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Summary 
There are few laws in modern Swedish tax legislation, which have caused 
such a debate, as the Tax Evasion Act, SFS (1995:575). The mere existence 
of this Act, as well as its applicability, has been commented, analysed and 
criticized by a number of prominent persons in various forums.   
 
For example, debate has been raised whether or not the interpretation of this 
legislation by the Swedish Supreme Administrative Court has led to 
increased predictability regarding the applicability of this legislation. More 
specifically, have these verdicts of the Court furthered this legal area or are 
they actually casuistic?  
 
Moreover, it has been implied that the use of the Tax Evasion Act by the 
Swedish Supreme Administrative Court, is dependant on which Justice of 
the Court has served in session, when a case is under consideration.  
 
After a case law examination of the seven most recent cases, where the 
application of the Tax Evasion Act has been under consideration, I would 
state that these verdicts have to some extent contributed to the development 
of this legal area. However, an interpretation of the Tax Evasion Act more 
in parallel with that of a general provision, would have provided greater 
predictability and strengthened rule of law. 
 
I have also carried out a legal examination and as a result it is my opinion 
that the claim, that the willingness of the Court to apply the Tax Evasion 
Act is dependant on the composition of the Supreme Administrative Court, 
is unsubstantiated. 
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Sammanfattning 
Det finns få lagar inom den moderna svenska skatterätten där debatten varit 
så livlig som kring Lag (1995:575) om skatteflykt. Både lagens existens och 
dess tillämpning har av en mängd kunniga personer analyserats, värderats 
och kritiserats. Bland annat har det ifrågasatts huruvida Regeringsrättens 
brukande av lagen bidragit till en ökad förutsägbarhet, avseende lagens 
tillämplighet. Det vill säga om Regeringsrättens avgöranden faktiskt 
utvecklat rättsområdet, eller om domarna i själva verket är kasuistiska. 
Vidare har det påståtts att Regeringsrättens användning av skatteflyktslagen, 
i någon mån skulle vara beroende av vilka regeringsråd som tjänstgör, när 
skatteflyktslagen tillämplighet prövas. 
 
Genom att analysera de sju senaste fallen då skatteflyktslagens tillämplighet 
prövats av Regeringsrätten, menar jag att det har visat sig att domarna i viss 
mån har bidragit till att utveckla rättsområdet. Emellertid hade en 
användning av skatteflyktslagen mer i linje med hur en generalklausul 
typiskt sett bör tillämpas, skänkt en bättre förutsägbarhet och därmed högre 
rättssäkerhet. 
 
Vidare har jag företagit en undersökning ur vilken, så långt jag kan bedöma, 
det inte är möjligt att finna något klart samband mellan Regeringsrättens 
sammansättning och domstolens benägenhet att tillämpa skatteflyktslagen.  
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Förord 
När jag nu lämnar in mitt examensarbete och därmed avslutar mina 
juridikstudier, finns det utöver familj och vänner ytterligare ett antal 
personer till vilka jag vill framföra ett tack.  
 
På fakulteten skulle jag särskilt vilja nämna min handledare, docent och 
prefekt Mats Tjernberg, som trots en hög arbetsbelastning tagit sig tid för 
mig och mitt arbete. Jag vill även uppmärksamma Jur dr Lars Pelin som gav 
mig chansen att arbeta som studentlärare. Slutligen vill jag passa på att 
uttrycka min tacksamhet till Björn Peters, som under utbildningens senare 
del svarat på frågor, väglett och på andra sätt hjälpt mig på ett fantastiskt 
sätt.  
 
Tack! 
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Förkortningar 
IL  Inkomstskattelagen. 
RÅ  Regeringsrättens årsbok. 
SOU  Statens offentliga utredningar. 
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1 Inledning och syfte  
Skatteflyktslagen1 har allt sedan dess tillkomst varit föremål för debatt och 
kritik. I synnerhet har rättssäkerheten ifrågasatts, bland annat när det gäller 
förutsägbarhet.2 Även skatteflyktlagens eventuella konflikt med 
legalitetsprincipen har länge diskuterats.3 Anders Hultqvist, adjungerad 
professor vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet, uttalade vid ett 
seminarium under sommaren 2009 med anledning av de så kallade 
handelsbolagsdomarna;4 “Nu har vi kommit så långt i tillämpningen av 
skatteflyktslagen att det inte längre är någon idé att intellektualisera den.” 
Han fortsätter med; “Det sveper en skatteflyktsvind över Regeringsrätten.”5 
Stig von Bahr, tidigare regeringsråd och domare i EG- domstolen menar i 
samband med Hultqvist uttalande att Regeringsrättens domslut är 
skönsmässiga. ”Utfallet tycks vara allt för beroende av vilka fem 
regeringsråd som råkar döma i ett visst mål.”6 Den förre har även gjort 
gällande att domarna inte är av principiell natur, utan snarare bär drag av in 
casu – avgöranden.7 Det är en uppfattning som även delas av Jan Kellgren, 
docent i affärsrätt vid Linköpings universitet.8

 
 

Samtidigt gör bland andra Per Holstad, verksam som jurist vid Skeppsbron 
Skatt, gällande att Regeringsrättens avgöranden visst ger vägledning för 
rättstillämpningen. Vid en tillräckligt noggrann analys av domstolens praxis 
bidrar den till en ökad förutsägbarhet, även om domskälen kan anses vara 
svårtillgängliga.9 Han menar vidare att det går att utläsa centrala begrepp 
och principer inom ett rättsområde som han kallar skatteflyktsrätten.10

 
 

Uppenbarligen finns det olika uppfattningar inom doktrin, gällande huruvida 
Regeringsrättens tillämpande av skatteflyktslagen faktiskt skapar en ökad 
förutsägbarhet genom en stabil och konsekvent praxisbildning, eller om 
avgörandena i hög utsträckning är kasuistiska och i någon mån beroende av 
rättens sammansättning. Till saken hör att det inom både doktrin och 
                                                 
1 Lag (1995:575) mot skatteflykt, härefter skatteflyktslagen. 
2 Se bland annat; Hultqvist, Anders, Skatteflyktslagen – vara eller icke vara? Det borde 
varit frågan! Skattenytt, 1995, nr 10, s 598.  Bergström, Sture, tolkning och tillämpning 
skattelag, Skattenytt, 2002, nr 6, s 292. 
3 Legalitetsprincipen uttrycks genom begreppet nullum tributum sine lege, vilket betyder 
ingen skatt utan stöd i lag. En följd av legalitetsprincipen är ett krav på föreskriftsbundenhet 
vid tillämpande av skattelagstiftning. Se Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, 1995, s 4-6. 
4 RÅ 2009 not. 86 och RÅ 2009 not. 88. 
5 http://www.juridicum.su.se/jurweb/aktuellt/visa.asp?newsid=697&lang=swe  
(publicerad 2009- 07- 02.) 
6 IBID. 
7 Hultqvist, Anders, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, 
Svensk Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 780. 
8 Kellgren, Jan Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpningen av 
skatteflyktslagen, Svensk Skattetidning, 2009, nr 9, s 947. 
9 Holstad, Per, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat 
efter nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 2010, nr 5, s 294. 
10 IBID, s 300. 
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relevanta förarbeten råder en relativ konsensus kring hur en generalklausul 
typiskt sett definieras och bör tillämpas.11

 
  

Enligt min mening är ovanstående ett område som är lämpligt att belysa, då 
det både är relevant och aktuellt. Därför vill jag mot bakgrund av de i vissa 
fall långtgående uttalanden som redovisats ovan, med följande uppsats söka 
klarhet i om skatteflyktslagen tillämpas i linje med hur en generalklausul 
typiskt sett bör tillämpas. Inom ramen för undersökningen vill jag även 
klargöra huruvida det går att styrka att Regeringsrättens benägenhet att 
tillämpa skatteflyktslagen i någon mån påverkas av vilka regeringsråd som 
tjänstgör. 
 
Förevarande uppsats tar därför avstamp i följande frågeställningar. 
 
 
 

1.1 Frågeställningar 
1) Kan Regeringsrättens tillämpning av skatteflyktslagen anses vara i 

linje med hur en generalklausul typiskt sett bör tillämpas? 
2) Är det möjligt att skönja ett samband mellan Regeringsrättens 

sammansättning och domstolens benägenhet att tillämpa 
skatteflyktslagen? 

3) Hade det varit önskvärt att Regeringsrätten agerat annorlunda för att 
på så vis tillämpat skatteflyktslagen mer i linje med hur en 
generalklausul typsikt sett bör tillämpas? 

4) Varför har inte Regeringsrätten agerat mer i linje med hur en 
generalklausul typiskt sett bör tillämpas? 

5) Vilka konsekvenser uppstår och vad blir följderna av 
Regeringsrättens agerande? 

 

1.2 Metod 
Jag har brukat juridisk rättsdogmatisk metod och utarbetat uppsatsen i linje 
därmed. Vid utformandet av rättsfallsmatriserna har jag endast beaktat och 
inkluderat de rättsfall där skatteflyktslagen prövades materiellt. Således har 
rättsfall avseende frågor som rört lagens tillämplighet ur ett processuellt 
                                                 
11 Jag är medveten om att formuleringen bör i detta sammanhang kan behöva förtydligas 
och förklaras. Med skrivningen typiskt sett bör tillämpas, avser jag den uppfattning som går 
att utläsa i doktrin, främst Strömholm, Stig i Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning – En 
lärobok i Allmän rättslära, 1996, s 245 ff, tillsammans med Perzenik, Aleksander, Vad är 
rätt? – Om demokrati, Rättssäkerhet, Etik och Juridiks Argumentation, 1995, s 293 ff. 
Även förarbetet till §36 i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, prop 1975/76:81, s 113, 139 har jag beaktat. Min 
begreppsteoretiska utgångspunkt i uppsatsen är således att så som ovan nämnd doktrin och 
proposition definierat och förklarat tillämpningen av en generalklausul, bör den typiskt sätt 
tillämpas. 
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perspektiv lämnats därhän. Vidare har endast rättsfall efter att 
”syftesrekvistet” började tillämpas beaktats.12

 

 En sådan begränsning i 
urvalet anser jag inte påverkar undersökningen negativt i något avseende. 

1.3 Avgränsning  
Jag har inte för avsikt att genom uppsatsen presentera en totalanalys av de 
sju senaste rättsfallen, detta har redan gjorts föredömligt i flera artiklar.13

 

 I 
linje med ovan presenterad inledning och frågeställning, söker jag istället 
presentera och analysera de motstående uppfattningarna inom doktrin, 
avseende närvaron i domarna av generella principer för den framtida 
tillämpningen av skatteflyktslagen. Av den anledningen har jag inte heller 
ingående redogjort för skiljaktiga meningar i avgörandena. 

Vidare har jag primärt av utrymmesskäl varit tvungen att begränsa antal 
rättsfall att analysera. Då de sju senaste domarna har diskuterats flitigt inom 
doktrin och är även relativt nyligen avgjorda, anser jag att de särskilt lämpar 
sig för att utgöra underlaget för avsedda delar av uppsatsen. 
 
Slutligen skall nämnas att jag på grund av de tidsramar som varit gällande 
för författandet och inlämnandet av detta examensarbete, endast har beaktat 
rättsutvecklingen fram till 2010-06-01. Relevanta rättsfall som tillkommit 
därefter har därför inte refererats, utan endast beaktats genom matriserna 
och därpå följande analyser.14

 
 

                                                 
12 ”Syftesrekvisitet” tillämpades första gången i RÅ 1998 not.195.  
13 Se närmare bland annat; Christensson, Filip och Samuelson, Lars, Rättsfallskommentar: 
Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens 
passivitet. Skattenytt, 2010, nr 4. Gunne, Cecilia, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt, 
2010, nr 6. Hultqvist, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, 
Svensk Skattetidning, 2009, nr 6-7. Svensson, Bo, Rättsfall- Skatteflyktslagen tillämplig vid 
olika former av fastighetspaketeringar med handelsbolag – kommentar till 
Regeringsrättens domar från den 29 maj 2009, Skattenytt, 2009, nr 10. Walander, Anders, 
Dubbel internöverlåtelser ansågs vara skatteflykt, FAR SRS INFO, 2009, nr 6/7. Wittkull, 
Joakim, Rättsfallskommentarer med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7.  
14 Se här exempelvis RÅ 2010 ref. 51. 
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2 Skatteflyktslagens tillkomst 
och framväxt 

Skatteflyktslagen infördes initialt av den anledningen att regeringen med 
dåvarande existerande lagstiftning inte ansågs kunna beivra vissa av staten, 
oönskade skatteförfarande av skattskyldiga.15 16 Redan i propositionen17 
som föranledde lagstiftningen fördes en diskussion angående att 
utformandet av en skatteflyktsklausul är besvärligt. Strävan efter en effektiv 
lagstiftning tillsammans med kravet på en hög rättssäkerhet ansågs vara två 
mål, svåra att förena.18 Emellertid infördes lagen med begränsad 
tillämplighet i tiden år 198019. Efter att tillämpligheten förlängts vid ett antal 
tillfällen upphävdes dock lagen år 1992, med verkan från 1 januari år 1993. 
Man behandlar dock lagens tillämplighet vidare, bl.a. i propositionen 
1994/95:209. Där stadgas att under lagens tidigare tillämpningsperiod har 
den haft en väsentligt preventiv funktion, och utgjort ett betydelsefullt 
redskap för att förhindra skatteflyktsförfaranden.20 Vidare har de befarade 
rättssäkerhetsbristerna uteblivit, inte minst genom möjligheten att erhålla 
förhandsbesked.21 Följaktligen återinfördes skatteflyktslagen år 1995.22

 
 

I proposition 1996/97:170 anser regeringen att skatteflyktslagen, så som den 
är utformad i SFS 1995:575 inte är tillräckligt effektiv, varför en revidering 
ansågs nödvändig. Primärt ansåg lagstiftaren att den tillämpning och 
tolkning som Regeringsrätten presenterat, inte har ansetts tillräcklig för att 
förhindra skatteflykt. Lagen ansågs vidare svår att tillämpa och tolka för 
myndigheter och domstolar. Detta gällde i synnerhet det dåvarande 
rekvisitet vars stadgande krävde att; “en taxering på grundval av förfarandet 
skulle strida mot lagstiftningens grunder”. Genom SFS (1997:777) tillkom 
det så kallade “syftesrekvisitet”, p4 i lagens generalklausul, vilket skall 
utvecklas nedan. 

