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Summary 

Designing of the taxation system belongs to the sovereignty of each state. 

Since most states use different principles in determining the taxable claims, 

this often leads to double taxation of companies and individuals. The avoid-

ance of the unfavorable taxation is made through the practice of tax treaties, 

as their primary purpose is to eliminate or mitigate the consequences of in-

ternational judicial double taxation. Another very important aim is counter-

ing of tax evasion.  

 

Ever since the Supreme Administrative Court overrides the tax treaty be-

tween Sweden and Switzerland, in the OMX-judgment, a wide discussion is 

initiated concerning the position of tax treaties in the Swedish tax law. One 

view expressed is that Sweden by such conduct is guilty of treaty override. 

The Council for Advanced Tax Rulings had to deal with a series of ad-

vanced rulings after the OMX-judgment. In order to deal with the ambigu-

ous situation that arises, the Supreme Administrative Court departs from the 

earlier reasoning and indicates, in the case RÅ 2010 ref. 112, that tax trea-

ties shall take precedence over domestic rules. However the Supreme Ad-

ministrative Court also introduces a new rule of exception. In order to inves-

tigate the meaning of the new rule of exception a comparison is made to the 

Peru-cases, which concerns the relationship between tax treaties and nation-

al tax evasion rules. 

 

The purpose of this thesis is to investigate and analyze the situations in 

which tax treaties does not take precedence over domestic law, i.e. what 

constitutes the current law after the OMX-judgment. A focus is given to the 

general anti-avoidance provision and the Peru-cases. The issue addressed in 

this paper is whether tax treaties shall have precedence over domestic law, 

whether the general anti-avoidance provision is included in the new rule of 

exception and finally whether tax treaties shall take precedence over the 

general anti-avoidance provision in the domestic tax legislation according to 

the Peru-cases. 

 

The conclusion reached is that tax treaties shall take precedence over do-

mestic law, in general, according to the current law in Sweden. The Peru-

cases however do not clarify whether tax treaties shall take precedence over 

the general anti-avoidance provision in the domestic tax legislation and the 

meaning of the new rule of exception. The State law therefore still remains 

unclear in my opinion.  
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Sammanfattning 

Till varje stats suveränitet hör utformningen av dess beskattning. Eftersom 

flertalet stater använder sig av olika principer vid bestämmandet av beskatt-

ningsanspråken leder detta ofta till dubbelbeskattning för företag och indivi-

der. Motverkandet av den ofördelaktiga beskattningen sker genom en till-

lämpning av skatteavtal då deras syfte primärt är att undanröja eller lindra 

följderna av internationell juridisk dubbelbeskattning. Ett annat synnerligen 

viktigt syfte är motverkandet av skatteflykt.  

 

Alltsedan Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2008 ref. 24, som därefter fått 

beteckningen OMX-domen, åsidosätter skatteavtalet med Schweiz inleds en 

omfattande debatt angående skatteavtalets betydelse i svensk skatterättslig 

lagstiftning. En åsikt som uttrycks är att Sverige, genom ett sådant agerande, 

gör sig skyldigt till treaty override. En rad förhandsbesked strömmar in till 

skatterättsnämnden som en konsekvens av OMX-domen. För att komma till 

rätta med denna oklara situation som uppstår, frångår Högsta förvaltnings-

domstolen sitt uttalande i RÅ 2010 ref. 112, och markerar att den sedan 

länge rådande principen fortfarande är att skatteavtalen skall ha företräde 

framför nationella bestämmelser. I nyssnämnda avgörande utformar dock 

Högsta förvaltningsdomstolen även, en i svensk skatterätt, ny undantagsre-

gel. För att utreda undantagsregelns omfattning görs en jämförelse till de 

omtalade Perumålen vilka berör förhållandet mellan skatteavtalen och nat-

ionella motverkansåtgärder.  

 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera i vilka situationer skat-

teavtal inte har företräde framför intern rätt, dvs. vad som utgör gällande rätt 

efter OMX-domen. En inriktning görs på skatteflyktslagen och Högsta för-

valtningsdomstolens mycket omnämnda Perumål. Frågeställningen i denna 

uppsats är huruvida skatteavtalen skall anses ha företräde framför nationell 

rätt, huruvida skatteflyktslagen inbegrips under den av HFD utformade un-

dantagsregeln i Greklandmålet slutligen om skatteavtal har företräde framför 

nationella regler mot skatteflykt enligt Perumålen. 

