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Summary 
In January of 2007 the Swedish Tax Agency (Skatteverket) started to 
publish suggestions as to what they considered being “incorrect tax setups”.  
With the heading “legal information” the Swedish Tax Agency published 
four set-ups on the website aiming to deter private individuals and 
companies from entering into these, according to the agency, doubtful and 
advanced set-ups. In the publications the Swedish Tax Agency declare how 
the current setups should be handled. The set-ups all have in common that 
the Swedish Tax Agency aims to refer to the Swedish “tax evasion law” in 
future judicial processes.  
 
In the thesis the strong connection and the difficult demarcation between the 
term “tax avoidance” (“skatteplanering”) and tax evasion (“skatteflykt”) are 
being recited. Thus, the thesis’s overall purpose is to present and analyze the 
tax law related problems regarding legal and practical issues concerning 
“tax avoidance”. The intention is to enlighten “tax avoidance” as a 
phenomenon and to clarify and closely analyze the different legal queries 
which might emerge around “tax avoidance”.  
 
Tax avoidance and tax evasion are not new phenomenons; they have most 
likely been present in our society for as long as there has been a tax to pay.  
The word “tax avoidance” induces a line of different associations which 
might vary between individuals. For many people “tax avoidance” equals to 
breaking the law, while for others it is morally wrong to plan taxes. 
However, in certain situations, the legislator presumes that both companies 
as well as private individuals should plan their taxes. As an example of this 
private individuals may advance or postpone the date for when to carry out 
reparations at their house in order to obtain tax deductions. Accordingly, 
this form of planning means that the individual in question is “planning tax 
avoidance”. However since it is legal to conduct repairs on the house 
whenever suitable for the private individual the planning can’t be considered 
as either immoral or illegal. 
 
It is somewhat more difficult for people to accept that what is known as a 
“loophole” is used to pay a lower amount of tax. However, a question that 
arises is how to define a “loophole” and also when a “loophole” in the 
legislation becomes so publicly accepted that it no longer is considered as 
being a “loophole”. If for example a husband and a wife share the rate costs 
between each other in order to obtain maximum tax clearance, it could be 
considered as benefiting from a “loophole”. However, this action is 
nowadays considered as so widely accepted that it is hard to perceive it as a 
“loophole”. 
 
The problematic surrounding the demarcation between “tax avoidance” and 
“tax evasion” is a complex area with few clear guidelines. However the 
conclusion is that an explicit demarcation is needed. 
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Sammanfattning 
I januari 2007 började Skatteverket att på sin hemsida publicera vad verket 
anser vara ”felaktiga skatteupplägg”. Under rubriken ”rättsinformation” 
beskrivs de aktuella förfarandena vilka i dagsläget är fyra till antalet. Med 
dessa publiceringar avser Skatteverket att ”avskräcka privatpersoner och 
företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, tvivelaktiga och avancerade 
skatteupplägg”. I sina publikationer redogör Skatteverket för hur de aktuella 
skatteuppläggen ska angripas och gemensamt för samtliga är att Skatteverket 
avser att hänvisa till skatteflyktslagen i framtida rättsprocesser.   

I uppsatsen redogörs för den starka kopplingen samt den svåra 
gränsdragningen mellan begreppen skatteplanering respektive skatteflykt. 
Uppsatsens övergripande syfte är således att presentera samt analysera den 
skatterättsliga problematik som rättsliga och praktiska frågeställningar kring 
skatteplaneringstransaktioner ger upphov till i rättstillämpningen. Avsikten 
är att belysa skatteplanering såsom företeelse samt att klarlägga och närmare 
analysera olika rättsliga frågeställningar som kan komma att uppstå kring 
skatteplanering.  
 
Skatteplanering och skatteflykt är inga nya företeelser, de har 
förmodligen funnits i vårt samhälle så länge det har funnits en 
skatt att betala. Ordet skatteplanering föranleder en rad olika 
associationer vilka kan vara väldigt individuella. För många är 
ordet liktydigt med lagbrott. För andra är det moraliskt fel att 
planera sin skatt. Lagstiftaren förutsätter dock i vissa fall att såväl 
företag som privatpersoner ska skatteplanera. Ett exempel på 
detta är då en privatperson tidigarelägger eller skjuter upp 
reparationerna av sitt hus för att erhålla rotavdrag. Denna form av 
planering innebär således att personen i fråga skatteplanerar. 
Dock kan ingen påstå annat än att det är helt lagligt att förlägga 
sina reparationer på huset när som helst i tiden och denna form 
av planering kan svårligen kallas omoralisk. 

Lite svårare är det för många att acceptera att ett så kallat "kryphål" används 
för att betala en lägre skatt. Frågan är dock vad som är ett "kryphål" och när 
ett ”kryphål” i lagstiftningen blir så allmänt accepterat att det inte längre kan 
anses vara ett sådant. Om exempelvis man och hustru fördelar 
räntekostnaderna mellan sig så att de ska få maximal skatteavräkning, kan 
detta möjligen kallas att de utnyttjar ett ”kryphål”. Detta förfarande anses 
dock numera vara så allmänt accepterat att det svårligen uppfattas som ett 
”kryphål”. 
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Problematiken kring gränsdragningen mellan skatteplanering och skatteflykt 
är ett komplext område med få klara riktlinjer. Det kan dock konstateras att 
behovet av en tydligare gränsdragning är stort.   
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1 Inledning 

Begreppet skatteplanering är inget nytt fenomen och således på intet sätt ett 
modernt begrepp. Ordets innebörd har förändrats under årens gång vilket 
gör det svårt att hitta en allmänt vedertagen definition av begreppet. En sak 
är dock säker, begreppet skatteplanering skapar debatt, en debatt som är lika 
aktuell i dagsläget som när begreppet en gång uppstod. 
 
Beskattningsproblematiken som denna uppsats behandlar kan förklaras som 
de transaktioner som hamnar i en form av gråzon mellan legitima 
skatteplaneringsförfaranden å ena sidan och kriminaliserade skattebrott så 
som skatteflykt å andra sidan. I denna gråzon uppkommer frågor kring vad 
som skatterättsligt kan och inte kan accepteras. Vid oklara och skatterättsligt 
svårbedömda situationer förefaller transaktionskedjorna ofta vara oväntade 
vilket skapar svårigheter att överskåda konsekvenserna av de aktuella 
skattereglernas tillämpning i det enskilda fallet. Utöver detta tillkommer det 
faktum att skattereglerna ofta är komplicerade och behäftade med 
tolkningssvårigheter, avgränsningsproblematik samt viss bristande 
systematik. Det är dessa transaktioner som står i fokus i denna uppsats.  
 
Skatteplanering kopplas ofta felaktigt samman med skattefusk. I enlighet 
med uppsatsens syfte behandlas inte detta ämne eftersom skattefusk 
innefattar åtgärder vilka direkt strider mot lagstiftningen, således uppstår 
varken gränsdragnings- eller någon definitionsproblematik kopplad till 
ämnet för uppsatsen.1  
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens övergripande syfte är att presentera samt analysera den 
skatterättsliga problematik som rättsliga och praktiska frågeställningar kring 
skatteplaneringstransaktioner ger upphov till i rättstillämpningen. Avsikten 
är att belysa skatteplanering såsom företeelse samt att klarlägga och närmare 
analysera olika rättsliga frågeställningar som kan komma att uppstå kring 
skatteplanering. Vidare syftar uppsatsen till att bringa klarhet i 
begreppsproblematiken kring begreppet skatteplanering, att utreda de 
underliggande principerna och rekvisiten samt studera begreppet i ett delvis 
EG-rättsligt perspektiv. I uppsatsen redogörs för den starka kopplingen samt 
den svåra gränsdragningen mellan begreppen skatteplanering respektive 
skatteflykt. För att exemplifiera problematiken kopplar uppsatsen tydligt till 
konkreta exempel på aktuella skatteplaneringsförfaranden. 
 

                                                 
1 Grosskopf, G, Skatteplanering och skatteflykt, sid. 4f samt Gometz, U, Skatter och 
revisorsetik, sid. 8.  
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1.2 Metod och material  
Framställningen grundar sig på en rättsdogmatisk metod genom vilken 
rättskällelära och juridisk metod tillämpas i syfte att analysera och tolka 
gällande rätt. Materialet i uppsatsen har huvudsakligen utgjorts av lagtext, 
förarbeten, rättspraxis samt doktrin. 2

 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen avser i första hand att behandla begreppsproblematiken som 
omgärdar skatteplanering samt skatteflykt. Med detta i åtanke genomförs 
inte en fördjupad studie av de aktuella skatteplaneringsförfarandena, vilka 
endast är tänkta att fungera som referenspunkter för utredningen av 
begreppsproblematiken. Vidare avser uppsatsen inte att behandla skattefusk 
eftersom ett sådant förfarande innefattar åtgärder i strid med lagstiftningen 
och ska således inte kopplas djupare till begreppet skatteplanering.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex större avsnitt vilka disponerats enligt följande: 
 
I avsnitt ett inleds uppsatsen med att begreppet skatteplanering presenteras. 
Detta sker inledningsvis genom en historisk överblick av begreppets 
utveckling samt dess betydelse för skattelagstiftningens utveckling. 
Avsnittet utgör en utgångspunkt för de kapitel som följer och ger en 
grundläggande förståelse för den aktuella problematiken. 
 
I avsnitt två behandlas de skatteplaneringsförfaranden som Skatteverket valt 
att benämna som ”felaktiga skatteupplägg” vilka i dagsläget är fyra stycken, 
”Handelsbolagslösningen”, ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag”, 
”Kringgående av 3:12 – systemet” och ”Räntesnurror”. Avsnittet syftar till 
att tillhandahålla en allmäm orientering i de olika skatteuppläggen samt att 
tydliggöra kopplingen mellan de aktuella skatteuppläggen och 
skatteflyktslagen. 
 
I avsnitt tre introduceras begreppet skatteflykt. Den aktuella paragrafens 
fyra rekvisit beskrivs i varsitt separat underkapitel. Utöver detta beskrivs 
gemenskapsrättens syn på skatteflykt. Avsnittet avslutas med ett 
förtydligande av när och hur skatteflyktslagen blir tillämplig. 
 