                                                 
15 Prop 1996/97:170, s 8.  
16I SOU (1975:77) Allmän skatteflyktsklausul, framfördes, vilket även refererades i prop 
1996/97:170, s 8, att de materiella stoppregler man tidigare försökt motverka skatteflykt 
med, medfört påtagliga olägenheter. Införd lagstiftning kringgicks ideligen, varför ny 
lagstiftning fick införas i samma takt. Lagstiftningen ansågs bli både invecklad och 
svårtillgänglig. 
17 Prop 1980/81:17. 
18 IBID, s 151-152. 
19 Lagen infördes genom SFS 1980:865 och tidsbegränsades till att omfatta rättshandlingar 
som genomförts t.o.m 1985. 
20 I prop 1996/97:170 definieras skatteflykts som; den skattskyldige genomför avtal eller 
andra rättshandlingar som med det huvudsakliga syftet att uppnå skattelättnader i strid med 
skattelagstiftningens anda och mening. Vidtagna handlingar är- var för sig- oftast 
civilrättsligt oantastliga, men ger tillsammans skatteförmåner som framstår som klart 
oberättigade. Det betonas dock att enbart den omständighet att en skattskyldig vidtar en 
åtgärd som minskar hans skatt inte innebär att ett skatteflyktsförfarande föreligger. 
21 Prop 1994/95:209, s 34- 35. 
22 SFS (1995:575). 
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2.1 Skatteflyktlagens materiella 
utformning 

Lagens 2 §, den så kallade generalklausulen, stipulerar fyra kumulativa 
rekvisit vilka skall vara uppfyllda för att skatteflykt skall anses vara för 
handen och för att skatteflyktslagen skall bli tillämplig. 
 
Vid taxering 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. 
 

2.1.1 Rekvisitet – väsentlig skatteförmån 
Klausulens första rekvisit stadgar enligt ovan, att rättshandlingen skall 
innebära en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige. Enligt förarbetena 
är rekvisitet uppfyllt, det vill säga en skatteförmån är för handen vid ett 
undvikande av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om 
skatteflyktsförfarandet inte kommit till stånd.23 Vidare skall det röra sig om 
ett beskattningsresultat som är klart förmånligare än vad som är normalt i 
jämförliga situationer. Slutligen skall påminnas om departementschefens 
uttalande i lagens förarbete från år 1982, vilket gör gällande att en 
skatteförmån inte endast skall ses som en jämförelse mellan det valda 
förfarandet och det närmast till hands liggande förfarandet. Istället skall allt 
som innebär en lättnad eller fördel vid beskattningen betraktas som en 
skatteförmån.24

 
  

Som nämnts ovan har skatteflyktslagen varit utsatt för tidvis hård kritik. 
Vad gäller förevarande rekvisit, har bland andra Anders Hultqvist gett 
uttryck för en negativ syn på dess utformning. Hultqvist gör gällande att det 
inte är rimligt att det betraktas som en förmån att betala den skatt som 
påförs genom annan skattelagstiftning än skatteflyktslagen.25

                                                 
23 Prop 1996/97:170, s 45. 

  Bakgrunden 
till Hultqvist resonemang torde ligga i att skatteflyktslagen av honom, inte 
betraktas som en del av skattelagstiftningen. Istället ses lagen som en 
självständig regel. Det är något som jag ställer mig tveksam till, då lagen 

24 Prop 1982/83:84, s 17. 
25 Hultqvist, Anders, Ny skatteflyktslag- en metodfråga för skatterätten, Skattenytt, 1996, nr 
11, s 672. 
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enligt min mening snarare bör ses som en del av skattesystemet. En sådan 
syn presenteras även av Ulrika Rosander i hennes avhandling.26

 
 

Rekvisitet som sådant omfattar inte skatteförmåner som tillkommer 
närstående fysiska eller juridiska personer. Emellertid inbegrips typiskt sett 
närstående genom skrivningen av medverkanderekvisitet, vilket skall 
redogöras för nedan. 
 
Slutligen skall klargöras att det i lagstiftningens nuvarande utformning inte 
finns ett fixerat belopp som utgör “en väsentlig skatteförmån”. I förarbetena 
överlämnas detta till rättstillämparen, med mindre än att det av 
processekonomiska skäl skall röra sig om ett förfarande som ger upphov till 
betydligt större skatteförmåner än några tusentals kronor.27

2.1.2 Rekvisitet – medverkat 

 

Som stadgats ovan ges i medverkanderekvisitet utrymme för att i viss 
utsträckning utvidga gruppen som skatteflyktslagen kan komma att 
tillämpas på. Regeringen uttalar att det inte är acceptabelt att en skattskyldig 
som medverkat i ett förfarande inte skulle komma att omfattas av 
generalklausulen, på den grund att denne själv inte vidtagit 
rättshandlingen.28 Skrivningen “indirekt medverkan” har således den 
betydelse att rättshandlingen skall bortses ifrån om den skattskyldige haft 
möjlighet att påverka, eller utöva inflytande över, den person som de facto 
utför rättshandlingen. Familjemedlemmar uttalas särskilt som exempel på 
personer som kan vara inblandande vid en transaktion och därmed falla 
inom ramen för rekvisitet, utan att de för den sakens skulle explicit nämns i 
lagtext.29

2.1.3 Rekvisitet – avsikt 

  

Regeringen uttalar att det vid en objektiv bedömning skall framgå att 
skatteförmånen väger tyngre än samtliga övriga skäl som den skattskyldige 
har för sitt handlande. Som övriga skäl ges en inte uttömmande uppräkning, 
i vilken bland annat organisatoriska och affärsmässiga skäl nämns.30 
Bevisbördan för att styrka att avsiktsrekvisitet är uppfyllt ligger hos 
Skatteverket. Det åligger således enligt vedertagna processuella regler, 
myndigheten att påvisa att skatteförmånen väger tyngst.31

 
 

                                                 
26 Rosander, Ulrika, Generalklausulen mot skatteflykt, 2007, s 102. 
27 Prop 1996/97:170, s 45. 
28 IBID, s 41. 
29 IBID. 
30 IBID, s 44. 
31 Lodin mfl, Inkomstskatt – en lärobok och handbok i skatterätt, 2009, s 700. 
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2.1.4 Rekvisitet – lagstiftningens syfte 
Det rekvisit som genomgående har varit föremål för starkast kritik och 
samtidigt det som ansetts vara synnerligen svårtillämpat, är ”lagstiftningens 
syfte”.32 33

 
 

När det gäller att bestämma innebörden av "lagstiftningens syfte" bör detta 
ske med utgångspunkt i bestämmelsernas allmänna utformning och i de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet. Det framhävs att det i första hand är lagbestämmelsernas 
utformning och inte lagmotiven som skall tjäna som underlag vid 
prövningen om förfarandet är oförenligt med lagstiftningens syfte.34

 
 

Det råder delade meningar inom doktrin rörande tolkningen av ovanstående 
förarbete. Hultqvist gör gällande att hänsyn inte skall tas till lagmotiven.35 
Rosander å sin sida hävdar motsatsen och menar att det av förarbetena 
framgår att ledning visst kan hämtas ur motiven, i synnerhet då oklarheter 
kvarstår efter att lagtexten studerats.36 Jag för min del, anser att Rosanders 
uppfattning framstår som rimlig. Ser man noggrant till de stadganden som 
regeringen gör i förarbetena, framgår det enligt min mening att även om 
dess betydelse skall tonas ner, bör ledning vid oklarhet angående syfet med 
viss bestämmelse, hämtas från lagmotiven.37

 
 

Vidare skall enligt propositionen, inte bara en viss, i aktuellt fall tillämplig 
regel beaktas, exempelvis viss avdragsregel, utan även syftet med de 
allmänna bestämmelser som begränsar rätten till olika avdrag.38 Man skall 
vidare se till grundläggande principer på vilka skattelagstiftningen bygger. 
Typer av förfaranden i linje med tidigare exempel som faller inom ramen för 
rekvisitet, stadgas i propositionen som följande; trots förbud mot avdrag för 
en kostnad i viss situation, konstrueras ett förfarande där man kringgår 
förbudet och därigenom uppnår ett avdrag. Slutligen framhåller Regeringen 
att det inte är civilrättsliga regler som åsyftas i sammanhanget, utan endast 
regler om bestämmande av skatteunderlag vid tillämpande av 
skatteflyktslagen, med undantag för fall då en sådan regel skall tillämpas 
enligt skattelagstiftning.39

                                                 
32 Se exempelvis Hultqvist, Skatteundvikande förfarande och skatteflykt, Svensk 
Skattetidning, 2005, nr 5, s 302-321. 

 

33 Prop 1996/97:170, s 38. 
34 IBID, s 39. 
35 Hultqvist, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, Svensk Skattetidning, nr 5, 
2005, s 309. 
36 Rosander, Generalklausulen mot skatteflykt, 2007, s 109. 
37 Prop 1996/97:170, s 40 
38 IBID. 
39 IBID. 
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3 Hur en generalklausul typiskt 
sett definieras och bör 
tillämpas 

 
I svensk rätt finns som bekant flera generalklausuler. En som är värd att 
nämnas i sammanhanget, utöver klausulen i skatteflyktslagen § 2, är 
avtalslagens § 36.40 Klausulerna skiljer sig ifrån varandra genom att den 
förra är av ren offentligrättslig natur, medan den senare sorterar under 
civilrätten. Därtill är de rättspolitiska motiven olika för införandet av 
respektive klausul.41

 

 Emellertid förenas de båda i en inom doktrin allmänt 
vedertagen definition, vilken följer nedan. 

Inom doktrin beskrivs ofta nyttjandet av generalklausuler från lagstiftarens 
sida som en speciell lagstiftningsteknik, genom vilken denne söker skapa 
rättsregler som skänker rättstillämparen en betydande frihet vid bedömandet 
av rättsfakta eller rättsföljd.42 Orsaken till friheten anses vara att 
generalklausuler är utformade med hjälp av värdeöppna och vaga 
formuleringar.43 Trots att generalklausulerna i regel innehåller objektiva 
rekvisit, innebär lagstiftningstekniken oundvikligen att det lämnas ett stort 
värderingsutrymme vid tillämpandet av dem.44  Det i sin tur har ansetts 
öppna för en sämre förutsägbarhet i förhållande till en mer konkret 
lagstiftning.45

 
  

Ytterligare ett särdrag som framhålls inom doktrin är att generalklausulen 
har ett relativt brett och inte på förhand helt bestämt tillämpningsområde, 
vilket skall ge möjlighet till en mer flexibel bedömning av ett erkänt 
svårreglerat rättsområde.46 Lagstiftaren skapar genom klausulerna helt 
enkelt ett komplement till mer detaljreglerad lagtext.47

 
 

Slutligen bygger lagstiftningstekniken på att rättstillämparen, i detta fall de 
prejudikatbildande instanserna, skapar vägledande praxis. Det vill säga, de 
vaga och värdeöppna formuleringarna skall klargöras och preciseras genom 
domstolsavgöranden.48

                                                 
40 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

 Inom doktrin har lagstiftning genom nyttjande av en 

41 Winberg, Håkan, Generalklausuler i lagstiftningen, SVJT 1981, s 577-578. 
42 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning – En lärobok i Allmän rättslära, 1996, 
s 245. 
43 Perzenik, Vad är rätt? – Om demokrati, Rättssäkerhet, Etik och Juridiks Argumentation, 
1995, s 293-294. 
44 IBID, 520. 
45 Rosander, Ulrika, Repressiva metoder mot skatteflykt, Skattenytt, 2007, nr 11, s 672. 
46 Se Pedersens definition rörande ”lovmæssige generalklausuler”, Skatteækning- 
Skatteundandragelse- Skattesvig- retsmisbrug i Skatteretten, Skatteorientering, 2007, s 17. 
47 Winberg, Generalklausuler i lagstiftningen, SVJT 1981, s 578. 
48 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, 1996, s 251. 
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generalklausul, ansetts innebära att normgivning delegeras till domstolarna 
från lagstiftaren.49 Ett exempel på detta är förarbetet till avtalslagens 36§, 
där lagstiftaren explicit uttalar att det i flera situationer är upp till 
domstolarna att avgöra klausulens mer exakta tillämpningsområde, samt hur 
långtgående en jämkning med hjälp av klausulen bör tillåtas vara i vissa 
fall.50

 
 

Vidare görs i samma proposition ett antal uttalanden, vilka får anses ha 
bäring på generalklausuler i allmänhet. Bland annat framhålls att det är 
väsentligt att domstolarnas avgöranden får en principiell prägel och inte 
syftar till en kasuistisk bedömning av enskilda fall.  Domarna skall även få 
en sådan publicitet att berörda parter har möjlighet att rätta sig efter praxis. 
Som argument för senast nämnda uttalanden står rättssäkerheten i form av 
förutsägbarhet i förgrunden.51 Inom doktrin delas den uppfattning som görs 
gällande i propositionen. Strömholm menar att en snabb framväxt av praxis 
är en förutsättning för en rättssäker tillämpning av en generalklausul.52

 
 

                                                 
49 IBID, s 251. Se även Rosander, Ulrika, Generalklausulen mot skatteflykt, 2007, s 47. 
50 Prop 1975/76:81, s 113, 139. 
51 IBID, s 39. 
52 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, 1996, s 251. 
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4 Hur skatteflyktslagens 
generalklausul skall tillämpas 
enligt dess förarbeten 

Skatteflyktslagens tillkomst, framväxt och materiella utformning har 
redogjorts för i kapitel två. Emellertid finns det enligt min mening anledning 
att närmare belysa och utreda hur lagens förarbeten menar att 
generalklausulen bör tillämpas. 
 