 

Slutsatsen som nås är att skatteavtal, enligt gällande rätt, skall anses ha före-

träde framför nationella bestämmelser rent generellt. Vad gäller Perumålen 

ger även de inte någon klarhet i huruvida skatteavtal skall anses ha företräde 

framför nationella bestämmelser om skatteflykt samt vad den nya undan-

tagsregeln egentligen har för innebörd. Rättsläget förblir därför, enligt min 

mening, fortfarande oklart. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

”En lag om skatteavtal har ingen särskild ställning i förhållande till andra 

lagar”
1
. 

 

Så lyder Högsta förvaltningsdomstolens
2
 uttalande i RÅ 2008 ref. 24, som 

sedermera benämns OMX-domen. Utlåtandet har lett till en intensiv debatt 

angående skatteavtalens relation till nationell rätt.
3
 Trots att synen på förhål-

landet mellan intern rätt och skatteavtal tydligt markeras i tidigare praxis
4
  

väljer HFD att frångå den allmänt rådande synen och åsidosätter skatteavta-

let med Schweiz.
5
 En uppfattning i doktrinen är att Sverige därigenom gör 

sig skyldigt till treaty override.
6
 Den osäkerhet som uppstår efter OMX-

domen bidrar till att ett flertal förhandsbesked strömmar in till skatterätts-

nämnden
7
.
8
  

 

En förhoppning var att rättsläget skulle klarna i samband med de s.k. ”de-

cemberdomarna”
9
. Olyckligtvis tillför avgörandena, i synnerhet Grekland-

målet
10

, ingen klarhet i denna fråga, då nämnda mål inte avgörs i plenum.
11

 

Därmed behåller OMX-domen fortfarande en viss giltighet. Det är dock 

oklart vari giltigheten består.
12

 Visserligen uttrycker HFD
13

 att den begräns-

ning av beskattningen för en viss inkomst som följer av skatteavtal, vilka 

införlivats med svensk rätt, skall bestå. Därmed skall en inkomst inte bes-

kattas i Sverige, enligt nationell skattelagstiftning, om ett skatteavtal före-

skriver motsatsen. HFD menar att detta skall gälla oavsett om den nationella 

                                                 
1
 Högsta förvaltningsdomstolens uttalande i RÅ 2008 ref. 24. 

2
 HFD. 

3
 Se bl.a. Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SN 2008, sid. 482-489, 

Mutén, Treaty override i Regeringsrätten, SvSkT 2008, sid. 353-357 och Hilling, The Swe-

dish Supreme Administrative Court Totally Disregards Tax Treaty: A Critical Analysis of a 

CFC Judgement, Intertax 2008, sid. 458f. 
4
 Här avses RÅ 1996 ref. 38, dvs. Kenya II. 

5
 RÅ 2008 ref. 24. 

6
 Grundström, Treaty Override - nu även i Skatterättsnämnden, SN 2010, sid. 159-166. 

7
 SRN. 

8
 Se Mål den 2 april 2009 (Dnr 73-08D), mål den 22 december 2009 (Dnr 131-08D) och 

mål den 22 december 2009 (Dnr 43-09/D). 
9
 Med ”decemberdomarna” avses RÅ 2010 ref. 112 Greklandmålet och Regeringsrättens 

domar mål nr. 216-10 Schweizmålet och mål nr. 2662-09 Thailandmålet. 
10

 RÅ 2010 ref. 112 även kallat ”Greklandmålet”.  
11

 Se Hultqvist, Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och 

andra skattebestämmelser – en argumentationsanalys, SvSkT 2010:5, sid. 533f., Dahlberg, 

Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfal-

let, SN 2011, sid. 129, Grundström, Treaty Override - nu även i Skatterättsnämnden, SN 

2010, sid. 159 och Wiman, Regeringsrätten inskränker räckvidden av OMX-domen, SvSkT 

2011:2, sid. 174-186. 
12

 Se Grundström, Karl-Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, 

SN 2011, sid. 68-75 som skriver om hur giltigheten fortfarande består.  
13

 RÅ 2012 ref. 112.  
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bestämmelsen tillkommit efter införlivandet av ett skatteavtal med svensk 

rätt. Genom detta utlåtande vill HFD dels frångå den ståndpunkt som tidi-

gare uttrycks i OMX-domen och dels markera att huvudregeln är att skatte-

avtal har företräde framför nationell rätt. 