I avsnitt fyra fördjupas studierna i betydelsen av Skatteverkets roll i 
debatten kring skatteplanering samt verkets bedömning av de aktuella 
                                                 
2 Den rättsvetenskapliga metoden omfattar rättskälleläran, delar av den juridiska metoden 
samt andra metoder ämnade för att analysera rätten, se bland andra Sandgren, C. 
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, sid. 36 ff.  
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skatteplaneringsförfarandena. I ett underkapitel görs en fördjupad utredning 
utifrån frågeställningen huruvida Skatteverkets publikationer utgör allmänna 
råd. Vidare förtydligas Skatteverkets hänvisning till skatteflyktslagen.  
 
I avsnitt fem ämnar uppsatsen att klarlägga gränsen mellan skatteflykt och 
skatteplanering. Detta tar sin utgångspunkt i en jämnförelse mellan 
tolkningen av de båda begreppen där skillnader och likheter lyfts fram.   
 
I avsnitt sex avslutas uppsatsen med en analys av begreppet skatteplanering. 
Analysen syftar till att sammanställa och tydliggöra innehållet i begreppet 
skatteplanering samt att utifrån bland annat den mediala synen på begreppet 
diskutera dess betydelse i framtiden. Vidare är det således i detta kapitel 
som personliga åsikter framkommer.  
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2 Vad är skatteplanering?  

2.1 Historisk överblick  

Innebörden av begreppet skatteplanering har förändrats under årens gång 
vilket gör det svårt att hitta en allmänt vedertagen definition. Begreppet som 
sådant är förmodligen lika gammalt som vårt skattesystem. Dock är det först 
i början av 1980-talet som en diskussion kring innebörden av begreppet 
skatteplanering börjar ta form. Att det dröjt så länge kan delvis förklaras 
genom att den stundom livliga diskussionen kring skatteflyktsbegreppet 
tagit överhanden i debatten. Det framgår av motivuttalanden från denna tid 
att med en ren skatteplaneringsåtgärd avses ett tillvägagångssätt där den 
skattskyldige för att minimera skatten väljer ett skatteanpassat förfarande 
som uttryckligen eller underförstått accepteras av lagstiftaren.3 Just den 
omständigheten att skatteförmånen inte förutsetts av lagstiftaren under 
lagstiftningsarbetet anses således skilja skatteplaneringsåtgärden från ett så 
kallat skatteflyktsförfarande.4 Under samma tidsperiod definierade 
Kommissionen mot ekonomisk brottslighet uttrycket skatteplanering, såsom 
åtgärder genom vilka den skattskyldige väljer det inom ramen för den 
aktuella lagstiftningen mest förmånliga handlingsalternativet för att erhålla 
den lägsta skattekostnaden. Enligt Kommissionen mot ekonomisk 
brottslighet ska dock detta val även ske utan att det kommer i uppenbar 
konflikt med lagstiftarens syfte med den aktuella bestämmelsen.5  
 
Betydelseinnehållet i begreppet skatteplanering kan antas ha kommit att 
förskjutas genom att i media gå från att avse tämligen okomplicerade 
förfaranden till mer avancerade skatteanpassade transaktioner. I dagens 
allmänna debatt kritiseras förfaranden som i många fall är helt legitima och 
framställs såsom omoraliska och förkastliga. Således har termen 
skatteupplägg kommit att användas som en moraliskt fördömande 
beteckning för i stort sett alla förfaranden som på något sätt medfört en inte 
obetydande skatteminskning för den skattskyldige.6  
 

2.2 Begreppet skatteplanering 

Termen skatteplanering är som framgått tidigt i denna framställning diffus 
och begreppsinnehållet svårbestämt. Lämpligen kan utgångspunkten för att 
strukturera definitionen av begreppet skatteplanering tas i det ovan 
redovisade betänkandet från Kommissionen mot ekonomisk brottslighet. I 
betänkandet definierats skatteplanering som åtgärder där den skattskyldige, 

                                                 
3 Prop. 1980/81:17 sid. 16.  
4 Prop. 1982/83:84 sid. 10.  
5 SOU 1983:41 sid 92.  
6 Se bland annat. Grosskopf G, Skatteplanering och skatteflykt, sid. 5 ff. 
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inom ramen för gällande lagstiftning och utan att komma i uppenbar 
konflikt med lagstiftarens syfte väljer mellan olika handlingsalternativ på ett 
sådant sätt att den lägsta skattekostnaden uppkommer.7   
 
Utgångspunkten för begreppet skatteplanering tar således avstamp i vad 
lagstiftaren explicit eller implicit godkänt skattemässigt. I vissa fall framgår 
det direkt i förarbetena att en given situation är tänkt att resultera i en viss 
skatteanpassad transaktion. I andra fall är rättsläget tämligen oklart vilket 
resulterar i att den skattskyldige har möjlighet att pröva en viss transaktions 
förenlighet med den aktuella skattelagstiftningen. Denna möjlighet 
illustreras i ett motivuttalande i samband med skatteflyktslagens 
utvidganden år 1982. I detta uttalande understryks att det aktuella 
utvidgandet av klausulens tillämpningsområde inte innebär att den ska 
appliceras på alla förfaranden där den skattskyldige får fördelar av sitt 
handlande. Vidare påpekas att en näringsidkare naturligtvis måste beakta 
alla tänkbara skattekonsekvenser inför en aktuell investering eller annan 
affärstransaktion och, om det uppkommer olika alternativ, välja det som 
resulterar i det bästa resultatet ur ett skattemässigt perspektiv.8 Detta 
resonemang bör inte endast appliceras på näringsidkare, då det ankommer 
på var och en att sköta sin ekonomi på bästa möjliga vis, vari det bör anses 
ingå att betala rätt skatt.9 Detta innebär således att transaktioner som är 
skatteanpassade och som betingas av rent affärsmässiga skäl bör vara att 
anse som hänförliga till begreppet skatteplanering.10  Dock uppstår problem 
vid tolkningen av vilka förhållanden som uttryckligen eller underförstått är 
acceptabla enligt lagstiftaren. Det faktum att Regeringsrätten inte ansett sig 
kunna underkänna en transaktion innebär nödvändigtvis inte, enligt 
förarbetena, att denna kan anses godtagbar ur lagstiftarens perspektiv.11 
Dock är det ekonomiska livet så föränderligt att lagstiftarna omöjligen kan 
förutse och i text uttrycka konsekvenser av framtida transaktioner. Även 
toleransen för vad som kan tolkas som underförstått accepterat borde 
rimligtvis variera från individ till individ samt mellan olika yrkesgrupper.12    
 
Det bör således understrykas att till kategorin skatteplanering kan hänföras  
rättshandlingar som lagstiftningen förutser samt sådana dispositioner som i 
rättstillämpningen framstår som oväntade och oförutsägbara. I båda dessa 
fall rör det sig likväl om rättshandlingar som förvisso vidtagits i 
skatteminskande syfte dock inom ramen för vad skattelagen tillåter. Den 
normala skatteplaneringen hänför sig till den kategori transaktioner som i 
aktuella förarbeten både har förutsatts och till viss del uppmuntrats genom 
incitament i bland annat motiven. Denna typ av rättshandlande innebär att 
den skattskyldige väljer det skattemässigt bästa alternativet för en 
investering eller annan affärstransaktion.13  I sin allra enklaste form yttrar 

                                                 
7 Eko-kommissionens betänkande, Kontroll av rådgivare, SOU 1983:41 sid 92.  
8 Prop. 1982/83:84 sid. 21.  
9 SOU 1975:77 sid. 49.  
10 Almendal, T, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. sid. 44.   
11 SOU 1975:77 sid 50.  
12 Almendal, T, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott. sid 45.   
13 Prop. 1982/83:84 sid 21.  
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sig skatteplanering i exempelvis överavskrivningar på inventarier alternativt 
att den skattskyldige utnyttjar sin rätt att välja mellan olika civilrättsliga 
institut såsom köp och leasing vid införskaffandet av nya inventarier. Det 
bör dock understrykas att även en mer avancerad skatteplanering som 
exempelvis så kallad förpackning av tillgångar förutses i lagstiftningens 
förarbeten.14   
 
Uppenbarligen förekommer emellertid skatteplanering även genom 
rättshandlingar vilkas skattemässiga effekter får anses vara icke förutsatta. 
Dessa transaktioner beskrivs ofta som förenliga med den aktuella 
lagstiftningens ordalydelse samtidigt som de anses strida mot dess syfte och 
ändamål.15 I den mån dessa transaktioner omfattas av skatteflyktslagens 
generalklausul benämns de som skatteflyktstransaktioner, vilka kommer att 
belysas i en annan del av uppsatsen.16  
 
I olika förarbeten och framförallt i motiven till de olika versionerna av 
skatteflyktslagen används en skiftande terminologi för att definiera och 
klassificera olika former av skatteundandraganden. Det förekommer ett stort 
antal uttryck såsom skatteflykt, kringgående av skattelag, skattebrott, 
skatteanpassning, otillbörliga skatteförmåner, skattefiffel samt 
skatteplanering. Vissa av dessa uttryck synes avse att beskriva vad som 
tidigare i denna uppsats betecknats som förutsägbara skatteanpassade 
transaktioner medan andra förefaller avse förfaranden vilka inte kan förutses 
alternativt förfaranden som kan omfattas av skatteflyktslagens 
generalklausul. Ytterligare en kategori termer synes ta sikte på rent 
lagstridiga förfaranden. Ett förtydligande har dock gjorts i propositionen där 
begreppet skatteplanering förklaras som ett lagligt förfarande, skattefusk 
som ett olagligt och skatteflykt som ett oklart begrepp däremellan.17  
 
Sammanfattningsvis kan således skatteplanering definieras som en eller en 
serie åtgärder vilka sker inom ramen för lagens gränslinjer för att minska 
skatten. Innebörden av begreppet skatteplanering bygger följaktligen på att 
välja den ur skattesynpunkt fördelaktigaste affärstransaktionen. Att 
planmässigt ordna sina affärer i syfte att få lägre skatt kallas ofta 
skatteplanering, om det sker på ett sätt som är förenligt med lagstiftarens 
mening. Ligger det utanför ramen för vad lagstiftaren ansett vara syftet med 
skattesystemet anses det ofta vara skatteflykt. Gränsdragningen mellan de 
olika klassificeringarna kan således framstå som svår, eftersom vissa 
lagregler inte bara är komplicerade utan även motstridiga. Det måste dock 
konstateras att det emellertid inte finns någon allmängiltig gräns mellan vad 
som definieras som skatteflykt respektive skatteplanering.  