I lagens ursprungliga proposition fastslås att klausulen kommer att innehålla 
ett subjektivt element.53 Däremot återfinns inte några stadganden vilka gör 
gällande att det är lämnat till rättstillämparen att utveckla rättsläget genom 
praxisbildning, eller att man emotser avgöranden av principiell natur, 
snarare än in casu - betonade bedömningar. Det vill säga att klausulens 
tillämplighet skall utvecklas genom vägledande prejudikatbildning, är inte 
något som explicit uttalas. Inte heller i senare propositioner går ett sådant 
uttalande att finna.54

 
   

Utöver vad som redogjorts för ovan i kapitel två, gällande en beloppsmässig 
precisering avseende rekvisitet “väsentligt skatteförmån”, har lagstiftaren 
således inte klargjort att den förväntar sig en praxisbildning av 
rättstillämparen. I vart fall inte i en sådan utsträckning som görs gällande i 
doktrin eller i förarbeten till andra generalklausuler. 

                                                 
53 Prop 1980/81:17, s 17. 
54 Prop 1982/83:84, 1985/86:49, 1990/91:56 1992/93:127, 1994/95:209, 1996/97:170. 
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5 Referat av för uppsatsen 
relevanta rättsfall 

 

5.1 RÅ 2009 ref. 31 

5.1.1 Förutsättningar 
T.O. har tillsammans med sin hustru ägt hela aktieinnehavet i ZAB. De båda 
var verksamma i betydande omfattning i bolaget och genom kap 57 §4 IL 
utgjorde aktierna kvalificerade andelar. 
 
I början av år 2004 bildade makarna bolaget XAB. Därefter avyttrade de 
sina aktier i ZAB till XAB mot en ersättning som motsvarade aktiernas 
omkostnadsbelopp. Förfarandet fortsatte med att XAB avyttrar aktierna i 
ZAB till en extern köpare varvid en avsevärd kapitalvinst uppkom. Under 
samma år i juni bildade makarna bolaget YAB. Under samma månad 
avyttrade de aktierna i XAB för aktiernas omkostnadsbelopp till YAB. 
Makarna bildar därefter bolaget X&Co. Till det senast bildade bolaget 
överlåter makarna sin aktier i YAB med en betydande kapitalvinst som 
följd. T.O. tog vid 2005 års taxering upp föregående års kapitalvinster med 
anledning av aktieavyttringarna, i inkomstslaget kapital i sin helhet, det vill 
säga inte till någon del i inkomstslaget tjänst. Skatteverket å sin sida gjorde 
gällande att viss del av kapitalvinsten skulle hänföras till inkomstslaget 
tjänst enligt kap 57 IL. Huruvida skatteflyktslagen var tillämplig på 
transaktionsförfarandet är den frågeställning som är av intresse för 
förevarande uppsats.  

5.1.2 Skatterättsnämnden 
Vad gäller skatteflyktslagens tillämplighet anför skatterättsnämnden, hos 
vilken T.O. sökte förhandsbesked följande.55

 
 

Skatteflyktslagens rekvisit 1-3 anser nämnden vara för handen mot 
bakgrund av det förfarande som den skattskyldige har vidtagit, samt de 
skattekonsekvenser som blir aktuella vid en prövning av reglerna i kap 57 
IL. 
 
Vad gäller det fjärde rekvisitet blir syftet med kap 57 IL av intresse för 
nämnden. Syftet enligt nämnden är att den del av inkomsten som kan anses 
hänförlig till fåmansföretagarens arbetsinsatser i företaget eller annat till 
fåmansföretaget anknutet företag, vilket utgör grunden för att andelarna 

                                                 
55 Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 3 juni 2008, Dnr 163-06/D. 
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skall anses kvalificerad, inte skall tas upp i inkomstslaget kapital utan i 
inkomstslaget tjänst. Nämnden hänvisar här till lagrummets förarbeten.56

 
 

Vidare stagar nämnden att det förfarande som den skattskyldige företagit, 
har inneburit att de inkomster som uppkommit i ZAB, där de varit 
verksamma i betydande omfattning och i vilket bolag deras aktier varit 
kvalificerade andelar, beskattas som kapitalvinster i enlighet med kap 48 IL, 
framför de särskilda reglerna i kap 57 IL. Av den anledningen anser 
nämnden att en beskattning enligt kap 48 IL skulle strida mot lagstiftningens 
syfte och att rekvisit 4 således skall anses vara uppfyllt. 
 
Det faktum att lagstiftaren underlåtit att ingripa mot de i fallet aktuella 
transaktionsförfarandena skall enligt nämndes uppfattning inte tas som en 
intäkt för att förfarandet skulle anses vara godtagbart. Det i fallet anpassade 
förfarandet som företagits hade lagstiftaren inte anledning att gå in på vid 
lagstiftningens tillkomst. Således skall skatteflyktslagen anses tillämplig på 
förfarandet och T.O. beskattas som om aktierna var kvalificerade för 
honom. 

5.1.3 Regeringsrätten  
Vad gäller frågan om skatteflyktslagens tillämplighet på förfarandet, gör 
Regeringsrätten samma bedömning som skatterättsnämnden och finner 
således lagen tillämplig. 
 

5.2 RÅ 2009 ref. 47 Ι 

5.2.1 Förutsättningar 
Utvecklings AB Optimum och dess dotterbolag, Optimum Kredit AB 
försattes i konkurs år 1994. Per den 30 december samma år hade 
Utvecklings AB Optimum fordringar, grundande på skuldebrev utfärdade år 
1991, vilka uppgick till 7 884 543 kronor på koncerndotterbolaget 
Fastighets AB Spicia, sedermera Tira AB. Denna fordran överlät 
Utvecklings AB Optimums konkursbo till Optimum Kredit AB:s konkursbo. 
Ett skuldebrev utfärdat den 19 april år 1994 gjorde gällande att Optimum 
Kredit AB hade en fordran på Fastighets AB Spicia. Fordran uppgick per 
den 30 december samma år som ovan till 8 852 701 kronor. 
 
En fysisk person, X, förvärvade på samma datum hela aktieinnehavet i Tira 
AB för 125 000 kronor. Vidare förvärvades ovan nämnda fordringar för 175 
000 kronor. 
 
Därpå följande dag, överlät X hälften av de förvärvade aktierna och 
fordringarna till en annan fysisk person, Y, för 62 500 kronor respektive 87 

                                                 
56 Prop 1989/90:110 del 1, s 467. 
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500 kronor. I samband med förvärvet omvandlades Y:s fordran till ett 
villkorat aktieägartillskott. Under året 1999 fick Y 740 000 kronor från 
bolaget. Utbetalningarna redovisades hos Y som en återbetalning av det 
villkorade aktieägartillskottet och deklarerade en kapitalvinst om 652 500 
kronor vid 2000 års taxering. 
 
Den för uppsatsen centrala frågeställningen i målet, är om skatteflyktslagen 
är tillämplig på ovan redogjort förfarande. 

5.2.2 Regeringsrätten 
I frågan avseende skatteflyktslagens tillämplighet hänvisar Regeringsrätten 
till kammarrättens avgörande,57

 
 där den senare uttalar följande. 

Domstolen inleder med att fastslå att Y direkt medverkat i de aktuella 
rättshandlingarna, vilka har medfört att Y undgått beskattning i 
inkomstslaget tjänst, vilket kap 57 IL annars föreskriver. Det övervägande 
skälet för agerandet anser domstolen vara skatteförmånen. Således är 
skatteflyktslagens 1-3 rekvisit för handen.  
 
Domstolen fortsätter med att klargöra vad rättspraxis stadgar vad gäller 
skattekonsekvenserna vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott. 
Rätten uttalar att den praxis som gör gällande att återbetalningen skall 
kvalificeras som en återbetalning av lån, utformades under 1980- talet.58  
Samma praxis kommenterades av Regeringen bland annat i en proposition 
från 1990.59

 

 Mot bakgrund av detta menar domstolen att praxis måste varit 
känd för lagstiftaren vid tiden för införandet av den aktuella lagstiftningen. 
Därmed kan inte det av Y genomförda förfarandet anses strida mot 
lagstiftningens syfte i den mening som avses i skatteflyktlagens 4:e rekvisit 
och lagen är således inte tillämplig. 

5.3 RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ 

5.3.1 Förutsättningar  
X S.A är ett koncernmoderbolag med hemvist i Luxemburg. I koncernen 
ingår dotterbolaget YAB. Samtliga aktier i X S.A ägs av Z, vilken är en 
fysisk person. ÅAB är ett av YAB helägt dotterbolag. ÅAB förvärvade år 
2001 samtliga aktier i ÄAB från ett brittiskt företag. Samtidigt förvärvade Z 
från samma brittiska företag för 10 000 kronor rätten till återbetalning av ett 
villkorat aktieägartillskott avseende ÄAB, vilket hade ett nominellt värde av 
17 417 000 kronor. Under år 2002 fick ÄAB ett koncernbidrag. Efter 
ordinarie bolagsstämma i ÄAB återbetalades 1 000 000 kronor av 

                                                 
57 Kammarrättens dom meddelad 2007- 07-23, mål nummer 2267-03. 
58 RÅ 1988 ref. 65. 
59 Prop 1990/91:54. 



18 
 

aktieägartillskottet till Z. Densamme deklarerade en kapitalvinst om 990 
000 kronor vid 2004 års taxering. 
 
Z ansågs varit verksam i koncernen på ett sådant sett att utdelning från X 
S.A omfattas av kap 57 IL och skall således fördelas mellan inkomstslagen 
tjänst och kapital. Frågan i fallet är om Z:s förfarande faller inom ramen för 
skatteflyktslagen. 
 

5.3.2 Regeringsrätten 
Inledningsvis stadgar domstolen att utbetalningen till Z gjorts av ÄAB med 
medel som tillhörde det bolaget och på grundval av Z:s förvärvade 
återbetalningsanspråk. Rätten fortsätter med att inte någon bestämmelse i IL 
ger stöd för att anse att Z i själva verket erhållit utdelning från X S.A. Mot 
bakgrund av det konstaterandet, sluter sig domstolen till att Z endast kan 
komma att beskattas inom ramen för skatteflyktlagens tillämpningsområde. 
 
Z har enligt domstolens uppfattning i egenskap av ensam aktieägare i X S.A 
kontrollerat de för transaktionerna aktuella bolagen. Anspråket på 
återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet som Z förvärvat har 
betingat ett värde för denne endast på grund av det avgörande inflytande 
som Z, utan att själv vara aktieägare haft över ÄAB. Utbetalningen till 
honom hade inte varit möjligt om inte ÄAB tillförts koncernbidrag i viss 
omfattning. Domstolen menar vidare att det egentliga skälet för utformandet 
och genomförandet av transaktionerna, var att ge Z lagligt utrymme för att 
med åberopande av det villkorade aktieägartillskottet, lyfta vinstmedel från 
koncernen, vilka endast tas upp i inkomstslaget kapital och inte till någon 
del i inkomstslaget tjänst. 
 
En oenig Regeringsrätt finner mot bakgrund av de för transaktionerna givna 
förutsättningarna, att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Z skall 
beskattas som om denne erhållit utdelning från X S.A. Således skall vid Z:s 
taxering inte tas hänsyn till förvärvet av återbetalningsanspråket eller 
utbetalningen från ÄAB. Att Regeringsrätten sedan tidigare känt till 
förfarandet utgör inget hinder mot lagens tillämpning. 

5.4 RÅ 2009 not. 86 

5.4.1 Förutsättningar 
FAB bedriver handel med fastigheter, bolaget ingår i en koncern, där TAB 
är moderbolag. TAB äger ATAB, i den senare finns fastigheter. TAB:s 
innehav är näringsbetingat och aktierna är kapitaltillgångar. TAB säljer hela 
ATAB till FAB för marknadspris, där den senare också är ett dotterbolag till 
TAB och bedriver handel med fastigheter. Därmed blir innehavet i ATAB 
omsättningstillgångar.  Därefter bildar FAB och ATAB ett handelsbolag, 
vilket ägs till 99% av FAB och till 1% av ATAB. ATAB säljer fastigheterna 
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till handelsbolaget till det skattemässiga värdet, således till underpris. 
Handelsbolaget nu innehållandes fastigheterna, avyttras till en extern part 
till marknadspris, varvid en vinst uppstår.  
 
Som en följd av försäljningen av fastigheterna vill FAB skriva ner värdet på 
innehavet i ATAB till 1 % av förutvarande värde. Denna nedskrivning 
önskar man slutligen kvitta mot den vinst som uppkom vid försäljningen av 
handelsbolaget. 
 

5.4.2 Regeringsrätten  
Syftandes på reglerna om underprisöverlåtelser i kap 23 IL, uttalar rätten att 
reglerna har för avsikt att möjliggöra omstruktureringar utan att några 
omedelbara skattekonsekvenser skall uppsåt. Emellertid skall inte en 
definitiv skattelättnad uppkomma. Vidare refererar domstolen till reglernas 
förarbeten, vilka stadgar att överlåtelser som genomförs i syfte att uppnå 
omotiverade skatteförmåner skall förhindras.60 Det är enligt samma 
förarbeten, inte uteslutet att skatteflyktslagen i vissa fall kan bli tillämplig.61

 
 

Vidare stadgar rätten att överlåtelsen av fastigheten till underpris innebär att 
ATAB förlorar större delen av sin substans och att FAB till 99% fortfarande 
innehar värdet av fastigheten, även om det innehavet är indirekt, genom 
handelsbolaget. 
 
Regeringsrätten fortsätter med att framhålla att förmögenhetsminskningen 
innebär en rätt för FAB att skriva ner värdet på ATAB till 1% av det tidigare 
värdet. Kontentan av förfarandet är att den beskattning som aktualiseras vid 
försäljningen av innehavet av handelsbolaget motsvarar det avdrag som 
nedskrivningen innebär. Genom FAB:s deltagande i transaktionerna uppstår 
helt klart en skatteförmån för denna, varför rekvisit 1-3 får anses vara för 
handen. 
 