 

Märkligt nog utformar HFD även en undantagsregel med följande lydelse: 

”om lagstiftaren gett klart uttryck för att avsikten var att en viss typ av in-

komst skulle beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse skulle till-

lämpas oberoende av innehållet i ett skatteavtal så skulle den nya regeln ges 

företräde”
14

, oberoende av nyssnämnda huvudregel. Frågan är huruvida 

skatteflyktslagen
15

 kan anses utgöra ett sådant undantag?
16

  

 

I syfte att utreda undantagsregelns omfattning anser jag att ett intressant 

jämförande kan göras med de mål som fått beteckningen Perumålen.
17

 I 

nämnda mål är frågan huruvida skatteflyktslagen kan tillämpas på ett förfa-

rande i vilket ingår rättshandlingar som beskattas i enlighet med skatteavtal 

som Sverige ingått? Meningarna i underinstanserna är delade huruvida ge-

neralklausulen mot skatteflykt skall kunna åberopas.
18

 Medan man i Kam-

marrättens
19

 domar från år 2009 anser att generalklausulen mot skatteflykt 

är tillämplig på de företagna handlingarna kommer man fram till motsatt 

slutsats i 2010-års fall.
20

 I juni 2011 beviljar HFD prövningstillstånd i Pe-

rumålen.
21

 Skatteverket
22

 yrkar att KamR vilandeförklarar eller avvaktar att 

döma i andra mål som även berör denna problematik till dess att HFD med-

delar dom i Perumålen.
23

  

 

Det var med stor förväntan jag emotsåg HFD:s avgörande i denna fråga. 

Min förhoppning var att rättsläget skulle klarna och att vi härmed skulle få 

ett slut på denna rättsosäkerhet. Eftersom HFD inte tillämpar skatteflyktsla-

gen på de företagna transaktionerna i de senast avdömda Perumålen återstår 

fortfarande frågan huruvida skatteavtalet har företräde framför nationella 

regler mot skatteflykt? Efter en närmare granskning av det till synes ”klar-

gjorda” rättsläget kvarstår således ett antal ouppklarade frågor som ligger 

gömda under ytan och som, enligt min mening, är väsentliga för den fram-

tida skatteavtalstillämpningen.  

                                                 
14

 Se HFD:s uttalande i RÅ 2010 ref. 112 om undantaget. 
15

 Lagen (1995:575) mot skatteflykt. 
16

 Se Hilling, Maria, Changes in the Application of Tax Treaties in Sweden, Intertax 2011, 

sid. 521-523, som även ställer sig denna fråga i nämnda artikel.  
17

 Följande mål har fått denna beteckning: Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 3855-09, 

3856-09, 3857-09, 3858-09, 3863-09 samt Kammarrätten i Jönköping mål nr. 3348-10 och 

3349-10 samt HFD:s nyligen avgjorda mål, mål nr. 1335-11 och mål. nr 1336-11. 
18

 Hilling, Changes in the Application of Tax Treaties in Sweden, Intertax 2011, sid. 521-

523. 
19

 KamR. 
20

 Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 3855-09, 3856-09, 3857-09, 3858-09, 3863-09 samt 

Kammarrätten i Jönköping mål nr. 3348-10 och 3349-10. 
21

 Prövningstillstånd HFD, mål nr. 1335-11 samt 1336-11. 
22

 SKV. 
23

 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr. 2967-11, 2968-11, 2969-11, 2970-11, 2971-11 

och Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr. 8916-10. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera i vilka situationer skat-

teavtal inte har företräde framför intern rätt, dvs. vad som utgör gällande rätt 

efter OMX-domen.  

 

I denna uppsats skall följande frågeställningar besvaras: 

– Vad utgör gällande rätt efter OMX, dvs. i vilken situation har skatteavtal 

inte företräde framför intern rätt? 

– Inbegrips skatteflykt i den av HFD utformade undantagsregeln i Grek-

landmålet? 

– Har skatteavtal företräde framför nationella regler mot skatteflykt enligt 

Perumålen? 