                                                 
14 SOU 2001:11 sid 168 ff. samt Prop. 2003/03:96 sid. 132 ff.  
15 Jmf. 2§ p.4 SFL samt SOU 1975:77 sid 43, Ds B 1978:6 sid 29f, Prop 1980/81:17 sid. 
11. samt Prop. 1982/83:84 sid. 10.  
16 Se kapitel 4 Skatteflykt.  
17 Prop. 1995:104 sid. 32.  
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3 Aktuella skatteplaneringsförfaranden  

I januari 2007 började Skatteverket att på sin hemsida publicera vad verket 
anser vara ”felaktiga skatteupplägg”. Under rubriken ”rättsinformation” 
beskrivs de aktuella förfarandena vilka i dagsläget är fyra stycken, 
”Handelsbolagslösningen”, ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag”, 
”Kringgående av 3:12 – systemet” och ”Räntesnurror”. 18  
 
Genom dessa publiceringar avser Skatteverket att avskräcka privatpersoner 
och företag från att ge sig in i dessa, enligt verket, ”tvivelaktiga och 
avancerade skatteupplägg”19 och på så sätt undvika ”onödiga kontroller och 
efterföljande processer.”20 Skatteverket framhåller även i ett 
pressmeddelande att verket genom sina publikationer avser att spara både 
skattebetalare och företag pengar genom att undvika långvariga samt 
dyrbara rättsprocesser.21  
 
Nedan redogörs kortfattat för de aktuella skatteplaneringsförfarandena. 
Gemensamt för alla dessa upplägg är att Skatteverket vill angripa dem med 
hjälp av skatteflyktslagen.  

3.1 ”Handelsbolagslösningen” 
Det förfarande som Skatteverket avser i detta fall innebär enligt verket att de 
som säljer tillgångar, främst fastigheter, försöker göra dessa försäljningar 
skattefria genom olika koncerninterna transaktioner med hjälp av 
handelsbolag samt utländska koncernbolag. Anledningen till att dessa 
tillgångar säljs paketerade i handelsbolag på detta sätt är att de kan öppna 
upp för köpare att erhålla direktavdrag för större delen av sin 
anskaffningsutgift. Om sedan köparen återfinns i samma koncern som 
säljaren presumerar Skatteverket att detta möjliggör en ökning av det 
skattemässiga värdet på tillgångarna ända upp till marknadsvärdet för intern 
alternativt extern försäljning.22  
 
Förfarandet kan enligt Skatteverket genomföras genom att den aktuella 
tillgången först överlåts för skattemässigt värde, vilket är ett underpris, till 
ett svenskt handelsbolag med ett utländskt koncernbolag som delägare. 
Handelsbolagsandelarna säljs sedan till marknadspris och den efterföljande 
kapitalvinsten hänförs till det utländska koncernföretaget. Förfarandet är nu 
beroende av att kapitalvinster inte beskattas vid försäljning av andelar i ett 
                                                 
18 http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html. 
19http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2007/2007/felak
tigaskatteupplaggpubliceraspawebbplatsen.5.3dfca4f410f4fc63c86800011010.html. 
20 http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html. 
21http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/pressmeddelanden/2007/2007/felak
tigaskatteupplaggpubliceraspawebbplatsen.5.3dfca4f410f4fc63c86800011010.html. 
22http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/handelsbolagslosningen.4.3dfca4f410f4f
c63c8680009678.html 
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svenskt handelsbolag i den stat som det utländska koncernföretaget är 
hemmahörande. Vinsten delas sedan ut skattefritt till det svenska 
moderbolaget.23  
 
Verket har gjort bedömningen att utnyttjandet av reglerna om 
kapitalvinstbeskattning på handelsbolag har medfört skattebortfall i 
mångmiljardklassen. Bara genom att observera transaktioner vid 2005-2007 
års taxering har det, enligt verket, framkommit att avdragsbeloppen för 
förluster på handelsbolagsandelar uppgick till ca 54 miljarder kronor.24  
 
Det är Skatteverkets avsikt att låta domstolar pröva om denna typ av 
koncerninterna förfaranden kan underkännas med bland annat stöd av 
skatteflyktslagen.25

 

3.2 ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna 
bolag” 
Detta förfarande innebär, i enlighet med Skatteverkets beskrivning, att en 
ägare till ett fåmansföretag köper en kapitalförsäkring för vilken 
försäkringspremien betalas genom en utfärdad revers eller genom en kontant 
insättning av försäkringskapitalet på ett depåkonto som är kopplat till 
försäkringen. Kontanterna eller reversen används för att depåkontot som är 
kopplat till kapitalförsäkringen ska "förvärva" ett nybildat aktiebolag av 
ägaren till försäkringen alternativt av en extern aktör. Därefter kan ägaren 
till försäkringen bedriva verksamhet i det ”förvärvade” aktiebolaget. Det 
förekommer dock i vissa fall att det aktuella bolaget redan ingår i ägarens 
verksamhet eller att bolaget bildats i försäkringen.  Kontentan av förfarandet 
blir således att försäkringskapitalet använts för att förvärva ett bolag som 
fullt ut kontrolleras och disponeras av ägaren till försäkringen. Formellt sett 
är det dock försäkringsbolaget som står som ägare till aktiebolaget, det äger 
depåkontot som är kopplat till försäkringen, även om bolaget bedrivs och 
disponeras på samma sätt som om det ägdes av ägaren till försäkringen. 
Ägaren tar genom uttag från försäkringen ut upparbetade vinster i bolaget. 
Vinsterna tas ut genom utdelning från bolaget alternativt genom den 
kapitalvinst som uppkommer om bolaget avyttras. I de fall bolaget säljs har 
verksamheten oftast flyttats över till ett annat bolag som är knutet till 
försäkringen eller ägaren till försäkringen. Det förekommer även att bolag 
inför en utförsäljning placeras i en kapitalförsäkring för att ägaren ska 
undkomma kapitalvinstbeskattning. Skatteverket påpekar även i sin 
utredning att uppläggen kan göras mer komplicerade genom att ett eller flera 

                                                 
23http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/handelsbolagslosningen.4.3dfca4f410f4f
c63c8680009678.html 
24http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/handelsbolagslosningen.4.3dfca4f410f4f
c63c8680009678.html 
25http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/handelsbolagslosningen.4.3dfca4f410f4f
c63c8680009678.html 
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bolag, som ägs av försäkringsbolaget, läggs in som mellanled mellan det nu 
aktuella bolaget och kapitalförsäkringen.26

 
De utländska kapitalförsäkringar som används i de nu aktuella uppläggen är 
fondförsäkringar av så kallad unit-linkedtyp. Utmärkande för dessa är att 
ägaren av försäkringen mer eller mindre fritt kan disponera över 
försäkringskapitalet genom placeringar i olika värdepapper. De 
försäkringsbolag som tillhandahåller dessa kapitalförsäkringar är i det 
närmaste uteslutande belägna i skatteparadis där möjligheten till kontroll 
och insyn är betydligt begränsad. Vidare är försäkringsrisken minimal och 
det finns ofta inga eller få begränsningar när det gäller olika 
placeringsmöjligheter eller att i övrigt disponera över försäkringskapitalet 
genom personliga lån eller uttag från försäkringen. Således finns det 
möjlighet att disponera över försäkringskapitalet genom att exempelvis 
lägga in ägarens aktiebolag eller optioner som ägaren utfärdat avseende det 
egna bolaget.27

 
Resultatet blir således att kapitalförsäkringarna möjliggör att upparbetade 
värden i bolag inte beskattas när de tillgodoräknas eller tas ut av ägaren till 
bolaget i form av kapitalvinst eller utdelning. Detta beror på att vad som 
tillgodoräknas en kapitalförsäkring i form av utdelning och kapitalvinst inte 
beskattas i försäkringen samt att uttag från en kapitalförsäkring inte 
beskattas.28  
 
Skatteverket har valt att angripa detta förfarande genom att tillämpa 
skatteflyktsklausulen. De anser att den egentliga ägaren till bolaget även är 
ägare till kapitalförsäkringen och ska därför beskattas för utdelning och 
kapitalvinst som om bolaget ägdes direkt av den skatteskyldige. Vidare 
anser Skatteverket att det som upparbetats i bolaget och som tillgodoräknats 
kapitalförsäkringen ska behandlas som lön till den i fallet aktuella 
skatteskyldige som är verksam i bolaget och ägare till försäkringen. 
Skatteverket framhäver även att när det gäller senare års upplägg kan 
prövning även komma att ske genom den CFC - lagstiftning som gäller från 
och med 2005 års taxering.29    
 

3.3 ”Kringgående av 3:12 systemet” 
I början av februari 2008 redogjorde Skatteverket för sin inställning till vad 
verket beskriver som ett ”kringgående av fåmansföretagsreglerna”, och 
därmed beskattningen av arbetsinkomster, genom upprepade interna 

                                                 
26http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/kapitalforsupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c
8680009689.html 
27http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/kapitalforsupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c
8680009689.html 
28http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/kapitalforsupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c
8680009689.html 
29http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/kapitalforsupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c
8680009689.html 

 14



aktieöverlåtelser. Förfarandet innebär att säljaren av ett så kallat 3:12 bolag 
avser att via upprepade interna aktieöverlåtelser försöka kringgå 3:12 
beskattningen. Tillvägagångssättet för att uppnå detta resultat kan beskrivas 
genom scenariot att ägaren av ett 3:12 bolag avser att sälja detta till en 
extern köpare, säljaren bildar nu ännu ett bolag till vilket det första bolaget 
säljs för omkostnadsbeloppet. Även detta nya bolag omfattas av 3:12-
reglerna på grund av att det nya bolaget nu äger bolaget i vilket säljaren 
varit verksam. Det ursprungliga bolaget säljs sedan skattefritt för 
marknadspris till den utomstående köparen. Säljaren bildar sedan ännu ett 
nytt bolag till vilket det senast bildade bolaget säljs. Detta bolag anses nu av 
säljaren inte omfattas av 3:12-reglerna eftersom säljaren aldrig varit 
verksam i bolaget eller något av de bolag som nu ägs av det nyaste bolaget. 
Säljaren avser nu att likvidera de två bolagen och beskattas följaktligen med 
endast 25 % på den vinst som uppkommer i samband med likvidationen.30 
Efter upprepade interna aktieöverlåtelser har således säljare av 
fåmansföretag vid en extern försäljning hävdat att andelarna inte omfattas av 
reglerna om kvalificerade andelar.31

   
 
Transaktionen ifråga, det vill säga att ”avkvalificera” kvalificerade aktier, 
har varit allmänt känd sedan Skatteverket beskrev förfarandet i en 
hemställan till finansdepartementet.