I domens sista stycke stadgar domstolen att intentionen med hela 
transaktionsförfarandet är att fastigheterna skall säljas till extern part till 
marknadspris. Det är enligt rättens uppfattning, en fullt affärsmässig 
transaktion som sker vid den externa försäljningen av fastighetsbeståndet. 
Detta strider mot den grundläggande förutsättningen för en 
underprisöverlåtelse, då den inte är affärsmässigt motiverad.  Det förfarande 
som brukas ger även förutsättningar för en särskild rätt till avdrag, vars följd 
blir att den skattepliktiga inkomsten reducerads till 0. Som tidigare stadgats 
är inte syftet med reglerna om underprisöverlåtelser att någon definitiv 
skattelättnad skall uppkomma, varför förfarandet får anses strida mot syftet 
med bestämmelserna. Vidare menar Regeringsrätten att någon avsikt att 
genom underprisöverlåtelsen skapa ett tillskott inte kan anses ingå i 
förfarandet, samt att de deltagande bolagen inte med hjälp av 

                                                 
60 Prop 1998/99:15, s 127. 
61 IBID, s 147. 
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underprisöverlåtelsen skall bedriva näringsverksamhet tillsammans, då 
handelsbolaget bildats för att avyttras till extern part. Mot bakgrund av 
ovanstående anses rekvisit 4 även vara uppfyllt och skatteflyktslagen vara 
tillämplig på förfarandet. 
 

5.5 RÅ 2009 not. 88 

5.5.1 Förutsättningar 
Ärendet inleds genom ett förhandsbesked, meddelat av skatterättsnämnden 
den 18 december 2007.62

 
  

Två systerföretag, XAB och YAB ingår i en utländsk koncern, i vilken ett 
nederländskt bolag, NMB är moderbolag. Ett av ovan nämnda systerföretag, 
XAB äger fastigheter, vilka övervägs att överföras till det andra 
systerföretaget, YAB. I det senare företaget finns underskott som är 
koncernbidragsspärrade i enlighet med kap 40 §18 IL. Övriga bolag i 
koncernen kan således inte nyttja underskottet. Vidare innebär 23 kap. 27-
28§§IL att fastigheterna i XAB inte kan överlåtas till YAB till ett pris som 
understiger marknadsvärdet, utan att IL:s regler om uttagsbeskattning 
aktiveras. 
 
För att undvika uttagsbeskattning är följande upplägg under övervägande. 
Det i Nederländerna belägna moderbolaget, NMB, bildar två nya 
dotterbolag BV1 och BV2 vilka, liksom NMB är belägna i Nederländerna. 
De nybildade dotterbolagen bildas i sin tur ett svenskt handelsbolag, ZHB, 
av vilket det äger hälften var. Genom en underpristransaktion överlåter 
XAB bolagets fastigheter till ZHB. Slutligen avyttrar BV1 och BV2, ZHB 
till YAB, med undantag för 0,01% av BV2:s andel, vilket sker till 
marknadspris. 
 
Mot bakgrund av ovanstående upplägg ställer sökanden ett antal frågor till 
nämnden. Genom fråga fyra, vilken får anses vara den mest centrala för 
uppsatsen, vill sökanden ha svar på om upplägget kan strida mot 
skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden sluter sig till att så är fallet, ett 
avgörande som överklagas till Regeringsrätten. 
 

5.5.2 Regeringsrätten  
Avseende skatteflyktslagens tillämplighet sluter sig Regeringsrätten till 
följande. Rätten inleder med att konstatera att fastigheterna kommer att 
överlåtas till det mottagande bolaget, ZHB till ett väsentligt underpris, vilket 
innebär att inkomsten kommer att kunna kvittas mot det underskott i YAB 
som är koncernbidragsspärrat. Andelarna i handelsbolaget anser rätten 
motsvara marknadsvärdet på fastigheterna. Vidare uttalar rätten att det är 
                                                 
62 Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 18 december 2007, Dnr 121-06/D. 
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uppenbart att samma resultat hade kunnat uppnås genom en enklare 
transaktion, en transaktion där XAB överlåter fastigheterna direkt till YAB. 
Den transaktion som det planerade upplägget innefattar anses, utöver den 
skattemässiga vinst som görs, vara meningslös. 
 
Mot bakgrund av ovanstående fastslår Regeringsrätten att det förfarande 
som är för handen får anses strida mot syftet med bestämmelserna om 
underprisöverlåtelser, vilka enligt rättens mening inte är utformade så att 
någon definitiv skattelättnad skall uppkomma genom transaktionen. Således 
anses ”syftesrekvisitet” vara uppfyllt.  
 
Vad gäller övriga rekvisit följer Regeringsrätten skatterättsnämnden linje, 
vilken gör gällande att de är uppfyllda. 

5.6 RÅ 2009 not. 171 

5.6.1 Förutsättningar 
Skatteverket fullföljer och överklagar ett av Makarna A.A och B.A 
(aktieägarna) sökt förhandsbesked från skatterättsnämnden. 63

 
 

Makarna äger samtliga andelar i A:s förvaltning AB, vilka andelar enligt 
kap 57 IL är kvalificerade. A:s förvaltning AB äger samtliga andelar i A:s 
Advokat AB, i vilken det bedrivs advokatverksamhet. Ett fusionsförfarande 
har inletts, vilket innebar att A:s förvaltning AB genom en så kallad omvänd 
fusion går upp i A:s Advokat AB. Fusionsförfarandet beräknas verkställas 
under beskattningsåret 2008. Efter att fusionen genomförts och A:s 
förvaltning AB upplösts vill makarna, under beskattningsåret 2008 eller 
2009 överlåta sina andelar i A:s Advokat AB till ett annat av dem helägt 
aktiebolag, X AB. Andelarna i det senare bolaget är även de kvalificerade 
enligt kap 57 IL. Köpeskillingen kommer inte att överstiga marknadsvärdet. 
Aktierna i A:s Advokat AB ägdes tidigare direkt av makarna. Under 2005 
sålde de samtliga aktier i A:s Advokat AB till A:s förvaltning AB. Vid 2006 
års taxering beskattades makarna för kapitalvinsten i inkomstslaget tjänst.  
Makarna framhåller explicit att förfarandet genomförs uteslutande av 
affärsmässiga skäl. 
 
Makarna önskar erhålla klarhet om de vid beräkningen av den maximala 
kapitalvinst som enligt kap 57 §22 IL skall tas upp i inkomstslaget tjänst vid 
en avyttring av aktierna i A:s Advokat AB, får tillgodoräkna sig den vid 
taxeringen år 2006 tjänstebeskattade kapitalvinsten. Dessutom vill de veta 
om förfarande kan angripas med skatteflyktslagen. Skatteverket ansåg att de 
tidigare tjänstebeskattade beloppen inte skulle beaktas vid en avyttring samt 
att – om så skulle ske – skatteflyktslagen var tillämplig eftersom en taxering 
på grundval av förfarandet enligt myndigheten skulle strida mot 
lagstiftningens syfte. 
 
                                                 
63 Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 16 april 2009, Dnr 97-08/D. 



22 
 

5.6.2 Skatterättsnämnden 
Nämnden konstaterar att makarna får avräkna det tidigare tjänstebeloppet. 
Den anför att den så kallade basbeloppsregeln i kap 57§ 22 IL innebär att en 
kapitalvinst inte skall tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle 
innebära att den skattskyldige och närstående under avyttringsåret och de 
fem föregående beskattningsåren, från ett företag sammanlagt i 
inkomstslaget tjänst tagit upp ett högre belopp än vad som motsvarar 100 
inkomstbasbelopp som gällde för avyttringsåret.  
 
Vidare stadgar nämnden att syftet med regleringen bland annat är att inte 
beskatta kapitalvinster som arbetsinkomst, om vinsten är så stor att den 
uppenbarligen inte kunde utgöra sparad arbetsinkomst. Beloppstaket gällde 
för närstående under en tioårsperiod (numera en femårsperiod), avseende 
aktier i samma bolag. I förevarande fall kommer, vid makarnas framtida 
avyttring av aktierna i A:s Advokat AB, även den interna överlåtelsen av 
aktierna i bolaget som makarna gjorde år 2005, att omfattas av tidsperioden 
i bestämmelsen. Då båda avyttringarna avser aktier i samma företag är 
regeln tillämplig. 
 
Avseende fråga två, sluter sig nämnden till att skatteflyktslagen inte är 
tillämplig på förfarandet. Man hänvisar här kort till prop 2007/08:19, s 21 ff. 

5.6.3 Regeringsrätten 
Regeringsrätten delar skatterättsnämndens bedömning och fastställer 
förhandsbeskedet i sin helhet. 

5.7 RÅ 2009 not. 201 

5.7.1 Förutsättningar 
XAB ingår sedan ett antal år i en koncern vilken ägs av Z Ltd. Ägaren har 
för avsikt att omstrukturera den svenska delen av koncernen. 
Omstruktureringen skall ske genom att ett av XAB:s dotterföretag, YAB 
görs till huvudbolag i Sverige. XAB skall av nämnd anledning överlåta sina 
övriga dotterbolag till YAB och YAB till Z Ltd. Därefter skall Z Ltd 
överlåta aktierna i XAB till en extern part. 
 
XAB och YAB har underskott som kvarstår från föregående beskattningsår. 
Det finns inga begränsningar gällande möjligheter att dra av underskott 
mellan bolagen i linje med kap 40 IL. 
 
Intentionen är att XAB skall säljas utan något kvarstående underskott. 
Underskotten skall istället föras till YAB genom att bolaget lämnar 
koncernbidrag till XAB, som sedvanligt skall dras av hos givaren och tas 
upp till beskattning hos mottagaren. Förfarandet skall genomföras genom att 
XAB inledningsvis lånar ett belopp motsvarande sitt underskott av Z Ltd, 
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beloppet tillförs YAB som ett aktieägartillskott. YAB lämnar därefter 
motsvarande belopp i form av ett koncernbidrag till XAB, som sedan 
återbetalar lånet till Z Ltd. Underskottet hos YAB beräknas motsvara nära 
hela beloppet. 

5.7.2 Skatterättsnämnden  
Sökandebolaget vill genom nämndens prövning söka klarhet i huruvida 
någon av transaktionerna kan angripas med stöd av skatteflyktslagen.64

 

 
Tidigare praxis från Regeringsrätten blir i fallet aktuell att beakta.  

I RÅ 1989 ref. 31 fastslår Regeringsrätten att ett underskott som är skapat 
genom koncernbidrag, vilket i sin tur har möjliggjorts genom ett 
aktieägartillskott, skall underkännas med tillämpning av skatteflyktslagen, 
enligt dess lydelse i SFS (1980:865). Detta då rätten finner att förfarandet 
medför en inte oväsentlig skatteförmån för aktuellt bolag, vilken även får 
anses vara det huvudsakliga skälet till transaktionerna. Således medgavs inte 
avdrag för koncernbidragen.   
 
I RÅ 2000 ref. 21 ΙΙ fastslår Regeringsrätten avseende tillämpningen av 
skatteflyktslagen, att förfarandet att tillskapa ett underskott hos det bolag 
som lämnar koncernbidrag och som därefter säljs externt, syftade till att 
bolaget skulle kunna utnyttja underskottet mot sina framtida inkomster. Det 
kunde enligt rätten ses som att utjämning av överskott och underskott 
fortsätter, trots givande och mottagande bolag inte längre ingår i samma 
koncern. Det ansågs strida mot koncernbidragsreglernas syfte.  
 
Att medge avdrag för koncernbidrag i förevarande fall skulle på 
motsvarande sätt som i RÅ 2000 ref. 21 ΙΙ, betyda att utjämning av 
överskott och underskott tillåtas att fortsätta trots att givande och 
mottagande bolag inte längre ingår i samma koncern. Detta tillsammans 
med att övriga omständigheter i fallet överensstämmer med RÅ 2000 ref. 21 
ΙΙ, innebär att skatterättsnämnden finner att samtliga rekvisit i 
skatteflyktslagen är uppfyllda, följaktligen är lagen tillämplig. Avdrag för 
YAB:s koncernbidrag till XAB skall således inte medges till den del det 
medför att underskott uppkommer i YAB. 

5.7.3 Regeringsrätten  
Regeringsrätten delar skatterättsnämndens uppfattning i sin helhet. 
 
 
 
 

                                                 
64 Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 28 april 2009, dnr 53-08/D. 
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6 Har skatteflyktslagens 
generalklausul tillämpats i 
enlighet med hur en 
generalklausul typiskt sett 
bör tillämpas? 

 

6.1 RÅ 2009 ref. 31 
Som framgår av referatet ovan, berörs betydelsen av lagstiftarens passivitet i 
RÅ 2009 ref. 31.65

 

 Det är även den fråga som främst uppmärksammats inom 
doktrin.  

Domskälen har av vissa tolkats så att det är helheten av ett förfarande, 
snarare än enskilda rättshandlingar som skall ligga till grund för en 
bedömning av skatteflyktslagens tillämplighet. Vidare skall det faktum att 
lagstiftaren uppmärksammats på ett förfarande men förhållit sig passiv, inte 
anses utgöra hinder för skatteflyktslagens tillämplighet.66

 
  

Det har även inom doktrin ansetts som avgörande för domens utgång att det 
i fallet rörde lagstiftarens passivitet avseende ett visst förfarande efter 
tillkomsten av lagstiftningen.67 Vidare har försiktiga uttalanden gjorts, vilka 
gör gällande att viss ledning erhållits angående vilken grad av 
uppmärksamhet eller acceptans kring ett visst förfarande som krävs, efter 
tillkomsten av lagstiftningen i fråga, för att lagstiftarens passivitet skall 
medföra ett hinder mot en tillämpning av skatteflyktslagen.68

 
 

Vad gäller lagstiftarens passivitet menar Holstad att rättsläget klargjorts på 
så vis att lagstiftarens passivitet kan, men behöver inte innebära att 
skatteflyktslagen därmed inte blir tillämplig. Han menar att Regeringsrätten 
dragit en gräns för när lagstiftarens passivitet inte utgör ett hinder för 
tillämpligheten av skatteflyktslagen. Detta är en slutsats som även omfattar 
RÅ 2009 ref. 47 Ι och ΙΙ, vilka följer nedan. Var gränsen går anser han dock 

                                                 
65 Frågan har berörts i tidigare praxis. Jfr RÅ 1994 ref. 56, där skatteflyktslagens enligt dess 
tidigare lydelse inte ansågs tillämplig på ett förfarande som sedan länge var känd och 
frekvent tillämpad. 
66 Walander, Dubbel internöverlåtelser ansågs vara skatteflykt, FAR SRS INFO, 2009, nr 
6/7. 
67 Christensson och Samuelson, Rättsfallskommentar: Skatteflyktslagen tillämplig på 
upprepade interna aktieöverlåtelser trots lagstiftarens passivitet. Skattenytt, 2010, nr 4, s 
235. 
68 IBID. 
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vara svårt att säga.69 Vidare hävdar Holstad att en hög grad av ”anpassning” 
för att undgå beskattning, bör innebära att en tillämpning av lagen ligger 
närmare till hands.70

 
 Detta oavsett lagstiftarens eventuella vetskap. 