1.3 Metod och material 

Metoden jag väljer att använda mig av är den klassiska rättsdogmatiska me-

toden. Nämnda metod går ut på att jag med hjälp av traditionella och veder-

tagna rättskällor, dvs. lagtext, praxis, förarbeten och doktrin redogör för och 

söker fastställa gällande rätt inom det område jag behandlar. För detta arbe-

tets vidkommande utgör domarna från HFD
24

 den viktigaste rättskällan då 

jag utifrån dessa avgöranden härleder min frågeställning och mitt syfte. Ut-

över avgörandena från HFD refereras även kort till KamR:s- och FR:s do-

mar. Målen i underinstanserna visar hur FR och KamR resonerar i Perumå-

len. En utförlig genomgång av kammarrättens- och förvaltningsrättens do-

mar görs dock ej då HFD:s ståndpunkt i Perumålen är den som är främst 

vägledande för besvarandet av min frågeställning.  

 

Vidare använder jag mig även av SKV:s
25

 Handledning för beskattning av 

inkomst vid 2012 års taxering. Artiklarna i SN
26

, SvJT
27

 SvSkT
28

, IUR
29

 

samt Intertax utgör en viktig del av materialet i denna uppsats. Författarnas 

synpunkter och argumentationer har varit till stor hjälp dels vid analysen av 

domarna från HFD och dels i diskussionen kring hur utgången i dessa do-

mar kan komma att påverka gällande rätt framöver. Även annan juridisk 

skatterättslig doktrin som varit av betydelse för besvarandet av min fråge-

ställning används.  

 

Slutligen refereras även till OECD:s modellavtal och dess kommentarer från 

år 2010 samt till Wienkonventionen från 1969 om traktaträtten då modellav-

                                                 
24

 För denna uppsats vidkommande är följande domar de mest centrala: RÅ 2008 ref. 24, 

RÅ 2010 ref. 112 Greklandmålet, Regeringsrättens domar mål nr. 216-10 Schweizmålet 

och mål nr. 2662-09 Thailandmålet, RÅ 2004 not. 59 och HFD 1335-11, HFD 1336-11, 

Perumålen. 
25

 Skatteverket. 
26

 SkatteNytt. 
27

 Svensk Juristtidning. 
28

 Svensk skattetidning. 
29

 Institutet för utländsk rätt.  
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talet med dess kommentarer samt Wienkonventionen används vid tolkning 

av skatteavtal. Bekräftelse på detta återfinns även i praxis.
30

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen berör inte synen på skatteavtal ur ett EU
31

-rättsligt perspektiv. 

Utgångspunkten för detta arbete är svensk lagstiftning. I uppsatsen berörs 

enbart två syften bakom skatteavtalen, dvs. undvikandet av dubbelbeskatt-

ning samt undanröjandet av skatteflykt. Vidare behandlas enbart de rekvisit 

i skatteflyktslagen som är av betydelse för mina slutkommentarer. Valet av 

praxis begränsas till de domar som är relevanta för besvarandet av min frå-

geställning samt för uppfyllandet av mitt syfte. Eftersom omständigheterna i 

Perumålen är snarlika
32

 väljer jag att sammanfatta avgörandena och doms-

kälen. 

1.5 Terminologi 

I uppsatsen används begreppen skatteavtal och dubbelbeskattningsavtal 

synonymt. Vidare används även begreppet OECD:s modellavtal och mo-

dellavtalet liktydigt. Med Perumålen avses de mål
33

 i vilka parterna företar 

en rad konstlade transaktioner där pengar slussas ut från Sverige till bolag i 

Peru och där frågan är om skatteflyktslagen kan tillämpas på förfaranden i 

vilket ingår rättshandlingar som beskattas i enlighet med skatteavtal som 

Sverige ingått? Länsrätten ersattes den 15 februari 2010 av förvaltningsrät-

ten. Regeringsrätten ändrade namn till Högsta förvaltningsdomstolen den 1 

januari 2011. Övriga relevanta begrepp förklaras i de olika avsnitten.  

1.6 Disposition 

En indelning av uppsatsen görs i tre avsnitt: Gällande rätt innan OMX-

domen, OMX-domen samt Gällande rätt efter OMX-domen. Detta görs i 

syfte att underlätta förståelsen för den problematik som kommer att beröras. 