32
 Förfarandet diskuterades även i den så 

kallade 3:12 utredningen, i vilken förslag till ändringar av lagtexten 
framkom. Dessa skulle leda till att det inte gick att kringgå reglerna på ovan 
beskrivna sätt.33

 Även i den för förfarandet aktuella propositionen framkom 
att regeringen uppmärksammat problemet, dock infördes inte någon 
särreglering för interna aktieöverlåtelser då man ansåg att det skulle öka 
regelsystemets komplexitet avsevärt.34

  

 
Skatteverket anser att rättsläget inte gör det möjligt att kringgå 
lagstiftningen på ovan beskrivna sätt och har för avsikt att låta 
förvaltningsdomstolarna pröva om interna aktieöverlåtelser kan 
underkännas. Verket avser att yrka på beskattning i enlighet med 3:12 
reglerna genom tre alternativa grunder. För det första ska säljaren anses 
verksam i betydande omfattning i något av företagen. För det andra ska den 
verkliga innebörden av transaktionerna bedömas. Slutligen anser 
Skatteverket att skatteflyktslagen ska tillämpas på det aktuella förfarandet 
eftersom verket anser att det aktuella kringgåendet strider mot syftet med 
3:12 reglerna.35   
 

                                                 
30http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/internaaktieoverlatelser312.4.3d6c82f21
107cfb119f80001188.html. 
31 Kardvik, U, Kringgående av fåmansföretagsreglerna genom upprepade 
interna aktieöverlåtelser, sid. 431. 
32 Fi 2000/1468. 
33 SOU 2002:52, sid. 440f. 
34 Proposition 2005/06:40, sid. 59. 
35http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/internaaktieoverlatelser312.4.3d6c82f21
107cfb119f80001188.html 
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3.4 ”Räntesnurror” 
Begreppet räntesnurror innebär, i enlighet med Skatteverkets beskrivning, 
ett förfarande där aktier i ett bolag i en koncern säljs till ett annat 
koncernbolag för marknadspris och köpet finansieras genom att säljaren 
lämnar ett lån till köparen som i sin tur betalas med en räntebärande revers. 
Genom de avdragsgilla räntebetalningarna som uppkommer hos köparen 
elimineras det skattepliktiga rörelseresultatet i det sålda bolaget. Detta sker 
genom att rörelseresultatet kan föras över till köparen via avdragsgilla 
koncernbidrag. De utbetalda räntorna beskattas inte hos mottagaren som 
regel på grund av att det är ett subjekt för vilket särskilda skatteregler 
föreligger. Detta förfarande medför en i många fall betydande skattefördel.36

 
I praktiken går förfarandet till så att en koncern med ett utländskt 
moderbolag, direkt eller indirekt, äger ett svenskt rörelsedrivande bolag. 
Koncernen eftersträvar att minska sin beskattning i det svenska bolaget, 
vilket leder till att koncernen nu vill överföra en del av resultatet från det 
svenska bolaget till ett annat koncernbolag som inte driver verksamhet i 
Sverige. Det nya koncernbolaget är istället hemmahörande i ett land med 
lägre beskattning. Detta medför dock att koncernbidrag inte kan lämnas med 
avdragsrätt i enlighet med 35 kapitlet i IL, eftersom ett villkor för denna 
avdragsrätt är att mottagaren av bidraget beskattas för det i Sverige. Att 
reducera resultatet genom att överföra tillgångarna eller utföra tjänsterna till 
underpris mellan bolagen är inte heller en möjlighet eftersom resultatet då 
kan korrigeras med stöd av den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § 
IL. Detta föranleder nu den ovan beskrivna transaktion som Skatteverket 
kallar ”räntesnurror”.37  
 
Förfarandet innebär således att koncerner genom olika koncerninterna 
transaktioner försöker uppnå en effekt vilken får samma inverkan som om 
koncernbidrag skulle ha lämnats med avdragsrätt från ett svenskt aktiebolag 
till ett utländskt bolag som inte beskattas för de överförda medlen i Sverige 
och inte heller beskattas för de mottagna medlen i det utländska bolagets 
hemvist.38

 
Det har varit Skatteverkets avsikt att låta domstolarna pröva om denna typ 
av koncerninterna förfaranden, som enligt verket saknar affärsmässiga skäl 
vid sidan om skatteeffekterna, kan underkännas med stöd av 
skatteflyktslagen så att avdrag för de överförda medlen i form av ränta inte 
medges.39   

                                                 
36 Tivéus, U, Räntebetalningar till utlandet på koncerninterna lån finansierade med 
koncernbidrag -skatteflykt? sid 690.  
37http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c86800
09710.html. 
38http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c86800
09710.html. 
39http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c86800
09710.html. 
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4 Skatteflykt 

4.1 Inledning 
Redan år 1928 diskuterades olika regler mot skatteflykt i ett betänkande från 
bolagsskatteberedningen,40

 vilket resulterade i den så kallade 
ersättningsskatten. Vid den tiden använde man sig dock inte av begreppet 
skatteflykt utan valde att i stället använda termen ”ej åsyftade 
skatteförmåner”. År 1975 kom det första förslaget till en allmän 
skatteflyktsklausul. Förslaget ledde dock inte fram till någon lagstiftning 
och detta tros ha berott på att man var rädd för att rättsäkerheten skulle 
förlora sin mening. Efter att ytterligare två år passerat kom en ny utredning 
vilken emellertid inte heller resulterade i någon konkret åtgärd. Det var 
istället en proposition från 1980 som kom att förändra den svenska 
skatteflyktslagstiftningen. 41

 
Under mitten av 1980-talet kom den kommersialiserade skatteflykten att 
breda ut sig i Sverige. Detta var visserligen inte något nytt, utan kan sägas 
ha sitt ursprung i de så kallade Lundintransaktionerna, vilka ägde rum redan 
på 50-talet. Den exploderande utvecklingen som följde på 80-talet grundade 
sig på flertalet saker, bland annat den ökande konkurrensen på 
finansmarknaden, utvecklingen på fondbörsen samt kanske främst gemene 
mans ökade medvetenhet kring skatter och skattebaser.42   
 
Den ursprungliga lagen mot skatteflykt infördes 198043

 och har sedan dess, i 
alla sina utföranden, varit föremål för stundtals massiv kritik. År 1993 
upphävdes lagen eftersom den inte ansågs tillräckligt effektiv. Den 
återinfördes dock 1995, efter att regeringen då ansåg att lagen hade en 
väsentlig preventiv funktion vid bekämpandet av skatteflykt.44 I vissa 
avseenden gjordes skärpningar 1997, vilka tillämpades på alla förfaranden 
som har företagits efter den 1 januari 1998. Detta resulterade i att den praxis 
som tidigare utvecklats på området till största delen får anses vara föråldrad, 
vilket ur rättsäkerhetssynpunkt måste beklagas.45  
 
Lagens tillämplighetsområde är taxering till kommunal inkomstskatt och 
statlig inkomstskatt. Indirekta skatter är inte inkluderade och någon 
utvidgning av lagens tillämplighetsområde bör inte vara aktuell.46

  
 

                                                 
40 Virin, N, Tjugo år i Skatterättsnämnden, Några reflexioner kring rättssäkerhet och 
effektivitet, sid. 30 ff. 
41 Prop. 1980/81:17 
42 Grosskopf, G, Skatteplanering och skatteflykt, sid. 4ff. 
43 Lag (1980:865) mot skatteflykt. 
44 Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
45 SkU 1982/83:20 sid. 11. 
46 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och 
handbok i skatterätt. sid. 634.  
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Införandet av en särskild lag mot skatteflykt har resulterat i att skatteflykt 
numera kan ses i två olika bemärkelser, dels som en allmän företeelse, dels 
som särskilda förfaranden på vilka skatteflyktslagen är tillämplig.  
Skatteflykt som allmän företeelse har definierats av 1953 års 
skatteflyktskommitté som transaktioner genom vilka den skattskyldige följt 
såväl lagens ordalydelse som dess tillämpning i praxis men ändå uppnått ett 
resultat som måste betraktas som otillfredsställande ur allmän synvinkel.47 
Med skatteflykt avses i skatteflyktslagens mening främst förfaranden där 
civilrättsligt giltiga rättshandlingar används för att komma runt eller utnyttja 
skattebestämmelser i syfte att uppnå skatteeffekter som inte varit avsedda av 
lagstiftaren.48 Denna innebörd anges i skatteflyktslagens 2 §: 
 
2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om  
 
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår 
i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,  
 
2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna,  
 
3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort 
det övervägande skälet för förfarandet, och  
 
4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens 
syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och 
de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet.  
 
Dessa fyra rekvisit ska vara uppfyllda för att lagen ska kunna tillämpas.  