Gunne framhåller vad gäller passivitetsverkan, att det knappast kan vara så 
att alla förfaranden som inte prövats i högsta instans efter ett antal år blir 
immuna mot skatteflyktsreglerna, om förfarandet hade omfattats av 
skatteflyktsbestämmelserna om frågan hade prövats vid en tidigare 
tidpunkt.71 Tjernberg menar att en möjlig tolkning av domen är att 
passiviteten från lagstiftaren inte tillmäts självständig betydelse. Istället 
framhålls det att det inte funnits klart stöd för att de aktuella förfarandena 
skulle accepterats. Möjligen kan detta enligt Tjernberg ses som om 
passivitet i sig inte är tillräckligt för att ett förfarande skall anses förenligt 
med lagstiftningens syfte.72

 
 

Slutligen bidrar, enligt Holstad rättsfallet till en större förståelse för 
karaktären av ett angripbart förfarande. Man kan sluta sig till att antalet 
transaktioner inte nödvändigtvis påverkar förutsättningarna för att tillämpa 
skatteflyktslagen. Detta då lagen inte innehåller något kvantitativt 
kriterium.73

 
 

6.2 RÅ 2009 ref. 47 Ι 
Holstad menar att avgörandet ger uttryck för en princip om krav på ett 
tidsmässigt samband, vilket enligt honom ökar förutsägbarheten för lagens 
tillämpning.74 Detta mot bakgrund av att skatteflyktslagens inte ansågs 
tillämplig i det aktuella fallet, medan förfaranden som var uppe för prövning 
i Regeringsrätten vid samma tidpunkt inte godtogs, trots att förfarandena 
tillsynes är mycket lika.75 I RÅ 2009 ref. 47 Ι sker förvärvet av 
återbetalningsrätten fem år före utbetalningen, vilket inte var fallet med 
målet som prövades vid samma tid.  Om ett förfarande är utsträckt i tiden, 
kan det enligt Holstad vara svårt att visa på att det ingår i ett samlat 
förfarande där inga andra beaktansvärda omständigheter varit aktuella.  Det 
sagda med vetskap om att lagstiftaren utgått från att ett förfarande kan 
sträcka sig över flera beskattningsår.76

 
 

                                                 
69 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 2010, nr 5, s 306- 307. 
70 IBID. 
71 Gunne, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 358. 
72 Tjernberg, Mats, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 396. 
73 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 2010, nr 5, s 304. 
74 IBID, s 304-305. Holstad definierar här kravet som ”förfarandets sammanhållning i 
tiden”. 
75 Jfr RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ, vilket belyses närmare nedan. 
76 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten?, Skattenytt, 2010, nr 5, s 304-305. Se även prop 
1980/81:12, s 139. 
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Likväl kan enligt Holstad, andra omständigheter, så som att det i det 
förfarande som inte godtogs rörde sig om ett tillvägagångssätt där det fanns 
intjänade medel som var ”bundna” till kap 57 IL, varit avgörande för 
utfallet.77

 
 

Vidare aktualiseras, liksom i RÅ 2009 ref. 31 betydelsen av lagstiftarens 
passivitet i fallet. Holstads uppfattning kring detta har presenterats i 
samband med att rättsfallet berördes ovan i kapitlet. Tjernberg menar här att 
RÅ 2009 ref. 47 möjligen skiljer sig från RÅ 2009 ref. 31 avseende 
passiviteten, i den mening att det i förevarande fall inte rör sig om en  
renodlad passivitet. Lagstiftaren antogs istället känt till den äldre praxisen, 
men genom ett aktivt val, underlåtit att låta den påverka de nya reglerna.78

 
 

Slutligen menar Holstad att rättsfallet visar på att luckor i lagen inte 
generellt kan tätas med tillämpning av skatteflyktslagen.79

6.3 RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ 

  

Som redogjorts för ovan, var RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ uppe till prövning samtidigt 
som RÅ 2009 ref. 47 Ι. I stora drag var förfarandena som var under 
bedömning likartade. Skillnaden mellan de tillsynes lika tillvägagångssätten 
som gör att det trots de olika utfallen, enligt Holstad går att finna en 
gemensam princip som förtydligar rättsläget, är det ovan definierade 
begreppet ”förfarandets sammanhållning i tiden”. I RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ följde 
transaktionerna direkt på varandra, mellan år ett till år tre. Således ett mer 
sammansatt förfarande än det tidsperspektiv som var aktuellt i RÅ 2009 ref. 
47 Ι, vilket redogjorts för tidigare. Följaktligen är det enligt Holstads 
mening just diskrepansen i tidsaspekten som visar på att begreppet 
”förfarandets sammanhållning i tiden” är en princip som går att utläsa av 
rättsfallet.80

 
 

Angående betydelsen av lagstiftarens passivitet, återfinns Holstads analys i 
samband med att RÅ 2009 ref. 31 belystes ovan i detta kapitel. Tjernberg 
menar att det inte är enkelt att förstå varför skatteflyktslagen tillämpades i 
det senare fallet, men inte i det förevarande. Möjligen var finansieringen 
genom koncernbidrag i det senare fallet en försvårande omständighet.81

 
 

Vad gäller ”luckor i lagen” anser Holstad att förfarandet i RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ 
inte lika tydligt som RÅ 2009 ref. 47 Ι kan härledas till ”luckor i lagen”, så 
som begreppet definierats ovan. Bland annat för att det i förra fallet rörde 
sig om ett förfarande som innehåller fler moment och var mer sammansatt i 
                                                 
77 IBID, 304-305. 
78 Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 397. 
79 Skrivningen ”Luckor i lagen” definierar Holstad som: vissa förfaranden som i materiellt 
hänseende är likvärdiga med dem som omfattas av viss reglering, men som utan synbart 
skäl faller utanför regleringen. 
80 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten?, Skattenytt, 2010, nr 5, s 304-305 
81 Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 398. 
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tiden. Att gamla förvärv av aktieägartillskott inte utnyttjades, utan att man 
istället ”pumpade upp” förmögenhet i gäldenären nära inpå en utbetalning 
bör också ha varit av relevans. Vidare hade förfarandet mer karaktären av ett 
kringgående. Enligt Holstads mening förtar således RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ inte 
den princip som enligt honom går att utläsa av det tidigare fallet, detta de 
olika utfallen i domarna till trots.82

6.4 RÅ 2009 not. 86 

 

I doktrin har det gjorts gällande att det framstår som om det faktum att 
underprisöverlåtelsen i sig utlöser en särskild rätt till avdrag, som i sin tur 
neutraliserar den skattepliktiga inkomsten vid andelsavyttringen, är det som 
är avgörande i fallet. Att underprisöverlåtelsen är en nödvändig förutsättning 
för nedskrivningsbehovet på aktierna i ATAB, på vilken det följer en 
avdragsrätt, får antas vara den omständighet i förfarandet som 
Regeringsrätten menar strider mot ”syftesrekvisitet”.83

 

  Detta då det enligt 
rättens mening uppkommit en definitiv skattelättnad för FAB. 

Dock hävdar Hultqvist att det inte framgår vilken rättshandling som 
Regeringsrätten menar att man skall bortse ifrån. Enligt Hultqvist kan 
Regeringsrätten syfta på försäljningen till den externa parten, överlåtelserna 
till handelsbolagen, eller när det ena dotterbolaget säljs till det andra. Ingen 
av rättshandlingarna finner han emellertid som troligt, utan sluter sig till att 
det sannolikt är förfarandet som helhet som avses av rätten. Det är något 
som han är kritisk till, då det leder till att inledningen till 2§ i 
skatteflyktslagen, inte tillämpas med krav på att motivera vilken eller vilka 
rättshandlingar som skall bortses ifrån.84

 
 

Även Bo Svensson uttrycker att RÅ 2009 not. 86, tillsammans med RÅ 
2009 not. 88 inte kommer innebära en ökad förutsägbarhet. Detta då 
skattskyldiga på grund av de två rättsfallen riskerar att anse sig tvungna att 
få vissa, mer invecklade omstruktureringar prövade.85 Vidare menar han att 
stycket i domen angående att bolagen inte skall bedriva näringsverksamhet 
tillsammans, till stora delar är oförståeligt.86

 
  

Holstad å sin sida menar att ”identitetsbegreppet” genom domen fått en 
tydligare innebörd.87

                                                 
82 IBID, 306-307. 

 Han menar att domskälen tydliggör att 
”identitetskravet” kan vara uppfyllt även vid indirekt medverkan, så länge 

83 Wittkull, Rättsfallskommentarer med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 766-767. 
84 Hultqvist, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykts, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 774. 
85 Svensson, Rättsfall- Skatteflyktslagen tillämplig vid olika former av 
fastighetspaketeringar med handelsbolag – kommentar till Regeringsrättens domar från 
den 29 maj 2009. Skattenytt, 2009, nr 10, s 668. 
86 IBID. 
87 Med identitetsbegreppet” tar Holstad, så långt jag kan förstå, sikte på rekvisitet 
medverkat i §2 i skatteflyktslagen, vilket redogörs för mer ingående i uppsatsens kapitel 
2.1.2. 
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det är just den skattskyldige som erhåller själva skatteförmånen. Förmånen 
anser Holstad utgöras av att underprisöverlåtelsen medförde ett 
nedskrivningsutrymme som skulle kunna användas som kvittning mot en 
skattepliktig vinst vid en extern försäljning.88

 
  

Vidare menar Holstad att Regeringsrätten har klargjort att skatteflyktslagen 
kan vara tillämplig med hänvisning till syftet med bestämmelserna om 
underprisöverlåtelser.89

 

 Rättsläget skulle därmed ha klarnat efter RÅ 2009 
not. 86 och not. 88, genom att underprisöverlåtelser ansetts medföra 
definitiva skattelättnader. 

Icke desto mindre medger Holstad återigen att det svårt att tolka de två 
rättsfallen på grund av svårlästa domskäl, i synnerhet RÅ 2009 not. 86. 
Dock vidhåller han att avgörande för skatteflyktslagens tillämplighet torde 
vara om det uppkommit någon definitiv skattelättnad i strid med syftet med 
underprisreglerna. Holstad menar att det är de särpräglade förfarandena som 
möjliggör skatteförmånerna. Med hänsyn till tidigare praxis skall det därför 
inte uteslutas att liknande skatteeffekter kan vara godtagbara i andra 
sammanhang. Slutligen uttalar han att RÅ 2009 not. 86, inte bör ha inneburit 
någon förändring av rättspraxis i detta hänseende.90 91

 
 

6.5 RÅ 2009 not. 88 
Enligt doktrin tycks det vara sannolikt att det är kringgåendet av kap 23 IL 
som är grunden till att Regeringsrätten finner att syftesrekvisitet är 
uppfyllt.92 Vidare tycks skatteförmånen bestå i att XAB inte uttagsbeskattas 
i det förfarande som är för handen. Emellertid är det inget som explicit 
uttalas av Regeringsrätten, domstolen talar istället om en skattemässig vinst. 
Domstolen uttalar även att förfarandet innebär att inkomster av fastigheterna 
skulle kunna kvittas mot det koncernbidragsspärrade beloppet. Att detta 
skulle innebära en skatteförmån för någon av de i transaktionen inblandade 
bolagen, har i doktrinen ansetts som tveksamt.93

 
  

En fråga som av Hultqvist ansetts kvarstå som obesvarad, är vad följden av 
att fastigheterna stannat i handelsbolaget skulle blivit. Hade även ett sådant 
förfarande underkänts, eller var det återförsäljningen till marknadspris av 
                                                 
88 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten?, Skattenytt, 2010, nr 5, s 300. 
89 Något som enligt Holstad inte tidigare varit fallet och hänvisar till RÅ 1999 not. 153 och 
RÅ 2001 ref. 66. 
90 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten?, Skattenytt, 2010, nr 5, s 309. 
91 Holstad hänvisar här till RÅ 2003 ref. 11, där Skatterättsnämnden inte ansåg att 
skatteflyktslagen var tillämplig. Skatteverket överklagade inte förhandsbeskedet i den 
delen. 
92 Wittkull, Rättsfallskommentar med anledning av de s.k handelsbolagsmålen, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 764. Hultqvist, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens 
syn på skatteflykts, Svensk Skattetidning, 2009, nr 6-7, 775-776. 
93 IBID, s 764. 



29 
 

handelsbolaget isolerat som ansågs strida mot ”syftesrekvisitet”?94 Vidare 
anser Hultqvist det vara oklart var och när skattevinsten uppkommer.95 
Slutligen skall nämnas att Regeringsrätten inte heller kommenterar huruvida 
en framtida avyttring av handelsbolagsandelarna skulle ha betydelse för 
målets utgång.96

 
 

Holstad menar å sin sida att det av domskälen framgår att det är hos den 
som överlåter fastigheten som skatteförmånen uppkommer. Det sluter han 
sig till genom ett e contrario resonemang där tillämplig lagstiftning endast 
öppnar för en möjlighet där överlåtaren är subjektet för den uppkomna 
förmånen.97 98

6.6 RÅ 2009 not. 171 

 Samtidigt fastslår Holstad att Regeringsrättens formulering 
av domskälen försvårar en analys av rättsfallen. Dock finner han att 
Regeringsrätten velat lyfta fram att förfarandet rent allmänt inneburit 
skattefördelar. Det som varit avgörande för uppkomsten av en skatteförmån 
för den skattskyldige, har varit kringgåendet av uttagsbeskattningsregeln 
och inget annat. 

