstslagen tjänst och kapital under konkurstillståndet, även om 
inkomsten har tillfallit konkursboet. Det som talar för att konkursgäldenären 
skall vara skattskyldig för alla inkomster som eventuellt kan flyta in under 
konkursen, är att ett eventuellt överskott från konkursboet tillfaller honom 
när konkursen avslutas. Att överskottet tillfaller konkursgäldenären beror på 
att han civilrättsligt betraktas som ägare till den egendom som omfattas av 
konkursen även om det är konkursförvaltaren som har omhändertagit och 
realiserat egendomen. 
 
Jag kan tänka mig att det för en del oseriösa näringsidkare som vill avsluta 
sin verksamhet kan vara lockande att bli försatt i konkurs och därmed undgå 
att betala den inkomstskatt som en normal försäljning hade medfört. 
Eftersom en gäldenärs påstående om att han är på obestånd brukar godtas av 
konkursdomstolen är det ett ganska lätt förfarande. Det som möjligen skulle 
kunna hindra att en konkursansökan inte godtas är om det finns några 
särskilda skäl som talar för att domstolen inte skall godta den. En 
konkursansökan på grund av skattemässiga skäl betraktas såsom särskilda 
skäl. Jag tror att det i många fall kan vara svårt för konkursdomstolen att 
göra den bedömningen, eftersom en ansökan om konkurs skall behandlas 
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ganska omgående. Det kan vara svårt för domstolen att sätta sig in i varje 
detalj i denna ansökan. Jag tror att domstolen tycker det är viktigare att 
ordentligt pröva en borgenärs ansökan om att försätta någon i konkurs. 
 
Just argumenten att det skulle vara lockande att avveckla en verksamhet 
genom konkursinstitutet var uppe till diskussion i utredningen från 1969. 
Utredarna ansåg att det fanns en risk till missbruk, men valde trots denna 
risk att föreslå att konkursgäldenären skulle vara skattskyldig för den 
inkomst som kan tänkas flyta in till konkursboet. 
 
Jag kan delvis hålla med utredarna om att det bör vara konkursgäldenären 
som är skattskyldig. Det är trots allt han som civilrättsligt är att betrakta 
såsom ägare till all egendom i konkursen, även om han är beskuren i sin rätt 
att förfoga över denna under konkurstillståndet. Det är just denna beskurna 
förfoganderätt som talar emot att konkursgäldenären skall beskattas för 
inkomst som flyter in under en konkurs. Samtidigt har konkursgäldenären 
beskattats för inkomster under konkursen som har tillfallit konkursboet 
inom inkomstslagen tjänst och kapital. Detsamma borde därmed kunna gälla 
för inkomster inom inkomstslaget näringsverksamhet. 
 
Jag tror att ett av argumenten för att inte beskatta ett konkursbo har varit att 
staten ändå har en ganska gynnsam position när det gäller skattefordringar 
genom reglerna i FRL. Om sedan inkomsten i konkursen skulle beskattas 
hade denna blivit en massafordran som hade gått före konkursfordringarna 
vid utdelningen. Det hade i sin tur inneburit mindre medel för 
konkursförvaltaren att dela ut till borgenärerna vid avslutningen av 
konkursen. Det i sin tur hade inneburit att oprioriterade borgenärer erhållit 
ännu mindre i utdelning än dagens knappt 4 %. Det blir ett 
cirkelresonemang som det är svårt att ta sig ur. Skall konkursrättsliga regler 
eller skatterättsliga principer gå före. Jag tror att även om inte rättsfallet RÅ 
1955 ref 21 hade funnits hade det förmodligen funnits undantag från 
beskattning i skattelagstiftningen för den inkomst som inflyter under en 
konkurs till konkursboet. Detta på grund av att skatteförmånsrätten finns, 
samt att det i KonkL finns ett förbud mot återvinning av skatter. Det innebär 
att enligt konkursrättsliga regler är det i första hand borgenärerna som skall 
tillgodoses och enligt skatterättsliga principer borde även ett konkursbo 
beskattas. 
 
Möjligen kan kraven komma att öka när det gäller att införa regler inom 
skattelagstiftningen för beskattning i samband med konkurs. Detta med 
tanke på de förslag som framlagts beträffande avskaffandet av förmånsrätten 
för skattefordringar. Skall statens fordringar på obetalda skatter inte längre 
omfattas av förmånsrätten, kan staten jämställas med en oprioriterad 
borgenär, även om regeringen tror att staten såsom oprioriterad borgenär 
skall kunna få mer i utdelning med de nya reglerna än vad som erhålls idag 
på grund av förmånsrätten. Att sedan införa nya skatteregler om beskattning 
i samband med konkurs kanske inte möter så mycket kritik från de som är 
verksamma inom obeståndsrätten. 
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När det gäller den kritik som framförs inom skatterätten, beroende på 
avsaknaden av regler om beskattning i samband med konkurs, är det nog så 
att den grundar sig på rent principiella skäl. Denna kritik kan jag också hålla 
med om även om de skattemedel som kan tänkas inflyta inte torde bli så 
höga. De priser som kan erhållas vid realisering av en konkursgäldenärs 
tillgångar brukar inte motsvara ”normalt” marknadsvärde. Det finns ur rent 
skatterättsliga perspektiv ingen logik i att undanta konkursbo ifrån 
beskattning. Professor Ebersteins utlåtande i RÅ 1941 ref 56 kan appliceras 
både på skatteförmågeprincipen och subjektprincipen. Rent faktiskt är det 
konkursboet som omhändertar de medel som inflyter under konkursen. Det 
borde därmed vara konkursboet som betraktas som det skattesubjekt som 
uppbär inkomsten och som borde anses ha förmåga att betala 
inkomstskatten. 
 