4.2 Väsentlig skatteförmån 
För att skatteflyktslagen ska bli tillämplig krävs det i enlighet med första 
rekvisitet i 2 §, att ”rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan 
rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån 
för den skatteskyldige”. Skatteförmånen måste således tillkomma den 
skattskyldige själv vilket medför att det inte är tillräckligt om den 
tillkommer en närstående.49 Dock omfattas transaktionerna av 
medverkanderekvisitet där endast indirekt medverkan krävs för att omfattas, 
ett krav som närstående normalt kan uppfylla.50  
 
I enlighet med förarbetena till skatteflyktslagen avses med en skatteförmån 
”undvikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om 
                                                 
47 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt, sid. 635.  
48 Prop. 1996/97:170 sid. 33.  
49 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt, sid. 635. 
50 Prop. 1996/97:170 sid.41. 
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skatteflyktsförfarandet inte kommit till stånd”.  Dock anges inte något 
preciserat belopp för att definiera vad som menas med en väsentlig 
skatteförmån. Förarbetena betonar dock att paragrafen är avsedd att 
tillämpas på förfaranden där transaktionen uppgår till ett betydande belopp. 
Vidare hänvisar förarbetena stundom till att penningvärdet är föränderligt, 
således lämnas en närmare precisering åt praxis.51 Vidare framkommer i 
doktrin att om förfarande medför skatteförmåner vid mer än en taxering bör 
även det beaktas vid en samlad bedömning.52 Ren passivitet kan således inte 
medföra att lagrummet kan tillämpas.53  

4.3 Direkt eller indirekt medverkan 
I enlighet med det andra rekvisitet krävs det att ”den skattskyldige direkt 
eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna”. Denna 
utformning tillkom efter bland annat ett påpekande från 
skatteflyktskommittén att de tidigare bestämmelserna tolkats så att den 
skattskyldige själv måste ha vidtagit den ifrågavarande rättshandlingen. 
Detta hade resulterat i att lagen ej ansetts tillämplig då den skattskyldige 
hävdat att en annan person vidtagit rättshandlingen för hans räkning dock 
utan godkännande. Att lagen gav upphov till dessa tvetydigheter resulterade 
i dess nuvarande utformning.54  
 
I förarbetena förs även en diskussion om skatteflyktslagens tillämplighet på 
transaktioner som utförs av en skattskyldig när skatteförmånen kommer 
annan tillhanda. Detta på grund av att lagen i sådana fall inte blir tillämplig 
på den skattskyldige som faktiskt utför rättshandlingen utan på den 
skattskyldige som åtnjuter effekterna av den. Det måste dock visas att den 
skattskyldige som erhållit förmånen, vare sig det är direkt eller indirekt, 
medverkat i rättshandlingen. Problematiken blir dock än tydligare om den 
part som gynnas av rättshandlingen inte är skattskyldig vilket medför att det 
inte föreligger någon skatteförmån enligt skatteflyktslagen. Ytterligare en 
aspekt som diskuteras i förarbetena är om skatteflyktslagen kan vara 
tillämplig på kommunala bolag som genom skatteplanering undgår 
bolagsskatt. I förarbetena anges att lösningen på dessa problem inte kan ges 
i skatteflyktslagen eftersom den bör vara generellt utformad och inte 
innehålla några särregler med avseende på specifika ägarkategorier.55  
 
Det framkommer i propositionen att med indirekt medverkan avses att den 
skattskyldige har erhållit förmånen genom en ställföreträdares medverkan, 
alternativt, att den skattskyldige har haft påtaglig möjlighet till inflytande 
över en person som medverkat i den aktuella rättshandlingen, exempelvis en 

                                                 
51 Prop. 1996/97:170 sid. 45.  
52 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och 
handbok i skatterätt, sid. 636.  
53 sid. 635. 
54Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt, sid. 634. 
55 Prop. 1996/97:170 sid. 42. 
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familjemedlem. Vidare faller även medverkan via handelsbolag eller 
aktiebolag in under denna bestämmelse.56  
 

4.4 Övervägande skälet för förfarandet 
I enlighet med det tredje rekvisitet ska ”skatteförmånen med hänsyn till 
omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för 
förfarandet”. Det får dock anses relativt sällsynt att syftet att undgå skatt är 
den enda anledningen som föranleder den skattskyldige att vidta vissa 
transaktioner. Förutom det skattemässiga skälet kan transaktionen grundas 
på både affärsmässiga och organisatoriska skäl vilket medför att en objektiv 
avvägning måste göras för att avgöra den skattskyldiges avsikt.57  
 
På grund av sin utformning innehåller detta rekvisit ett subjektivt moment, 
det vill säga den skattskyldiges syfte med en transaktion. Rekvisitet har 
dock utformats så att avsikten inte är vad den skattskyldige rent faktiskt har 
avsett utan det som vid en objektiv bedömning av samtliga omständigheter 
framstår som det väsentliga skälet för det aktuella förfarandet. Detta medför 
att den skattskyldiges avsikter blir bedömda efter yttre omständigheter. 
Bevisbördan fördelas således enligt ordinära processuella regler enligt vilka 
det ankommer på rättsväsendet att påvisa de yttre omständigheter som tyder 
på ett skatteflyktssyfte. Det faller sedan på den skattskyldige att påvisa de 
omständigheter som visar på andra skäl för de aktuella transaktionerna.58    

4.5 Lagstiftningens syfte 
Det fjärde och sista rekvisitet är att ”en taxering på grundval av förfarandet 
skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av 
skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är 
direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet”. Rekvisitet har 
preciserats i olika avseenden vilket medfört att syftet kan utläsas på tre olika 
sätt. För det första kan det utläsas genom det som framgår av 
skattebestämmelsernas allmänna utformning, vilket avser lagstiftningens 
allmänna principer. Detta medför dock en del problematik eftersom den 
svenska skattelagstiftningen inte alltid är uppbyggd på det sätt som 
möjliggör ett otvetydigt fastställande av vilka dessa allmänna principer är. 
Syftet kan även utläsas genom de bestämmelser som är direkt tillämpliga 
eller genom dem som har kringgåtts genom förfarandet.59   
 

                                                 
56 Prop. 1996/97:170 s.41f.  
57Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt. sid. 634. 
58Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt. sid 637. 
59 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt. sid. 365.  
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Sammantaget innebär detta att såväl syftet med den kringgångna 
lagstiftningen som den tillämpliga lagstiftningen ska beaktas.60  
 

4.6 Gemenskaprättens syn på skatteflykt 
Även i gemenskapsrätten återfinns olika sätt att handskas med 
skatteflyktsproblematiken. Som exempel kan nämnas Fusionsdirektivet och 
Moder/dotterbolagsdirektivet som båda innehåller särskilda regler kring 
skatteflykt. I Fusionsdirektivet är det artikel 11 som står i centrum, vilken 
ger medlemsstaterna en möjlighet att frångå reglerna i direktivet om det kan 
konstateras att den skattskyldige har ett skatteflyktssyfte med den aktuella 
transaktionen. Till skillnad från den svenska skatteflyktsklausulen är denna 
artikel begränsad till att endast gälla fall som rör fusioner och fissioner.61

 I 
Moder/dotterbolagsdirektivet finns det inte som i Fusionsdirektivet någon 
specifik regel om skatteflykt att hänvisa till. Istället står de argument som 
kan motivera en diskriminerande regel i centrum för bedömningen av 
skatteflyktsproblematiken. Aktuella argument som varit föremål för 
diskussioner i domstol är bland annat nödvändigheten av att upprätthålla 
skattesystemets inre sammanhang, den överhängande risken för skatteflykt 
samt minskade skatteintäkter. Domstolen har i dessa fall valt att sätta den 
inre marknaden först, således har de ovanstående argumenten inte nått 
någon framgång.62  
 
Kring den svenska klausulens förenlighet med de båda direktiven råder 
osäkerhet. Dess förenlighet med Fusionsdirektivet är beroende av huruvida 
direktivet tolkas som ett fullharmoniseringsdirektiv eller som ett 
minimiharmoniseringsdirektiv. I det sistnämnda tolkningsalternativet står 
direktivets mål i centrum och medlemsstaternas möjlighet att tillämpa olika 
tekniska lösningar blir således fler.63 Skatteflyktsklausulens förenlighet med 
Moder/dotterbolagsdirektivet är i högre grad komplicerad. Detta beror på att 
det inte finns några direkta uttalanden vilka kan bringa klarhet i frågan. Det 
enda som kan konstateras med säkerhet är att EG-domstolen i ett antal mål 
har fastställt att all skatterätt, även den som ligger inom det direkta 
beskattningsområdet, ska tolkas i enlighet med direktiven som är uppställda 
av gemenskapsrätten. Detta trots att det direkta beskattningsområdet faller 
utanför gemenskapsrättens jurisdiktionsområde.64

 

                                                 
60 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt.sid. 634. 
61 Art 11 Direktiv 90/434 EEG (Fusionsdirektivet). 
62 Direktiv 90/435/ EEG (Moder/dotterbolagsdirektivet). 
63 Ståhl, K, Fusionsdirektivet, sid. 50ff. 
64 Se bland annat C-118/96, C-264/96. 
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4.7 Skatteflyktslagens tillämplighet  
Sammanfattningsvis ska således det aktuella förfarandet i enlighet med 2 § 
skatteflyktslagen ha utgjort en aktiv handling och förmånen ska tillkomma 
den skattskyldige själv. Vad som innebär en väsentlig skatteförmån har inte 
preciserats och det har överlåtits åt praxis att precisera det aktuella beloppet. 
En omständighet som dock bör beaktas är om förfarandet medför 
skatteförmåner vid mer än en taxering.65

 Vidare betonas i propositionen att 
bland annat processekonomiska skäl bör beaktas, vilket medför att 
skatteförmånen bör vara betydligt större än några tusentals kronor för att 
tillämpning av klausulen ska bli aktuell.66  
 