Gunne menar att både skatterättsnämndens och Regeringsrättens 
avgöranden framstår som helt rimliga. Att det tidigare tjänstebeskattade 
beloppet skall räknas av följer direkt av lagtexten och vid en prövning av 
om förfarandet strider mot lagstiftningens syfte, torde inte bara reglerna i 
kap 57 IL vara relevanta. Vidare menar Gunne att förfarandet på goda 
grunder kan förklaras av rationella affärsmässiga skäl. Om skatteflykt skulle 
föreligga så fort man söker omstrukturera på så vis som har skett i fallet, 
försvinner nyttan med underprisreglerna till stora delar.99

 
 

Att avgörandet är rimligt är även en uppfattning som delas av Tjernberg.100

 

 
Han menar att det förfarande som varit under bedömning i fallet beaktats i 
förarbetena till kap 23 IL. Lagstiftaren har där ansett att det inte strider mot 
fåmansföretagsreglerna. 

Ingen av de två ovan nämnda författarna kommenterar explicit avgörandets 
betydelse för den framtida rättstillämpningen.  
 

                                                 
94 Hultqvist, handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 776. 
95 IBID. 
96 Wittkull, Rättsfallskommentar med anledning av de s.k handelsbolagsmålen, Svensk 
Skattetidning, 2009, nr 6-7, s 764. 
97 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 2010, nr 5, s 300-301. 
98 Att fastställa vem som åtnjutit skatteförmånen och medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna, definierar Holstad som ett ”identitetskriterium”, ”identitetsbegrepp” eller 
”identitetskrav”. 
99 Gunne, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 367. 
100 Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 394. 
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6.7 RÅ 2009 not. 201 
Walander gör gällande att det är svårt att dra generella slutsatser av fallet. 
Detta men hänsyn till att det i förhandsbeskedet inte framgår några närmare 
detaljer, exempelvis rörande underskottets storlek eller hur det har 
uppkommit. Vidare menar Walander att det återstår frågor obesvarade efter 
domen. Bland annat ställer han sig frågande till om Regeringsrätten menar 
att koncernbidrag till eller från ett bolag som skall säljas inte godtas så snart 
underskott uppkommer hos givaren eller mottagaren, eller om det istället är 
ägartillskottet som medför att förfarandet inte kan godkännas?101

 
 

Holstad menat att rättsläget genom RÅ 2009 not. 201 ytterligare klargjorts. 
Tidigare praxis har stadgat att det inte är tillåtet att genom koncernbidrag 
skapa underskott i bolag som skall säljas. Förevarande rättsfall hävdar 
Holstad kompletterar rättsläget på så vis att koncernbidrag inte heller får 
innebära att ett underskott hos ett bolag som skall säljas förs över till ett 
annat koncernbolag innan försäljningen.102

 
 

Centralt i domen anser Holstad vara att förfarandet skulle inneburit att 
resultatutjämning kunde fortsatt, efter att koncernförhållandet upphört. Det 
har tidigare praxis underkänt.103

                                                 
101 Walander, Anders, Koncernbidrag som gav underskott ansågs vara skatteflykt, FAR 
SRS INFO, 2010, nr 1. 

 

102 Holstad, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens tillämplighet klarnat efter 
nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 2010, nr 5, s 309. 
103 IBID. 
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7 Går det att skönja ett 
samband mellan 
Regeringsrättens 
sammansättning och dess 
benägenhet att tillämpa 
skatteflyktslagen?  

I linje med det i inledningen stadgade syftet vill jag som ett andra led i min 
undersökning, i följande kapitel klargöra om de uttalanden som presenterats 
ovan, vilka har gjort gällande att Regeringsrättens benägenhet att tillämpa 
skatteflyktslagen påverkas av vilka regeringsråd som tjänstgjort i ett visst 
mål, har någon faktisk bäring. Nedan följer en sammanställning av 
tjänstgörande regeringsråd vid samtliga relevanta domar, där frågan om 
skatteflyktslagens tillämplighet har varit uppe för prövning. 
Sammanställningen avser endast prövningar enligt skatteflyktlagens 
nuvarande lydelse, det vill säga från år 1998 fram till dags dato.104 105

7.1 Sammanställning 

 En 
fördjupande analys av sammanställningen återfinns i kapitel 10. 

 
Regeringsråd  För tillämpning i 

antal mål 
Mot tillämpning 
i antal mål 

Totalt 

Almgren 2 6 8 
Billum 3 2 5 
Björne 2 - 2 
Brickman 2 3 5 
Dexe 2 - 2 
Eliason 4 1 5 
Fernlund 2 2 4 
Hamberg 4 2 6 
Hulgaard 4 6 10 
Heckscher 1 - 1 
Jermsten - 1 1 
Kindlund 5 4 9 
Knutsson 2 5 7 
Lavin - 1 1 

                                                 
104 Se vidare i metod och avgränsningskapitlet, 1.2-1.3, för en mer ingående beskrivning av 
undersökningsmetoden. 
105 En fullständig matris över rättsfallen och tjänstgörande Regeringsråd återfinns i bilaga 
A. 
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Lindstam 1 4 5 
Melin 1 1 2 
Nilsson 3 2 5 
Nord 2 1 3 
Nordborg - 2 2 
Ragnemalm 1 2 3 
Rundqvist 2 3 5 
Saldén Enéreus 2 - 2 
Sandström 2 5 7 
Schäder - 1 1 
Stenman 1 4 5 
Ståhl 1 - 1 
Stävberg 4 4 8 
Wennerström 2 5 7 
Werner 1 - 1 
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8 Borde Regeringsrätten agerat 
annorlunda i något av de sju 
senaste fallen och därigenom 
uppnått en högre 
förutsägbarhet? 

Det finns som nämnts i uppsatsens inledning och presenterats mer ingående 
i kapitel sex, motstridiga uppfattningar inom doktrin gällande de sju 
refererade rättsfallens bidrag till en ökad förutsägbarhet vid en framtida 
tillämpning av skatteflyktslagen. Vissa har argumenterat för att fallen ger en 
ökad vägledning, medan andra hävdat att så absolut inte är fallet. Nedan 
följer en analys av de argument som förts fram i diskussionen. Analysen 
görs mot bakgrund av uppsatsens kapitel tre och fyra, vilka redogör för hur 
en generalklausul typiskt sett bör tillämpas, respektive hur skatteflyktslagen 
enligt dess förarbeten bör tillämpas.  

8.1 Identitetsbegreppet 
Handelsbolagsdomarna lämnar, som redogjorts för ovan, enligt Hultqvist 
flera frågor obesvarade. Avgörandena anser han med flera vara i hög grad in 
casu -betonade och inte av principiell natur. Holstad delar som bekant inte 
denna uppfattning.  
 
Att identitetsbegreppet skulle ha tydliggjorts ytterligare, så som den senare 
gör gällande, är en analys som jag till viss del kan dela. Holstads e 
contrario- resonemang där han så att säga genom uteslutningsmetoden 
finner ett enda kvarvarande alternativ, kan dock enligt min mening 
ifrågasättas. Inte så mycket för att det skulle vara felaktigt, utan för det sätt 
han når sin slutsats. Jag anser att domskäl som kräver en sådan 
tolkningsoperation för att kunna förstå rättens ståndpunkt, helt enkelt inte 
kan ha utformats med kraven på hur en generalklausul typiskt sett bör 
tillämpas i åtanke. Regeringsrätten hade skänkt sitt domslut en större 
betydelse som vägledande praxis genom tydligare avfattade domskäl, där 
man explicit uttalar vad skatteförmånen bestod i. Av den anledningen kan 
jag i någon mån instämma i Hultqvist kritik, även om jag inte delar den till 
fullo. 
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8.2 Lagstiftarens passivitet 
I flera av rättsfallen berörs frågan om lagstiftarens passivitet och hur det 
påverkar lagens tillämplighet. Här menar Holstad, vilket klargjorts ovan, att 
lagstiftarens passivitet kan, men behöver inte innebära ett hinder mot 
skatteflyktslagens tillämpning. Han gör klart att avgörandena i RÅ 2009 ref. 
31, ref. 47 Ι och ΙΙ inte är inbördes stridiga. Istället tydliggör avgörandena 
betydelsen av lagstiftarens passivitet i olika situationer.  
 
Jag anser här att Holstads argumentation har viss bäring. Det finns 
skillnader i förfarandena och omständigheterna i avgörandena som skulle 
kunna förklaras så som Holstad gjort gällande. Att Regeringsrätten genom 
rättsfallen dragit en gräns för när lagstiftarens passivitet inte utgör ett hinder 
mot skatteflyktlagens tillämpning är en möjlig tolkning av domsluten. Inte 
minst mot bakgrund av de tolkningar som Tjernberg gjort gällande ovan, 
med anledning av RÅ 2009 ref. 31 och RÅ 2009 ref. 47 Ι. Tjernbergs 
uppfattning rörande att lagstiftarens passivitet inte skall tillmätas 
självständig betydelse, går enligt mig relativ i linje med Holstads 
argumentation. Även slutsatsen angående olika former av passivitet från 
lagstiftarens sida, gör på ett bra sätt anspråk på att förklara utfallen. Dock 
kvarstår det enligt min mening en del att önska gällande utformningen av 
rättens domskäl, för att jag skall anse att det vara möjligt att utläsa ett tydligt 
principavgörande ur domsluten. Inte minst med anledning av att det 
uppenbarligen inte är tydligt vad som föranleder de olika domsluten i RÅ 
2009 ref. 47 Ι och ΙΙ.106

 
 

Som framgår av kapitel tre är det de prejudikatbildande instansernas uppgift 
att skapa vägledande praxis. Vidare är det väsentligt att avgörandena får en 
principiell prägel. Jag menar att Regeringsrätten här hade kunnat agera 
annorlunda för att tillämpa skatteflyktslagen mer i linje mer hur en 
generalklausul bör tillämpas. Min uppfattning är att rätten mycket tydligare 
borde klargjort vad lagstiftarens passivitet har för betydelse för den fortsatta 
tillämpningen av skatteflyktslagen. Domskälen borde ha utformats på ett 
sådant sätt att det framgått var linjen går för när lagstiftarens passivitet utgör 
ett hinder för att tillämpa skatteflyktslagen. Hade så skett skulle vi i hög 
grad undvikit en diskussion där vissa hävdar att avgöranden är in casu- 
betonade, utan något som helst värde för utvecklandet av praxis eller den 
fortsatta rättstillämpningen, medan andra anser att principer visst går att 
finna. Viktigare är dock att tydligare domskäl hade inneburit en högre 
rättssäkerhet för den skattskyldige.  

8.3 Tidsmässigt samband 
Att förfarandets sammanhållning i tiden skulle utgöra en princip att 
tillskriva den framtida rättstillämpningen, vilket Holstad gör gällande, 
tycker jag är svårt att läsa ut ur rättsfallen. I synnerhet då Holstad själv 

                                                 
106 Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 6, s 398. 
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menar att tidsaspekten troligtvis inte var det avgörande i domarna. Det kan 
givetvis inte uteslutas att så är fallet, men det är inte på något sätt givet. Jag 
anser att det hade krävts ett tydligare ställningstagande från 
Regeringsrättens sida för att en sådan slutsats skulle kunna betraktas som 
övertygande. Utan ett sådant agerande från rätten menar jag att en sådan 
slutsats inte är möjlig att fastslå. 

8.4 Luckor i lagstiftningen 

Utfallen i RÅ 2009 ref. 47 Ι och ΙΙ är motstridiga, i det förra fallet tillämpas 
som bekant inte skatteflyktslagen, medan rätten kommer till motsats slutsats 
i det senare. Diskrepansen till trots finner Holstad att man kan läsa ut att 
luckor i lagstiftningen inte generellt kan tätas med skatteflyktslagen. Att 
utfallet inte blev detsamma i de båda målen, menar han kan förklaras bland 
annat med skillnader i förfarandenas sammanhållning i tiden samt antal 
moment som transaktionen innehöll.  
 
Ovanstående argumentation anser jag kan angripas på ett liknande sätt som 
vissa av de tidigare resonemang som Holstad presenterat. Hans 
ställningstagande kan mycket väl vara riktigt, men behöver inte vara det. Jag 
för min del kan inte ur domskälen läsa ut att det Holstad gör gällande, 
definitivt är det som Regeringsrättens klargör. Domskälen är enligt min 
mening inte så tydligt utformade. Här menar jag att Regeringsrätten hade 
ytterligare ett tillfälle att, om man nu vill utforma en princip, markera detta, 
med klart utformade domskäl. Ett sådant principavgörande från rättens sida 
hade bättre överensstämt med hur en generalklausul bör tillämpas. 

8.5 Definitiva skattelättnader 
Handelsbolagsdomarna har kritiserats för otydlighet, då det gjorts gällande 
att det inte framgår vilken rättshandling som Regeringsrätten menar skall 
bortses ifrån. Vidare har rättsfallen inte ansetts bidra till en ökad 
förutsägbarhet, då domarna kan innebära att skattskyldigaa i vissa fall kan 
uppleva sig tvungna att få vissa omstruktureringar prövade.  
 
Holstad menar att det avgörande för domsluten är huruvida det uppkommit 
någon definitiv skattelättnad i strid med syftet med underprisreglerna. Dock 
menar jag att han reserverar sig genom sin hänvisning till tidigare praxis och 
sitt uttalande om att liknande skatteeffekter skulle kunna vara godtagbara i 
andra sammanhang. Detta givet att förfarandena inte var lika särpräglade. 
En sådan reservation innebär enligt mig att, argumentationen förlorar en hel 
del i tyngd. Om definitiva skattelättnader skall ses som en rättsprincip att 
utläsa bör den ha en mer principiell prägel och inte begränsas så som jag 
anser att den gör enligt Holstads definition. Dessutom vidhåller Holstad att 
RÅ 2009 not. 86 är svårläst, vilket i vart fall ger mig ytterligare skäl att 
tvivla på att rättsfallen faktiskt ger uttryck för en bättre förutsägbarhet, 
vilket han gör gällande. Detta i synnerhet mot bakgrund av de definitioner 
av en generalklausul som presenteras i kapitel tre. 
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8.6 Basbeloppsregeln  
Som nämnts ovan har varken Gunne eller Tjernberg uttalat sig angående RÅ 
2009 not. 171 avseende dess betydelse för den framtida rättstillämpningen. 
Det vill säga huruvida det är möjligt att dra slutsatser av generellt värde. Inte 
heller Holstad har i detta avseende kommenterat fallet. Dock anser jag det 
som sannolikt att en enighet i doktrin angående det rimliga i avgörandet, 
innebär att domen får anses ha skänkt en ökad grad av förutsägbarhet till 
praxis. Domskälen har uppenbarligen uppfattats som tydliga och logiska. 
Sammantaget menar jag att det tyder på att Regeringsrätten tillämpat 
skatteflyktslagen på ett sätt som ligger i linje med hur en generalklausul 
typiskt sett bör tillämpas. 