Den praxis som utvecklades i rättsfallet RÅ 1955 ref 21, att inte beskatta 
den inkomst som flyter in under konkursen, strider således både mot 
subjektsprincipen och skatteförmågeprincipen. Den strider även mot 
neutralitetsprincipen, eftersom denna princip innebär att skatteregler skall 
vara så neutrala som möjligt mellan olika skattesubjekt. Det finns med 
dagens avsaknad av regler en möjlighet att undkomma skatten vid en 
avveckling av en olönsam näringsverksamhet genom att försättas i konkurs 
istället för att sälja eller lägga ner verksamheten. Jag tror dock inte att detta 
så kallade fusk är speciellt utbrett, men det förekommer säkert hos mindre 
nogräknade näringsidkare. 
 
Som nämnts har inte en fysisk person samma möjlighet som en juridisk 
person att slippa ifrån sina skulder efter en konkurs. Den fysiske personen 
kan krävas av borgenärerna efter det att konkursen avslutats, medan den 
juridiska person är skyldig att träda i likvidation och därmed upphör att 
existera. Här har dock staten såsom skatteborgenär ett försprång jämfört 
med andra borgenären genom de regler som finns i SBL om 
företrädaransvar för obetalda skatter, såvida inte företrädarna har vidtagit 
några åtgärder för att avveckla den juridiska personen, se ovan i kapitel 3.4 
om företrädaransvar för skatter. 
 
När det gäller legalitetsprincipen och intresseprincipen har dessa inte så stor 
betydelse för frågan om konkursboets beskattning eller ej. Eftersom det inte 
finns någon bestämmelse i skattelagstiftningen om beskattning av 
konkursbo, och beskattning inte heller förekommer, kan det inte strida emot 
denna princip. Det torde inte heller finnas något intresse av att införa en 
bestämmelse om beskattning av konkursbo vare sig för konkursförvaltaren, 
konkursborgenärerna eller konkursgäldenären. Det skulle bli staten såsom 
massaborgenär som blir tillgodosedd i större utsträckning än idag, men 
troligen skulle utdelningen såsom konkursborgenär bli lägre. För 
konkursförvaltarens del skulle en sådan bestämmelse innebära att de medel 
som delas ut i konkursen blir mindre och att det kanske skulle bli svårare att 
realisera konkursgäldenärens tillgångar när tillstånd för detta krävs ifrån 
särskilt berörda konkursborgenärer. 
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När en gäldenär försätts i konkurs omhändertar konkursförvaltaren all 
bokföring. Denna är många gånger inte i fullgott skick. Skall det införas 
regler om att konkursboet skall beskattas för inkomst som tillfaller boet 
under konkurstillståndet borde det kanske även införas någon typ av regler 
om avskattning för gäldenären när denne försätts i konkurs. Rent praktiskt 
kan detta nog medföra problem. Vilka ingångsvärden skall konkursboet 
räkna med. Att använda konkursgäldenärens bokföring som underlag är 
kanske inte det allra bästa. Att färdigställa en bokföring som inte är i fullgott 
skick kommer att medför kostnader för konkursboet som i slutändan drabbar 
konkursborgenärerna genom mindre utdelning. Visserligen skulle den 
bouppteckning över tillgångar och skulder som konkursförvaltaren upprättar 
kunna användas som underlag, men dessa tillgångar är i många fall 
uppskattade värden utifrån vad en utförsäljning kan tänkas inbringa. Läggs 
dessa värden till grund för konkursboets beskattning blir det troligen ett 
glapp mellan konkursgäldenärens utgående värden och konkursboets 
ingående värden som det kan vara svårt att bortse ifrån. 
 
Det skulle kanske inte behöva införas några nya skatteregler beträffande 
beskattning i samband med konkurs. Eftersom det idag inte finns några 
undantag från beskattning av konkursgäldenären eller konkursboet skulle 
det kanske vara fullt tillräckligt att RR ändrade sin tidigare rättspraxis. Trots 
allt är det vägledande rättsfallet RÅ 1955 ref 21 nästan femtio år gammalt. 
Ett nytt avgörande från RR är ingen omöjlighet. Ett avgörande där större 
hänsyn togs till skatteregler än syftet med konkursinstitutet. Ett problem i 
detta sammanhang skulle dock kunna vara ett motstånd från både SKM och 
konkursförvaltare. SKM anser kanske att det inte är lönt att driva ett 
skattemål eftersom praxis sedan plenimålet varit densamma. Jag kan vidare 
tänka mig att konkursförvaltarna anser att det skulle innebära merarbete för 
dem om konkursbo görs till skattesubjekt. 
 
Företrädare inom skatterätten som förespråkar att konkursbo skall beskattas 
hade förmodligen välkomnat en lagändring eller en ändring av praxis. Även 
staten borde tycka att det är bra om inte konkursinstitutet kan utnyttjas till 
att avveckla en verksamhet utan skattekonsekvenser. Trots allt kan så ske 
idag och det kan uppfattas orättvist gentemot alla de som sköter sig. Staten 
har ju genom riksdagen en möjlighet att lagstifta inom området. 
 
Jag tror att detta är ett rättsområde som kommer att förändras inom en 
ganska snar framtid, antigen genom ny lagstiftning eller genom ändrad 
praxis. Om, eller när, det sker en sådan förändring tror jag att det samtidigt 
måste till en samordning mellan konkursrättsliga regler och skatterättsliga 
regler. 
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