Vid en objektiv bedömning av om skatteflykt föreligger ska punkten tre 
särskilt beaktas, detta eftersom den skattskyldiges avsikt väger tungt. Det 
ska ske en avvägning av alla de skäl som den skattskyldige kan tänkas ha 
haft för sin transaktion, exempelvis affärsmässiga och organisatoriska. 
Generalklausulen anses därmed inte vara tillämplig om de andra skälen för 
den skattskyldiges handlande var för sig eller tillsammans väger tyngre än 
syftet att erhålla skatteförmånen.67 Bevisbördan placeras således i det 
inledande skedet på Skatteverket som ska visa på de omständigheter som 
tyder på skatteflyktssyfte. Därefter ankommer det på den skattskyldige att 
påvisa att skälen för transaktionen i fråga varit andra än skatteflykt.68  
 
Vid en sammanfattning bör även förtydligas att de tre första rekvisiten borde 
anses vara uppfyllda i de fall transaktionerna genomförs i snabb följd och 
med bibehållen ägarstruktur. Vidare framkommer i förarbetena att vid en 
bedömning av om det fjärde rekvisitet, att förfarandet skulle strida mot 
lagstiftningens syfte, ska vara tillämpligt är det lämpligt att ta ställning till 
om syftet med den aktuella bestämmelsen har kringgåtts på ett av 
lagstiftaren inte avsett sätt. Skulle det ändock råda oklarhet angående syftet 
bör ledning hämtas från lagmotivet, detta trots att det i första hand är 
lagtextens utformning som ska ge ledning vid tolkning.69 Det finns ett antal 
domar från Regeringsrätten som uttryckt att kända förfaranden av 
kringgående som lagstiftaren inte har ingripit mot inte heller strider mot 
syftet med bestämmelserna.70

 
Vidare bör även beröras vilka konsekvenser som blir aktuella i det fall att 
skatteflyktslagen anses tillämplig. I enlighet med dess 3§ ska 
taxeringsbeslutet i detta fall bestämmas som om rättshandlingen inte hade 
företagits. Skulle det vara så att förfarandet istället innebär en omväg kring 
det närmast tillhands liggande förfarandet ska taxering ske som om den 
                                                 
65 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och 
handbok i skatterätt.sid. 636.  
66 Prop. 1996/97:170 sid. 45. 
67 Prop. 1996/97:170 sid. 44. 
68 Lodin. Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och 
handbok i skatterätt, sid. 637.  
69 Prop. 1996/97:170 sid. 40.  
70  Se bland annat RÅ 1995 ref. 84, RÅ 1994 ref. 56 samt RÅ 2001 ref. 66.   
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skattskyldige valt detta tillvägagångssätt. Om taxering enligt ovan får 
sådana stora ekonomiska konsekvenser att den skattskyldige inte kan klara 
skattebelastningen finns ett tredje och sista alternativ vilket innebär att 
domstolen tar fram ett taxeringsbelopp, ett skönsmässigt belopp som 
bestäms utefter vad som är skäligt.71

 
 

                                                 
71 Rosander, U, Repressiva metoder mot skatteflykt, sid. 664. 
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5 Skatteverkets roll  

5.1 Bakgrund  
Skatteverket har sedan januari 2007 via sin hemsida under rubriken 
rättsinformation publicerat vad verket anser vara ”felaktiga skatteupplägg”, 
dessa finns redovisade ovan i uppsatsen. Med publiceringarna avser 
Skatteverket att avskräcka privatpersoner och företag från att ge sig in i 
dessa, enligt verket, ”tvivelaktiga och avancerade skatteupplägg”.72 
Uttrycket ”felaktiga skatteupplägg” syftar till förfaranden som Skatteverket 
förväntar sig ska bli underkända vid prövning i domstol. Det handlar alltså 
inte om klarlagt olagliga transaktioner, utan om bedömningar av framtida 
skatterättsliga konsekvenser av de aktuella transaktionerna.  Dessa 
publiceringar skapade genast en debatt i massmedia där lämpligheten i 
Skatteverkets nya taktik diskuterades.73  
 

5.2 Utgör Skatteverkets publikationer 
allmänna råd? 

Det åligger ofta myndigheter att inom sitt område utforma så kallade 
allmänna råd. Med begreppet allmänna råd avses i enlighet med 1 § 
författningssamlingsförordningen74 ”sådana generella rekommendationer 
om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör 
handla i ett visst hänseende”. För Skatteverkets del ingår lämnandet av 
generella råd i verkets uppgifter.75  
 
Det bör understrykas att till kategorin allmänna råd räknas inte endast 
handlingsregler riktade till exempelvis enskilda utan även ”sådana regler 
som skall främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som 
skall bidra till utvecklingen i en viss riktning av praxis men som inte 
formellt binder den som råden är riktade till”.76 Allmänna råd är således 
aldrig bindande, dock förutsätts de i likhet med föreskrifter vara generella, 
vilket ger Skatteverket möjlighet att uttala sig i enskilda fall, dock utgör 
uttalandet då inte ett allmänt råd. Detta medför att vissa handläggningskrav 
som ankommer på allmänna råd nu inte blir tillämpliga. De 
handläggningskrav som ställs på allmänna råd avser i första hand 
publicering, förteckning samt krav på en konsekvensutredning. Kravet på 
konsekvensutredning inkluderar överväganden av konsekvenserna vid 

                                                 
72 http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html. 
73 Se bland annat Påhlsson, R, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, sid. 2.  
74 Författningssamlingsförordningen (1976:725) 
75 Se prop. 1983/84:119 sid. 7 samt Förordningen (2003:1106) med instruktioner för 
Skatteverket.  
76 Ds 1989:77 sid 29 ff.  
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införandet av allmänna råd som berör enskilda, vilket i klartext handlar om 
en proportionalitetsbedömning där den betungande effekten av regeln vägs 
mot målet som eftersträvas.77 Ytterligare en viktig aspekt är att allmänna råd 
aldrig får stå i strid med den underliggande lagtexten vilket kommer till 
utryck i legalitetsprincipen.78   
 
Syftet med de aktuella skatteuppläggspublikationerna är i enlighet med 
Skatteverkets pressmeddelande ”att gå ut och varna företag och 
privatpersoner för sådana skattupplägg” vidare anges att publikationen avser 
att skapa en ”avskräckningseffekt”. 79 Ställningstagandena avser således 
tolkningen och tillämpningen av skatteförfattningarna i oklara fall. Huruvida 
dessa publikationer utgör allmänna råd eller föreskrifter råder det i dagsläget 
viss osäkerhet om.80

 

5.3 Skatteverkets hänvisning till 
skatteflyktslagen 

Gemensamt för de fyra aktuella skatteuppläggen är att Skatteverket som 
tredje angripningsgrund hänvisar till skatteflyktslagen. Verket är dock 
återhållsamt med att förklara varför de generellt anser att de aktuella 
konstruktionerna bör underkännas på denna grund, således anges inte någon 
direkt hänvisning eller motivering till varför de aktuella uppläggen ska 
anses som skatteflykt. Detta sätt att motivera en hänvisning medför en stor 
oförutsägbarhet gällande hur domstolarna kommer att ställa sig i frågan.81  
 
I den äldre skatteflyktslagen gav en hänvisning till lagstiftarens grunder 
upphov till att stor vikt fick läggas vid studiet av förarbeten. Den nya 
skatteflyktslagen har på grund av rättsäkerhetsskäl medfört ett skärpt krav 
genom vilket det för att kunna bortse från en rättshandling nu enligt 
lagtexten krävs att ”en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot 
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna 
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller kringgåtts 
genom förfarandet”. Detta medför att de regler som ska beaktas är fler till 
antalet, samtidigt som vägledande praxis är synnerligen begränsad.82   
 
 

                                                 
77 Se bland annat 18c och 27 §§ i författningssamlingsförordningen.  
78 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt, sid. 618. 
79 Skatteverkets pressmeddelande ”Felaktiga skatteupplägg publiceras på webbplatsen” från 
den 9 januari 2007.  
80 Påhlsson, R, Skatteverkets styrsignaler – en ny blomma i regelrabatten, 
Skattenytt 2006, s. 401 ff.   
81 http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html 
82 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro – och handbok i 
skatterätt, sid. 634 ff. 
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6 Rättsutvecklingen i de aktuella 
skatteuppläggen 

6.1 ”Handelsbolagslösningen” 
Efter att Skatteverket publicerat sitt ställningstagande gällande 
”Handelsbolagslösningen” har regeringen genom ett pressmeddelande från 
den 18 april 2008 infört så kallade stoppregler vilka innebär att det inte 
längre är möjligt att genomföra underpristransaktioner där ett handelsbolag 
eller ett kommanditbolag är part. Som en följd av detta har ny lagstiftning 
införts. Den nya lagstiftningen innebär ett avskaffande av möjligheten till 
underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag. Vidare 
framställs särskilda övergångsbestämmelser om kapitalvinstberäkning på 
andelar i handelsbolag i vissa fall. 83

I dagsläget aktualiseras således numera uttagsbeskattning vid överlåtelse av 
tillgång till och från handelsbolag utan ersättning eller mot ersättning 
understigande marknadsvärdet. Dessa nya bestämmelser tillämpas på 
överlåtelser som skett efter den 17 april 2008. I enlighet med 
övergångsbestämmelser gäller att den justerade anskaffningsutgiften för 
andel i handelsbolag ska reduceras om ett företag avyttrat en andel efter den 
17 april 2008 och det från handelsbolaget, under företagets innehavstid, har 
gjorts en underprisöverlåtelse efter den 30 juni 2003. Den justerade 
anskaffningsutgiften ska då reduceras med ett belopp motsvarande den del 
av värdeöverföringen som belöper på delägarens andel. Vidare ska även den 
justerade anskaffningsutgiften, under angivna förutsättningar, reduceras om 
andelen övergått till ny ägare genom kvalificerad fusion eller fission, genom 
verksamhetsavyttring eller genom partiell fission.84

Den nya regleringen syftar även till att hindra nedskrivningar eller avdrag 
för realiserad förlust till följd av värdenedgång på lagerandelar i 
byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. I dessa fall får avdrag inte ske 
till den del värdenedgången motsvaras av skillnaden mellan marknadsvärdet 
och faktisk ersättning när tillgång har avyttrats från det företag som andelen 
hänför sig till utan ersättning eller mot ersättning som understiger 
marknadsvärdet.85  

Således har det skett en stor förändring av regleringen kring 
underpristransaktioner i förhållande till främst handelsbolag. 
Rättsutvecklingen har i detta avseende gått relativt fort och en vidare 
utveckling av regleringen på området är att vänta. 