8.7 Koncernbidrag inför försäljning av 
koncernbolag 

Som klargjorts ovan har kritik riktats mot domslutet i RÅ 2009 not. 201. 
Främst i form av att det har ansetts svårt att finna några slutsatser av 
generell natur i fallet på grund av brist på detaljerade uppgifter, men även 
för att domen anses lämna en rad frågor obesvarade. 
 
I motsats till kritikerna menar Holstad att rättsläget här kompletteras genom 
att Regeringsrätten fastställt att koncernbidrag inte får innebära att ett 
underskott hos ett bolag som skall säljas, förs över till ett annat 
koncernbolag före försäljningen.  
 
På samma vis som den konsensus inom doktrin som råder avseende 
rimligheten i avgörandet i RÅ 2009 not. 171, enligt min mening kunde 
tolkas som att domen innehöll ett principavgörande, torde de skilda 
uppfattningar som görs gällande i doktrin rörande domslutet i RÅ 2009 not. 
201 angående avgörandets innehåll och betydelse för den framtida 
rättstillämpningen, enligt mig tyda på att domslutet inte är tillräckligt tydligt 
utformat. Återigen är det inte omöjligt att Holstads slutsats är riktig, sett till 
hur domen formulerats, men kritiken mot domen visar att det inte råder 
enighet kring resonemanget. En tydligare formulering och motivering från 
Regeringsrättens sida hade troligtvis inte gett upphov till en sådan 
åsiktsskiljaktighet. Ett sådant agerande hade enligt mig inneburit en 
tillämpning mer i linje med hur en generalklausul bör tillämpas.  

8.8 Slutsats 
Sammantaget menar jag att de principer och begrepp som Holstad anser sig 
kunna återfinna i de refererade fallen är möjliga och i vissa fall troliga 
analyser och slutsatser. Även Tjernbergs tolkning av betydelsen av 
lagstiftarens passivitet är, som nämnts ovan både rimlig och sannolik.  
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Jag delar vidare Holstads uppfattning om att praxis i viss utsträckning har 
tydliggjorts genom de refererade avgörandena. Emellertid görs som bekant 
andra uppfattningar gällande inom doktrin. Exempelvis ger Hultqvist 
uttryck för en tolkning av fallen som in casu – avgöranden, vilka inte 
skänker någon vägledning för rättstillämpningen. Jag för min del är inte 
beredd att dela Hultqvist inställning, i vart fall inte i sin helhet. 
 
Problemet med de slutsatser som Holstad och Tjernberg presenterar är att 
det, med hänsyn till hur domarna formulerats, är möjligt att även finna andra 
slutsatser. Jag tolkar här kritiken mot domarna i doktrin, vilken redogjorts 
för ovan, som ett tecken på att Holstads och Tjernbergs slutsatser troligtvis 
inte står oemotsagda. Detta även om exempelvis Holstads uppfattning inte 
ännu bemötts.  
 
Jag anser att anledningen till att Holstads och Tjernbergs, eller för den delen 
Hultqvist uttalanden varken kan avfärdas helt, eller tas för sanning, är att 
Regeringsrätten enligt min mening inte i tillräckligt hög grad tillämpat 
skatteflyktslagen så som en generalklausul bör tillämpas. Som presenterats 
ovan menar jag att det fanns ett antal tillfällen för Regeringsrätten att 
klargöra betydelsen av ett visst agerande i en viss situation, exempelvis ett 
förtydligande av innebörden av lagstiftarens passivitet eller luckor i 
lagstiftningen. Men av någon anledning blev så inte fallet. Ett sådant 
agerande från domstolens sida hade enligt min mening gett samtliga 
avgöranden en mer principiell prägel och till stora delar avfärdat den kritik 
som gör gällande att det rör sig om kasuistiska bedömningar av enskilda 
fall. Jag ser det vidare som sannolikt att en sådan tillämpning av 
skatteflyktslagen skulle inneburit att en högre förutsägbarhet och 
följaktligen en bättre rättssäkerhet uppnåtts för den skattskyldige. Enda 
undantaget från detta är möjligen RÅ 2009 not. 171 där domen, med 
beaktandet av dess mottagande inom doktrin, uppenbarligen varit tydlig och 
helt rimlig.  
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9 Varför har Regeringsrätten 
inte i tillräcklig utsträckning 
agerat i linje med hur en 
generalklausul typiskt sett 
bör tillämpas? 

 
Som redogjorts för i kapitel åtta menar jag att Regeringsrätten vid ett flertal 
tillfällen i de refererade rättsfallen hade möjlighet att tillämpa 
skatteflyktslagen mer i linje med hur en generalklausul typiskt sett bör 
tillämpas. Jag hävdar att det primärt finns två orsaker som tillsammans eller 
var för sig kan förklara Regeringsrättens agerande, eller snarare brist på 
agerande. 
 
(1)Regeringsrätten har inte i tillräcklig utsträckning utnyttjat den möjlighet 
och skyldighet som man fått sig tillagd som prejudikatbildande instans. 
Domstolen har således inte tagit sitt ansvar för att utveckla praxis för att på 
så vis skapa förutsägbarhet. Regeringsrätten skulle på eget initiativ sökt 
utveckla praxis genom principavgöranden som i högre grad bidragit till en 
ökad förutsägbarhet, detta även om det inte framgår explicit av lagens 
förarbeten.  
 
(2) Regeringsrättens agerande ger uttryck för att lagstiftaren i fallet med 
skatteflyktslagen i förarbetena inte varit tydlig nog i sina instruktioner till 
domstolen. Det vill säga lagstiftaren har inte uttalat att den emotser att 
Regeringsrätten skall skapa praxis i linje med hur en generalklausul skall 
tillämpas. Följaktligen är det upp till lagstiftaren att förtydliga och förklara 
hur den anser att skatteflyktslagen skall tillämpas. 
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10 Analys av Regeringsrättens 
sammansättning 

 
Efter att sammanställt och studerat domarnas utfall tillsammans med 
Regeringsrättens sammansättning, kan jag för min del inte se att det går att 
påvisa ett samband mellan dessa två omständigheter. Jag anser det 
överhuvudtaget vara svårt att läsa ut några tendenser av sammanställningen. 
Det mest anmärkningsvärda torde vara att regeringsråden Stenman, 
Lindstam och Almgren, ofta valt att inte förespråka en tillämpning av 
skatteflyktsklausulen, men så gott som uteslutande som en del av en 
enhällig domarskara.107 Visserligen var Stenman i ett av fallen skiljaktig 
gentemot en i övrigt enig Regeringsrätt. Men att mot bakgrund av endast 
denna skiljaktiga mening sluta sig till att, om än med stor försiktighet, 
Stenman skulle varit mindre benägen att tillämpa skatteflyktslagen än någon 
kollega, är enligt min mening inte en rimlig slutledning. Eliason har ofta 
varit för en tillämpning, men även hon som en del av en enig domarsitts.108

 

 
Inte heller i detta fall anser jag det därför vara möjligt att komma till en 
slutsats som skulle styrka ett samband mellan domslut och aktuellt 
regeringsråd. 

Vissa av regeringsråden, exempelvis Hulgaard och Kindlund har varit med 
om att döma fler gånger än andra råd. Att dra några större vetenskapligt 
förankrade slutsatser av det är enligt mig dock inte möjligt att göra, då det 
kan förklaras av en rad orsaker, så som exempelvis längre 
tjänstgöringsperiod. Dessutom har tillämpandet av skatteflyktslagen 
fördelats relativt jämt över de tillfällen som lagen varit uppe för prövning 
inför ovan senast nämnda råd. 
 
Vad gäller de senaste sju fallen, anser jag det vara än mer vanskligt att uttala 
sig om mönster i tillämpningen kopplat till tjänstgörande regeringsråd. 
Främst med anledningen av att flertalet av de regeringsråd som tjänstgjort i 
dessa fall, även dömt emot en tillämpning av lagen i andra, i 
undersökningen presenterade domar.109

 
  

Om man skall försöka ta fasta på någon tendens med beaktande av 
undersökningen som helhet, skulle man kanske med försiktighet kunna 
hävda att Regeringsrätten tillämpat skatteflyktslagen relativt sparsamt. Detta 
baserat på att matrisen i bilaga A visar att antal gånger Regeringsrätten inte 
valt att tillämpa lagen, är fler än antal gånger domstolen har tillämpat 
                                                 
107 Stenman har vid fyra av fem tillfällen ansett lagen vara ej tillämplig. Vid ett av de fyra 
tillfällena har han förklarat sig skiljaktig. Lindstam har samma utfall i tillämpandet som 
Stenman, men har aldrig varit skiljaktig. Almgren har funnit lagen ej tillämplig vid sex av 
åtta tillfällen, inte heller hon har varit skiljaktig, se sammanställning i kapitel 7.1. 
108 Eliason har vid fyra av fem tillfällen varit för en tillämpning av lagen, dock alltid som en 
del av en enhällig domarskara, se sammanställning i kapitel 7.1. 
109 Se sammanställning i kapitel 7.1. 
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lagen.110

 

 Däremot skulle det kunna vara rimligt att mot bakgrund av de sju 
senaste fallen, i ett kort perspektiv kunna tala om ett trendbrott. Då sett till 
att lagen ansågs tillämplig i sex av åtta fall.  

Undersökningen kan emellertid inte heller användas för att helt avfärda den 
kritik som gjort gällande att rättens avgöranden skulle vara av in casu- 
karaktär. Men att det kasuistisk dragen skulle kunna härledas till rättens 
sammansättning finner jag vara osannolikt. Att som von Bahr påstå att 
utfallet är beroende av vilka regeringsråd som tjänstgör, menar jag mot 
bakgrund av min undersökning, inte kan styrkas på något plan.111

 
 

                                                 
110 Enligt matrisen i bilaga A har skatteflyktslagen varit uppe för prövning vid 25 tillfällen. 
13 gånger av dessa tillfällen har lagen inte ansetts tillämplig, att jämföra med de 12 gånger 
som lagen har tillämpats. 
111 Se von Bahrs uttalande i kapitel ett. 
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11 Slutsats   
Med utgångspunkt i det föga kontroversiella antagandet att en högre 
förutsägbarhet kommer ur principavgöranden, snarare än av in casu- 
avgöranden och att en ökad rättssäkerhet följer av en hög förutsägbarhet, 
tillsammans med konstaterandet att skatteflyktslagen inte i tillräckligt hög 
grad har tillämpats som en generalklausul typiskt sett bör tillämpas, finns 
det områden i uppsatsen som jag anser att det finns anledning att nedan 
belysa. 
 
Vid skatteflyktslagens återinförande år 1995 uttalades det i propositionen att 
lagen haft en väsentligt preventiv funktion avseende 
skatteflyktsförfaranden.112

 

 Att lagstiftning kan ha en preventiv effekt på 
vissa oönskade förfaranden är givetvis inget nytt inom något rättsområde. 
En oklart utformad eller tveksamt tillämpad lagtext kan troligtvis stegra 
denna preventiva effekt, i så måtto att den eller de personer som 
lagstiftningen avser att nå, på grund av att de inte kan förutse hur 
regleringen kommer påverka vissa förfaranden, helt enkelt avstår från att 
agera. Detta även om de inte de facto vet om deras agerande faller inom den 
aktuella lagstiftningens tillämpningsområde. Det vill säga, en sådan 
osäkerhet hos den skattskyldige bör troligtvis minska dennes benägenhet att 
företa rättshandlingar, om den har anledning att i någon grad misstänka att 
förfarandet kommer att träffas av lagstiftningen. 

Mot bakgrund av en vilja att stoppa skatteflyktsförfaranden, bör ett sådan 
inverkan anses som positiv. Dock får det vissa följder. Den primära är 
givetvis den uppenbara bristen på rättssäkerhet. Att inte ha en tillräckligt 
förutsägbar lagstiftning, här i form av en generalklausul med brister i 
praxisbildningen, innebär att den skattskyldige inte kan anpassa sitt 
agerande efter någon given norm, utan lämnas i en ovisshet där den inte vet 
om dennes agerande är legitimt eller inte.  
 
En generalklausul är, som beskrivits i kapitel tre, utformad för att vara 
flexibel och lämnar ett, i förhållande till konkret avfattad lagtext stort 
värderingsutrymme till rättstillämparen. På så vis är den således till sin natur 
i viss mån rättsosäker. Att utforma en generalklausul som både är effektiv 
och rättssäker har i propositionen ansetts vara en mycket svår uppgift, där 
man får väga nämnda intressen emot varandra. Jag har därför förståelse för 
att en generalklausul inte kan erbjuda en lika hög rättssäkerhet som en 
konkret lagstiftning.113

 
  

Emellertid menar jag att det mot den bakgrunden är av yttersta vikt att 
rättstillämparen konsekvent meddelar principavgöranden för att på så vis 
minimera graden av rättsosäkerhet. Som presenterats ovan har det till och 

                                                 
112 Prop 1994/95:209, s 34- 35. 
113 Till saken bör tilläggas att svårlästa domar givetvis inte är ett fenomen unikt för 
skatteflyktslagen. Det förekommer enligt min erfarenhet inom alla rättsområden. 
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med gjorts gällande att ett sådant agerande är en förutsättning för en 
rättssäker tillämpning av en generalklausul. Det sätt som Regeringsrätten 
tillämpat skatteflyktslagen anser jag inte vara tillräckligt ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv, i synnerhet inte med hänsyn till de krav som följer 
av legalitetsprincipen.  
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12 Lege ferenda 
Med anledning av min kritik mot tillämpningen av skatteflyktslagen i 
kapitel 11, finns det enlig min mening fog för att föreslå åtgärder för att 
uppnå en bättre förutsägbarhet och därmed en högre rättssäkerhet.  
 