 

I det inledande kapitlet, kapitel 2, ges en beskrivning av skatteavtalen, dess 

funktion, tolkning och tillämpning. I kapitel 3 redogör jag för definitionen 

av skatteflykt, generalklausulen mot skatteflykt samt de fyra rekvisiten. 

 

Kapitel 4 behandlar gällande rätt innan OMX-domen, dvs. hur man i svensk 

intern skatterättslig doktrin såg på förhållandet mellan nationell rätt och 

skatteavtal. Kapitlet avslutas med en redogörelse över ett antal domar där 

diskussionen kring skatteavtalens företräde berörts.   

                                                 
30

 Se bl.a. RÅ 1987 ref. 162 Englandsfararmålet. 
31

 Europeiska unionen. 
32

 Se omständigheterna i Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 3855-09, 3856-09, 3857-09, 

3858-09, 3863-09 samt Kammarrätten i Jönköping mål nr. 3348-10 och 3349-10. 
33

 Se målen: Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 3855-09, 3856-09, 3857-09, 3858-09, 

3863-09 samt Kammarrätten i Jönköping mål nr. 3348-10 och 3349-10. 
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I kapitel 5 redogör jag för OMX-domen och dess konsekvenser för framtida 

rättstillämpning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över olika förfat-

tares synpunkter kring avgörandet. Dessa synpunkter kommer även att ligga 

till grund för mina slutsatser i kapitel 8. 

 

Kapitel 6 behandlar SRN:s förhandsbesked samt decemberdomarna, dvs. 

gällande rätt efter OMX. I detta kapitel redogör jag även för olika författares 

synpunkter kring HFD:s resonemang i nämnda mål. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning och analys av rättsläget. Fokus läggs på OMX-domens 

kvarstående ”giltighet” samt skatteflyktslagens förhållande till skatteavtalen.  

 

I Kapitel 7 beskrivs Perumålen. Inledningsvis redogörs för RÅ 2004 not. 59. 

Avgörandet har varit startskottet till de s.k. ”Peru-uppläggen” och utgör en 

synnerligen viktig del i den fortsatta diskussionen kring förhållandet mellan 

skatteavtalen och skatteflyktslagen. Därefter redogör jag för de Perumål som 

fått prövningstillstånd till HFD. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 

HFD:s resonemang i de nyligen avgjorda Perumålen. En kort redogörelse 

görs även av de mål som i nuläget väntar på att avgöras i underinstanserna.  

 

Det avslutande kapitlet, kapitel 8, innehåller mina egna slutsatser och funde-

ringar kring gällande rätt. I kapitlet besvarar jag mina frågeställningar och 

diskuterar den fortsatta synen på förhållandet mellan skatteavtal och intern 

rätt.  
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2 Skatteavtal 

I detta kapitel avser jag att ge en överblick av skatteavtalens funktion och 

tillämpning samt tolkning. Vidare ges även en redogörelse över de olika 

principerna vid utformningen av staters beskattningsanspråk och slutligen 

förklaras innebörden av treaty override samt vilka konsekvenser ett åsido-

sättande av ett skatteavtal kan leda till.  

2.1 En kort introduktion och förklaring 

Att personer blir beskattade i två eller flera stater för samma inkomst beror, 

till stor del på den ökade internationaliseringen.
34

 Denna situation skulle 

kunna undvikas i de fall världens alla stater tillämpade en likartad princip 

vid bestämmandet av de överlappande skatteanspråken.
35

 Så förhåller det sig 

dock inte.
36

 Utformningen av varje stats skatteanspråk faller in under stater-

nas suveränitet, vilket är ännu en orsak till varför det nästintill är omöjligt 

att tillämpa en enhetlig princip.
37

 Genom tillämpning av skatteavtal kan 

dock denna situation undvikas eftersom skatteavtalens syfte framförallt är 

att undanröja eller lindra följderna av internationell juridisk dubbelbeskatt-

ning.
38

 Definitionen av skatteavtal återfinns i 2 kap. 35 § inkomstskattelagen 

(1999:1229)
39

 där det stadgas att ”ett skatteavtal är ett avtal för undvikande 

av dubbelbeskattning på inkomst, och i förekommande fall, på förmögenhet 

som ingåtts av Sverige med en annan stat eller utländsk jurisdiktion, om inte 

annat anges eller framgår av sammanhanget”.
40

  

 

Ett annat synnerligen viktigt syfte bakom skatteavtalen är undanröjandet av 

skatteflykt.
41

 Värt att nämna redan inledningsvis är att skatteavtalen enbart 

kan begränsa en stats beskattningsanspråk och därmed aldrig utvidga det. 