                                                 
83  Se bland annat SFS 2008:163, prop. 2008/09:37, bet. 2008/09:SkU4, Skr. 2007/08:148
84 SFS 2008:163, prop. 2008/09:37
85 SFS 2008:163, prop. 2008/09:37
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6.2 ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna 
bolag” 
Gällande ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag” har ett antal mål 
avgjorts i domstol redan innan Skatteverket publicerade 
skatteplaneringsupplägget på sin hemsida. I dessa fall har domstolen ansett 
att det belopp som tillgodoräknats kapitalförsäkringen ska beskattas. Vidare 
har domstolen ansett att avdrag avseende lån från den egna 
kapitalförsäkringen inte ska medges.86 Fallen har dock inte behandlat den 
exakta situation som Skatteverket vill angripa. Det får således konstateras 
att rättsutvecklingen gällande ”Kapitalförsäkringsupplägg med egna bolag” 
har varit relativt stillsam. 

6.3 ”Kringgående av 3:12 upplägget” 
Efter att Skatteverket publicerat sitt ställningstagande har ”Kringgående av 
3:12 upplägget genom upprepade interna aktieöverlåtelser” varit föremål för 
prövning i Skatterättsnämnden. I ett förhandsbesked från juni 2008 fann 
Skatterättsnämnden att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet, vilket 
i dagsläget föranleder att Skatteverkets linje gällande skatteflyktslagens 
tillämpning på området står sig. Det bör dock noteras att förhandsbeskedet 
har överklagats till Regeringsrätten.87

  
 

6.4 ”Räntesnurror”  
Efter att Skatteverket publicerat sitt ställningstagande gällande 
”Räntesnurror” har rättsutvecklingen på området tagit fart. Regeringsrätten 
har prövat ett fall vilket liknar det typfall som Skatteverket beskriver i sitt 
ställningstagande och funnit att skatteflyktslagen inte är tillämplig.88 
Regeringsrättens avgörande har föranlett att Skatteverket nu ändrat sin 
bedömning såvitt avser räntesnurror. Verket avser inte längre att försöka få 
domstolarna att tillämpa skatteflyktslagen på det aktuella förfarandet. 
Skatteverket meddelade i samband med detta att verket nu ämnar arbeta 
vidare med en analys av möjligheten att åtgärda denna typ av förfarande 
genom ändrad lagstiftning.89  

Efter avgörandet i Regeringsrätten har ny lagstiftning införts vilken innebär 
att avdrag för ränteutgifter inte längre medges under förutsättning att ett 
antal villkor är uppfyllda. De aktuella reglerna har införts i 24 kapitlet 10a-
10e §§ IL. och tillämpas på ränteutgifter som belöper på tiden efter den 31 
december 2008, detta även om de grundläggande transaktionerna vidtagits 
                                                 
86 Se bland annat,  
87 SRN 163-061/D. 
88 Regeringsrättens dom den 6 november 2007, mål nr 6699-04, 6701-04 och 6703-04
89http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg/rantesnurror.4.3dfca4f410f4fc63c86800
09710.html 
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innan lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009. Det finns dock två 
undantagssituationer enligt vilka ränteutgifter, som inte får dras av i enlighet 
med den ovan redovisade huvudregeln, ändå dras av om någon av två 
alternativa förutsättningar är uppfyllda. Således ska ränteavdrag medges om 
"såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna är 
huvudsakligen affärsmässigt motiverade".90

 
Redan under år 2009 har Skatteverket fått i uppdrag av regeringen att dels 
följa upp den nya lagstiftningen genom att bl.a. utvärdera om den 
förebygger skatteplanering med ränteavdrag på avsett sätt och hur 
möjligheterna att tillämpa skatteflyktslagen har förbättrats, dels göra en 
bredare kartläggning av förekomsten av ränteavdrag och utvärdera behovet 
av ytterligare avdragsbegränsningar.91 
 
 
 
 

                                                 
90 SFS 2008:1343, prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 2008/09:114 
91 Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Skatteverket, se avsnitt 3 
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7 Gränsen mellan skatteflykt och 
skatteplanering  

När det kommer till att dra gränsen mellan skatteflykt och skatteplanering 
kan utgångspunkten lämpligen tas i den Nordiska skatteetikkommitténs 
definitioner av de båda begreppen. I utredningen definieras skatteplanering 
som åtgärder för att optimera skattekostnaden vilka är i enlighet med 
lagstiftarens intentioner, medan skatteflykt definieras som åtgärder i syfte att 
minimera skattekostnaden i strid med lagstiftarens intentioner.92  
 
Definitionerna av skatteplanering och skatteflykt så som de redovisats ovan 
är i sig inte särskilt märkvärdiga; dock är de att anse som tämligen vaga och 
generella vilket medför att ett stort antal frågor rörande 
begreppsgränsdragningen uppkommer.  
 
Som framgår i tidigare delar av uppsatsen så har termen skatteplanering i 
motiven ofta tolkats med hjälp av jämförelser med begreppet skatteflykt.93 
Någon legaldefinition av begreppet skatteflykt finns inte i lagtexten, dock 
återfinns uttrycket genomgående i rubriken till skatteflyktslagen i dess olika 
utformningar. Således får begreppets innebörd främst sökas i förarbetena, 
vilket likväl medför problem då motiven tar sin utgångspunkt i långa och 
komplicerade exemplifieringar. Utifrån dessa förklaras och definieras 
begreppet och härifrån hämtas så småningom även rekvisiten till de olika 
skatteflyktslagarnas generalklausuler.  Av motiven framgår det dock relativt 
tydligt att med uttrycket skatteflykt ska förstås ett förfarande där den 
skattskyldige med hjälp av ett antal juridiska transaktioner avser att uppnå 
vad som av lagstiftaren betecknas som inte avsedda skatteförmåner.94 
Denna förklaring får emellertid utstå kritik utifrån perspektivet att det anses 
som svårt att avgränsa det område som begreppet skatteflykt är tänkt att 
omfatta.95 Denna fråga besvaras i förarbetena genom en återkoppling till 
frågan då utredarna anser att det är just omständigheten att den uppnådda 
skatteförmånen inte är avsedd av lagstiftaren som skiljer skatteflykt från 
skatteplanering.96  
 
Signifikativt för flertalet av de förfaranden som ansetts innefatta skatteflykt 
kan sägas vara att lagstiftaren inte har förutsett dem, följaktligen behandlas 
dessa inte heller i förarbetena till den aktuella lagstiftningen.  För att 
komplicera situationen ytterligare framkommer det i förarbetena att själva 
omständigheten att Regeringsrätten inte ansett sig ha möjlighet att 

                                                 
92 SOU 1983:41 sid. 17.  
93 Se exempelvis Prop. 1980/81:17 sid 16f. samt Prop 1982/83:34 sid. 10.  
94 SOU 1975:77 sid. 17f.  
95 Almendal, T, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, sid 46.  
96 Prop. 1980/81:17 sid. 16. 
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underkänna vissa transaktioner inte innebär att dessa kan anses godtagbara 
ur lagstiftarens synpunkt.97  
 
I motiven kan det läsas mellan raderna att begreppet skatteflykt ska ringas in 
och förklaras genom sammansatta och komplexa icke förutsedda 
skattetransaktioner benämnda ”onormala förfaranden” vilka ska präglas av 
någon slags illvilja.98  I strikt juridisk teknisk mening inbegriper dock inte 
skatteflyktsbegreppet mer än vad själva skatteflyktslagen slår fast, det vill 
säga vad som är angripbart med skatteflyktslagen. Denna tekniska betydelse 
av begreppet anses direkt knuten till det som blir resultatet av de rekvisit 
som ställs upp i varje version av skatteflyktslagen inklusive dess 
lagstiftningsförslag. Detta resonemang resulterar i att skatteflyktsbegreppet 
kommer att bli en definition ex post, vilket resulterar i att varje version av 
skatteflyktslagen har sin egen definition av vad skatteflykt är.99  
 
Termen skatteplanering får i högre grad än begreppet skatteflykt anses vara 
moraliskt belastat. Detta får sannolikt anses sammanhänga med 
skatteflyktsdiskussionen som fördes i början av 1960-talet vilken präglades 
av moralisk argumentation. Redan i de aktuella förarbetena påtalas att även 
om det är teoretiskt möjligt att hålla isär de båda begreppen så ligger det i 
sakens natur att det kan vara svårt att i praktiken klarlägga vad lagstiftaren 
avsett.100  
 
Gränsen mellan skatteflykt och skatteplanering får således anses 
svårdefinierad och är beroende av de individuella förutsättningarna i varje 
enskilt fall.  Skatteflykt anses föreligga om en skattskyldig, genom en fullt 
civilrättsligt giltig transaktion, uppnår en skatteförmån som lagreglerna inte 
åsyftar. Förfaranden där löpande inkomster omvandlas till kapitalvinst eller 
utnyttjar en avdragsregel för icke åsyftat ändamål samt förfaranden som 
syftar till undvikande av dubbelbeskattning genom att dela upp inkomsten 
på flera skattesubjekt, t.ex. på olika familjemedlemmar, har ansetts kunna 
utgöra exempel på skatteflykt.101

 I motsats till skatteflykt beskrivs 
skatteplanering som ett sätt att optimera sina skattekostnader i enlighet med 
lagstiftarens syfte med skattereglerna.  
 