Som beskrivits i kapitel nio anser jag att ansvaret ligger hos Regeringsrätten 
som prejudikatbildande instans, hos lagstiftaren, eller hos dem båda. Min 
uppfattning är att det är Regeringsrätten som tillämpare som bör beakta hur 
lagstiftaren avser att en lagstiftning bör användas. Även om man kan tycka 
att Regeringsrätten själv skulle inse hur en generalklausul bör tillämpas i 
detta avseende, framgår det enligt mig inte tydligt i förarbetena till 
skatteflyktslagen hur lagstiftaren menar att skatteflyktslagen skall användas. 
114

 

Jag menar därför att lagstiftaren bör agera genom att tydligare instruera 
Regeringsrätten hur skatteflyktslagen bör tillämpas. Dock krävs det givetvis 
en politisk vilja för ett sådant handlande och jag är inte säker på att en sådan 
finns. Jag håller det inte för osannolikt att den preventiva effekt som anses 
uppstå genom en skatteflyktslag som har ett visst drag av oförutsägbarhet, 
faktiskt är önskvärd från lagstiftningshåll. Det tidigare systemet med 
stopplagstiftning har i förarbetena inte ansetts som tillräckligt effektivt, det 
var som bekant av den anledningen som skatteflyktslagen infördes. Jag tror 
att lagstiftarens passivitet kan förklaras med att de rättssäkerhetsproblem 
som tillämpningen av en effektiv skatteflyktslag innebär, anses vara av 
mindre vikt i förhållande till de brister som tidigare lagstiftningsförsök 
inneburit. Jag förstår, men delar inte den uppfattningen.  

Värdet av att ha ett effektivt verktyg mot skatteflykt är något som de flesta 
kan enas kring. Att som strategi nyttja stopplagstiftning har som påtalats 
ovan brister. Ytterligare ett problem som i sammanhanget bör beaktas, är att 
en invecklad och svårtillgänglig lagstiftning faktiskt också kan inverka 
menligt på rättssäkerheten. Då i form av att den skattskyldige faktiskt har 
svårt att överskåda och förstå regelverket. 
 
Som nämnts i stycket ovan, anser jag att lagstiftaren här bör ta sitt ansvar. 
Lagstiftarens instruktioner till Regeringsrätten skulle enligt mig i hög 
utsträckning kunna utsläcka de rättssäkerhetsproblem som jag anser 
uppkomma i samband med hur Regeringsrätten idag tillämpar 
skatteflyktslagen. Ett sådant agerande skulle då innebära en tillämpning mer 
i linje med hur en generalklausul typiskt sett bör tillämpas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Se kapitel 4. 
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Bilaga A- Rättsfallsmatris  
  
 
Rättsfall Skatteflykts-

lagen 
tillämpades? 

                       Regeringsråd 

 
 
RÅ 1998 
not.195 

Ja  Werner Lind-
stam 

Billum Hulgaard Nilsson 

RÅ 1999 
not.153 

Nej Rund-
qvist 

Lavin Hulgaard Nilsson  

RÅ 2000 
ref. 21 Ι 

Ja Björne Rundqvi
st 

Hulgaard Nilsson Sandström 
(skiljaktig) 

RÅ 2000 
ref. 21 ΙΙ 

Ja Björne Hulgaard Nilsson Rundqvi
st(skiljak
tig) 

Sandström 
(skiljaktig) 

RÅ 2001 
ref. 12 

Nej Ragne
malm 

Lindstam Rundqvi
st 

Hulgaard Nilsson 

RÅ 2001 
ref. 66 

Nej Lindsta
m 

Hulgaard Wenners
tröm 

Almgren Stävberg 

RÅ 2001 
ref. 79 

Nej Lindsta
m 

Hulgaard Wenners
tröm 

Almgren Melin 

RÅ 2001 
not.188 

Nej Lindsta
m 

Hulgaard Wenners
tröm 

Almgren Stävberg 

RÅ 2002 
ref. 24 

Ja Ragne
malm 

Hulgaard Almgren Melin Stävberg 

RÅ 2002 
not.133 

Nej Ragne
malm 

Billum Hulgaard Wenners
tröm 

Almgren 

RÅ 2003 
not. 90 

Nej Billum Schäder Almgren Stävberg Kindlund 

RÅ 2006 
not. 78 

Nej Sandstr
öm 

Rundqvi
st 

Stävberg Kindlund Brickman 

RÅ 2006 
not. 89 

Ja Sandstr
öm 

Rundqvi
st 

Stävberg Kindlund Brickman 

RÅ 2007 
not. 65 

Ja Billum Almgren Kindlund Hamberg Knutsson 

RÅ 2007 
ref. 85 

Nej Wenne
rström 

Nord Hamberg Brickma
n 

Knutsson 

RÅ 2008 
Not. 94 

Nej Nordbo
rg 

Eliason Kindlund Fernlund Stenman 

RÅ 2008 
not. 148 

Nej Nordbo
rg 

Sandströ
m 

Hamberg Brickma
n 

Knutsson 

RÅ 2009 
ref. 31 

Ja Billum Hamberg Fernlund Knutsson Stenman 

RÅ 2009 Nej Sandstr Hamberg Fernlund Stenman Knutsson 
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ref. 47 Ι öm (skiljakti
g) 

RÅ 2009 
ref. 47 ΙΙ 

Ja Sandstr
öm 

Hamberg Fernlund Knutsson 
(skiljakti
g) 

Stenman 
(skiljaktig) 

RÅ 2009 
not. 86 

Ja Eliason Wenners
tröm 

Nord Stävberg Kindlund 

RÅ 2009 
not. 88 

Ja Eliason Wenners
tröm 

Nord Stävberg Kindlund 

RÅ 2009 
not. 171 

Nej Almgre
n 

Kindlund Knutsson Jermsten Stenman 

RÅ 2009 
not. 201 

Ja Eliason Dexe Brickma
n 

Ståhl Saldén 
Enéreus 

RÅ 2010 
ref. 51 

Ja Hecksc
her 

Eliason Dexe Kindlund Saldén 
Enèrus 

 
Tillämpat  Ej tillämpat Totalt  
12 13 25 
 



46 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Författningar  
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område. 
Lag (1980:865) mot skatteflykt. (upphävd) 
Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
Lag (1997:777) om ändring i lag (1995:575) mot skatteflykt. 

Förarbeten 
Prop 1975/76:81. 
Prop 1980/81:17. 
Prop 1982/83:84. 
Prop 1985/86:49. 
Prop 1989/90:110, del 1. 
Prop 1990/91:56. 
Prop 1992/93:127. 
Prop 1994/95:209. 
Prop 1996/97:170. 
Prop 2007/08:19. 
SOU (1975:77) Allmän skatteflyktsklausul. 
 

Litteratur 
Bergström Sture, tolkning och tillämpning skattelag, Skattenytt, 2002, nr 6.  
 
Christensson, Filip och Samuelson, Lars, Rättsfallskommentar: 
Skatteflyktslagen tillämplig på upprepade interna aktieöverlåtelser trots 
lagstiftarens passivitet. Skattenytt, 2010, nr 4. 
 
Gunne, Cecilia, Beskattning av fåmansföretag, Skattenytt, 2010, nr 6. 
 
Holstad, Per, Skatteflyktslagen- har förutsättningarna för lagens 
tillämplighet klarnat efter nya domar från Regeringsrätten? Skattenytt, 
2010, nr 5. 
 
Hultqvist, Anders, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på 
skatteflykt, svensk skattetidning, 2009, nr 6-7. 
 
Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Norstedts 
Juridik AB, 1995. 
 



47 
 

Hultqvist, Anders, Ny skatteflyktslag- en metodfråga för skatterätten, 
Skattenytt, 1996, nr 11.  
 
Hultqvist, Anders, Skatteflyktslagen – vara eller icke vara? Det borde varit 
frågan! Skattenytt, 1995, nr 10, s 598.  
 
Hultqvist, Skatteundvikande förfarande och skatteflykt, Svensk 
Skattetidning, 2005, nr 5. 
 
Kellgren Jan, Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpningen 
av skatteflyktslagen, svensk skattetidning, 2009, nr 9.  
 
Lodin Sven – Olof, Meltz Peter, Silfverberg Christer, Inkomstskatt – en 
lärobok och handbok i skatterätt, tolfte upplagan, Studentlitteratur 2009. 
 
 
Pedersen, Skatteækning- Skatteundandragelse- Skattesvig- retsmisbrug i 
Skatteretten, Skatteorientering, 2007. 
 
Perzenik Alexander, Vad är rätt? – Om demokrati, Rättssäkerhet, Etik och 
Juridik Argumentation, Fritzes Förlag AB, 1995. 
 
Rosander, Ulrika, Generalklausulen mot skatteflykt, 2007. 
 
Rosander, Ulrika, Repressiva metoder mot skatteflykt, Skattenytt, 2007, nr 
11. 
 
Strömholm, Stig Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning – En lärobok i 
Allmän rättslära, femte upplagan, Norstedts Juridik AB, 1996. 
 
Svensson, Bo, Rättsfall- Skatteflyktslagen tillämplig vid olika former av 
fastighetspaketeringar med handelsbolag – kommentar till Regeringsrättens 
domar från den 29 maj 2009. Skattenytt, 2009, nr 10. 
 
Tjernberg, Mats, Tolkning och tillämpning av skattelag, Skattenytt, 2010, nr 
6. 
 
Walander, Anders, Dubbel internöverlåtelser ansågs vara skatteflykt, FAR 
SRS INFO, 2009, nr 6/7. 
 
Winberg, Håkan, Generalklausuler i lagstiftningen, SVJT, 1981. 
 
Wittkull, Joakim, Rättsfallskommentarer med anledning av de s.k. 
handelsbolagsmålen, Svensk Skattetidning, 2009, nr 6-7. 

Elektroniska källor 
http://www.juridicum.su.se/jurweb/aktuellt/visa.asp?newsid=697&lang=swe 
(publicerad 2009- 07- 02)  



48 
 

Rättsfallsförteckning 

Regeringsrätten 
RÅ 1988 ref. 65. 
 
RÅ 1989 ref. 31. 
 
RÅ 1994 ref. 56. 
 
RÅ 1999 not. 153.  
 
RÅ 2000 ref 21 ΙΙ. 
 
RÅ 2001 ref. 66. 
 
RÅ 2009 ref. 31. 
 
RÅ 2009 ref. 47 Ι. 
 
RÅ 2009 ref. 47 ΙΙ. 
 
RÅ 2009 not. 86. 
 
RÅ 2009 not. 88. 
 
RÅ 2009 not. 171. 
 
RÅ 2009 not. 201. 
 
RÅ 2010 not. 51 

Kammarrätten 
Kammarrättens dom meddelad 2007- 07-23, mål nummer 2267-03. 

Skatterättsnämnden 
Skatterättsnämndens förhandsbesked, Meddelat den 18 december 2007, Dnr 
121-06/D. 
Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 3 juni 2008, Dnr 163-
06/D. 
Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 28 april 2009, dnr 53-
08/D. 
Skatterättsnämndens förhandsbesked, meddelat den 16 april 2009, Dnr 97-
08/D 


	Innehåll
	Summary
	Sammanfattning
	Förord
	Förkortningar
	1 Inledning och syfte 
	1.1 Frågeställningar
	1.2 Metod
	1.3 Avgränsning 

	2 Skatteflyktslagens tillkomst och framväxt
	2.1 Skatteflyktlagens materiella utformning
	2.1.1 Rekvisitet – väsentlig skatteförmån
	2.1.2 Rekvisitet – medverkat
	2.1.3 Rekvisitet – avsikt
	2.1.4 Rekvisitet – lagstiftningens syfte


	3 Hur en generalklausul typiskt sett definieras och bör tillämpas
	4 Hur skatteflyktslagens generalklausul skall tillämpas enligt dess förarbeten
	5 Referat av för uppsatsen relevanta rättsfall
	5.1 RÅ 2009 ref. 31
	5.1.1 Förutsättningar
	5.1.2 Skatterättsnämnden
	5.1.3 Regeringsrätten 

	5.2 RÅ 2009 ref. 47 (
	5.2.1 Förutsättningar
	5.2.2 Regeringsrätten

	5.3 RÅ 2009 ref. 47 ((
	5.3.1 Förutsättningar 
	5.3.2 Regeringsrätten

	5.4 RÅ 2009 not. 86
	5.4.1 Förutsättningar
	5.4.2 Regeringsrätten 

	5.5 RÅ 2009 not. 88
	5.5.1 Förutsättningar
	5.5.2 Regeringsrätten 

	5.6 RÅ 2009 not. 171
	5.6.1 Förutsättningar
	5.6.2 Skatterättsnämnden
	5.6.3 Regeringsrätten

	5.7 RÅ 2009 not. 201
	5.7.1 Förutsättningar
	5.7.2 Skatterättsnämnden 
	5.7.3 Regeringsrätten 


	6 Har skatteflyktslagens generalklausul tillämpats i enlighet med hur en generalklausul typiskt sett bör tillämpas?
	6.1 RÅ 2009 ref. 31
	6.2 RÅ 2009 ref. 47 (
	6.3 RÅ 2009 ref. 47 ((
	6.4 RÅ 2009 not. 86
	6.5 RÅ 2009 not. 88
	6.6 RÅ 2009 not. 171
	6.7 RÅ 2009 not. 201

	7 Går det att skönja ett samband mellan Regeringsrättens sammansättning och dess benägenhet att tillämpa skatteflyktslagen? 
	7.1 Sammanställning

	8 Borde Regeringsrätten agerat annorlunda i något av de sju senaste fallen och därigenom uppnått en högre förutsägbarhet?
	8.1 Identitetsbegreppet
	8.2 Lagstiftarens passivitet
	8.3 Tidsmässigt samband
	8.4 Luckor i lagstiftningen
	8.5 Definitiva skattelättnader
	8.6 Basbeloppsregeln 
	8.7 Koncernbidrag inför försäljning av koncernbolag
	8.8 Slutsats

	9 Varför har Regeringsrätten inte i tillräcklig utsträckning agerat i linje med hur en generalklausul typiskt sett bör tillämpas?
	10 Analys av Regeringsrättens sammansättning
	11 Slutsats  
	12 Lege ferenda
	Bilaga A- Rättsfallsmatris 
	Käll- och litteraturförteckning
	Författningar 
	Förarbeten
	Litteratur
	Elektroniska källor

	Rättsfallsförteckning
	Regeringsrätten
	Kammarrätten
	Skatterättsnämnden