                                                 
97 SOU 1975:77 sid 50.  
98 Se exempelvis SOU 1963:52 sid 96f.  
99 Hultquist, A, Skatteflyktslagen – Vara eller inte vara? Det borde varit frågan, sid. 578 ff.  
100 Prop. 1980/81:17 sid 16. 
101 Bergström, S, Rättsliga metoder att förhindra skatteflykt. 
Lagtolkningsmetoder och en allmän generalklausul mot skatteflykt, sid. 597.  
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8 Analys  

Skatteplanering är onekligen ett laddat begrepp, för många liktydigt med 
lagbrott men kanske än mer förknippat med en form av omoralisk handling. 
Genom min fördjupning i begreppsproblematiken har jag kommit att 
uppfatta det så att en allmän inställning är att skatteplanering innebär något 
omoraliskt. Samtidigt anser många det vara högsta moral om de själva 
planerar sin skatt. Naturligtvis är moral något mycket subjektivt, kanske 
finns det till och med människor som känner sig manade att betala mer skatt 
än vad lagen faktiskt kräver. Gemensamt för de skatteplaneringsupplägg 
som är aktuella för denna uppsats är att det rör sig om transaktionskedjor 
vilka i betydande utsträckning kan antas vara skattedrivna, och där den 
skatterättsliga bedömningen inte framstår som kristallklar. Således kan de 
för uppsatsen aktuella skatteplaneringsförfarandena sägas ligga i någon form 
av juridisk gråzon. Vidare framkommer vid en djupare analys av dessa 
skatteplaneringsupplägg en stark koppling till skatteflyktslagen.  
 
I litteraturen används de för uppsatsen aktuella termerna stundom synonymt 
utan att innebörden för den skull är densamma, samtidigt som de i vissa fall 
används slentrianmässigt trots att detta får termerna att framstår som 
föråldrad eller rent av missvisande. Genom den massmediala rapporteringen 
har begreppsinnehållet i termen skatteplanering kommit att förskjutas från 
att avse relativt okomplicerade transaktioner till allt mer avancerade 
skatteplaneringsupplägg. Detta trots att det tydligt framgår i bland annat ett 
antal propositioner att vissa förfaranden är helt legitima för den 
skattskyldige som ett led i att ordna sina affärer så att det mest 
skattefördelaktiga resultatet uppnås. Dock kritiseras även dessa förfaranden 
som omoraliska och förkastliga, vilket medför att begreppet skatteplanering 
successivt kommit att användas som en moraliskt fördömande beteckning 
för i stort sett varje förfarande som medför en inte obetydlig 
skattereduktion. Vidare har Skatteverket i en rapport redovisat 
attitydförändringar till skatteundandragande samt att samhällsmoralen har 
förändrats till att ha en mer accepterande inställning. Implicit antyds att den 
aktuella förändringen i attityd är negativ då verket uttrycker det i termer av 
en ”sjunkande skattemoral”. 102

 
Den massmediala exponeringen har säkerligen haft positiva effekter i den 
bemärkelsen att skatteplaneringen och skatteflykten blivit föremål för en 
allmän debatt, som drivit utvecklingen på området framåt. Samtidigt har den 
massmediala exponeringen haft betydande nackdelar i den bemärkelsen att 
den många gånger varit osaklig, innefattat kraftiga angrepp på den 
personliga integriteten och säkerligen skapat en del personliga tragedier. Det 
vore således önskvärt att sakligheten i medias rapportering och 
journalisternas kompetens på skatteområdet ökade. Det som enligt min 

                                                 
102 Skatteverkets Rapport 2006:4 Svartköp och svartjobb i Sverige, sid 7.  
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mening framförallt saknas i den massmediala bevakningen är bristen på 
kontinuitet i begreppsanvändningen vid olika typer av transaktioner. När det 
kommer till olika frågor kring skatt synes såväl godtagbar skatteplanering 
som grova skattebrott få benämningen skatteplanering. För detta finns 
självklart inte någon patentlösning annat än att uttrycka en stilla 
förhoppning om att utbildnings- och medvetenhetsnivån på svenska 
journalister kan ökas inom skatteområdet. 
 
Osäkerheten som jag kan förstå uppkommer vid hanteringen av de för 
uppsatsen aktuella skatteplaneringsförfarandena eller, som Skatteverket valt 
att kalla dem skatteupplägg, anser jag ändå vara ganska typisk för 
skatterätten. Att även Skatteverket känner denna osäkerhet gällande den 
skatterättsliga bedömningen framkommer enligt min mening tydligt i de val 
av formuleringar som verket valt att använda sig av. Skatteverket bedömer 
de aktuella skatteuppläggen som ”felaktiga”, dock backar verket ganska 
omgående och förklarar lite mer ödmjukt att ” Skatteverket har för avsikt att 
låta domstolen pröva” om de aktuella transaktionerna ”kan underkännas.” I 
och med dessa formuleringar anser jag att Skatteverkets osäkerhet gällande 
utgången av en eventuell prövning framkommer mycket tydligt. Samtidigt 
framgår även verkets egen uppfattning i frågan förhållandevis klart.  
 
När det kommer till Skatteverkets publicering av icke önskvärda 
skatteupplägg kan, enligt min mening, dessa liknas vid allmänna råd. 
Allmänna råd är, som redogjorts för i framställningen, generella 
rekommendationer som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst 
hänseende. Vid tiden för publiceringen av de enligt Skatteverket felaktiga 
skatteuppläggen fanns dock ett ovillkorligt krav på att en 
konsekvensutredning skulle vara gjord vid beslut om ett allmänt råd.103 
Någon konsekvensutredning är dock som jag uppfattar det inte genomförd. 
Jag anser att Skatteverket bör publicera tydliga konsekvensanalyser vilka 
det rimligen redan bör ha gjort i samband med utredningen innan 
publiceringen av skatteuppläggen gjordes.  
 
Att Skatteverket hänvisar till skatteflyktslagen som ett angreppssätt i de 
aktuella skatteplaneringsförfarandena anser jag vara någon form av 
helgardering från verkets sida. Verket hoppas helt enkelt att denna grund ska 
möjliggöra för domstolen att på något sätt gå Skatteverket till mötes. 
Skatteverket har relativt lång tid på sig att utnyttja skatteflyktslagen på ett 
visst förfarande. Senast femte året efter taxeringsåret, det vill säga sjätte året 
efter beskattningsåret, ska en framställning göras till länsrätten. 
 
Jag anser att uppläggningspublikationerna bör utformas på ett mycket mer 
konkret sätt, med ett mer omfattande innehåll där utförligare motiveringar 
ges till varför verket anser att ett förfarande faller under rekvisiten i 
skatteflyktslagen. Vidare anser jag att det ändå är att se som något mycket 
positivt att Skatteverket spelar med någorlunda öppna kort i dessa frågor. En 
överhängande risk är dock att Skatteverkets ställningstaganden uppfattas 
                                                 
103 Påhlsson, R, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen” sid 3 ff. samt SOU 2004: 23 sid 
220 ff.  
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som maktspråk, vars relevans inte går att kontrollera och vars innehåll inte 
går att motsäga. Av rättsäkerhetsskäl bör således Skatteverket motivera sina 
ställningstaganden på ett mycket tydligare sätt. 
 
Det är enligt min mening viktigt att understryka att lagstiftaren i många fall 
faktiskt har förutsatt att företag och privatpersoner ska skatteplanera. Ett 
aktuellt exempel är när en privatperson skjuter upp eller tidigarelägger 
reparationerna på sitt hus för att få rotavdrag. Detta innebär givetvis att en 
form av skatteplanering äger rum, dock är det ingen som kan påstå annat än 
att det är helt lagligt för privatpersoner att förlägga reparationer av sina hus 
när som helst i tiden, detta kan knappast heller anses som omoraliskt.  
Lite svårare är det för många att acceptera att ett så kallat "kryphål" 
utnyttjas för att få fram en lägre beskattning. Frågan är dock vad som kan 
anses vara ett kryphål, vidare kan det ifrågasättas vid vilken tidpunkt som ett 
”kryphål” blir så allmänt accepterat att det inte längre faller under den 
kategorin. Exempelvis förekommer det att makar fördelar räntekostnaderna 
mellan sig så att de ska få maximal skatteavräkning, vilket innebär att de 
kan sägas utnyttja ett kryphål, dock torde detta förfarande nu vara så allmänt 
accepterat att det knappast uppfattas som ett kryphål.  
 
Enligt min mening bör alltför konstlade skatteupplägg bestämt undvikas, det 
är trots allt så att företag bör fokusera på att göra vinster och inte på att 
undvika att betala skatt.  Affärsverksamheten får inte styras av olika 
skatteplaneringsåtgärder på ett sådant vis att företagets nettovinster 
påverkas, vilket kan bli fallet av alltför radikala strukturer. Samtidigt är det 
viktigt att understryka att det är genom ständiga utmaningar som det 
svenska skattesystemet utvecklas. Säkerligen framstår flera av de mer 
avancerade skatteplaneringsförfarandena som både klandervärda och 
stötande för den allmänna rättskänslan, dock innebär inte detta 
nödvändigtvis att dessa transaktioner på något sätt är kriminella.  
  
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag under arbetet med denna 
uppsats har kommit att bli synnerligen observant på hur skatterättsliga 
begrepp används i olika sammanhang. Detta gäller inte bara de begrepp som 
uppsatsen fokuserar på utan även begrepp såsom ”skatteförmån”, ett ord 
som jag ställer mig frågande till på grund av att jag inte kan förstå hur det 
kan anses vara en förmån att slippa betala en skatt när den ändå inte ska utgå 
enligt lag. Det är således inte en enkel uppgift att sammanfatta 
problematiken kring skatteplanering och skatteflykt i några enkla slutsatser. 
Jag kan dock konstatera att begreppet skatteplanering har blivit ett modeord 
med alltför generell innebörd. För den framtida allt mer internationaliserade 
utvecklingen är det enligt min mening viktigt att terminologin stramas upp 
och en tydligare skillnad bör göras mellan begreppen skatteplanering och 
skatteflykt. Det handlar till sist inte om att betala för mycket eller för lite i 
skatt utan om att betala rätt skatt för just de specifika omständigheter som 
föreligger i varje enskilt fall.   
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