Detta utgör den internationella skatterättens gyllene regel.
42

 Innebörden av 

denna regel är att man inledningsvis studerar den nationella bestämmelsen 

och därefter vad som föreskrivs i skatteavtalet.
43

 Således måste Sverige av-

                                                 
34

 En beskattning av personer för en och samma inkomst i två eller flera stater benämns 

internationell dubbelbeskattning, Se Skatteverket, Handledningen för beskattning av in-

komst vid 2012 års taxering, sid. 230 och Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok 

i skatterätt, sid. 613f. 
35

 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 613f. 
36

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 231.  
37

 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 613f. 
38

 Dahlberg, Internationell beskattning, sid. 158. 
39

 IL. 
40

 Lag om ändring i Inkomstskattelagen (1999:1229), SFS 2004:985 
41

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig studie i inter-

nationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem, sid. 71 
42

 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning, sid. 163 och Lidencrona, Dubbelbeskatt-

ningsavtalsrätt, sid. 24. 
43

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 76 med hänvisning till Lin-

dencrona, Dubbelbeskattningavtalsrätt, sid. 24 
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stå från beskattningsrätten i de fall svensk intern lagstiftning föreskriver 

beskattningsskyldighet medan skatteavtalet begränsar denna skyldighet.
44

 

 

I Sverige tillämpas ett dualistiskt synsätt på förhållandet mellan skatteavtal 

och nationell rätt.
45

 Internationella åtaganden och intern rätt utgör, enligt 

nyssnämnda synsätt, två fristående system vilka är oberoende av varandra. 

För att de internationella åtagandena skall utgöra nationell rätt krävs ett in-

förlivande. Införlivandet av åtagandena sker i Sverige genom speciella ”in-

förlivandelagar”. Nämnda lagar består i normalfallet av ett mindre antal 

bestämmelser och en bilaga som innehåller skatteavtalet i dess helhet.
46

 

2.2 Principer vid utformningen av staters 
beskattningsanspråk 

Rätten till beskattning är en angelägenhet som är hänförlig till staters suve-

ränitet. Skattesuveräniteten är dock inte helt oinskränkt. En förutsättning för 

beskattning är, enligt Lang, att det antingen finns ett personligt eller ett ob-

jektivt samband mellan skattebetalaren och staten.
47

 De faktorer som påver-

kar det personliga sambandet, dvs. individens samband är t.ex. hemvist, 

domicil eller medborgarskap. För juridiska personer kan det istället röra sig 

om en plats där den huvudsakliga verksamheten bedrivs eller där den juri-

diska personen registrerats.
48

 

 

En stats beskattningsanspråk grundas vanligtvis på en eller flera av följande 

principer: hemvistprincipen, källstatsprincipen eller nationalitetsprinci-

pen.
49

 I Sverige används både hemvist- och källstatsprincipen. Nämnda 

principer används såväl i skatteavtalen som i intern rätt.
50

 Innebörden av 

hemvistprincipen är att individens inkomster beskattas i den stat där denne 

är bosatt, utan hänsyn till i vilken stat dessa uppkommer. Motivet bakom 

denna princip är, enligt Lodin m.fl., dels att individen, genom att denne är 

bosatt i landet, är den som primärt kan dra nytta av fördelarna såsom rätts-

väsende, sjukvård, försvar och dels att det ger en mer rättvis avvägning av 

skattebördan. Anledningen till detta är, enligt Lodin m.fl., att individens 

skatteförmåga på så sätt kan beaktas vid en tidpunkt.
51

   

 

Källstatsprincipen innebär däremot att inkomsttagarens inkomst beskattas i 

den stat där denna uppkommer eller där en viss egendom är belägen, oavsett 

                                                 
44

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 76 med hänvisning till Lin-

dencrona, Dubbelbeskattningavtalsrätt, sid. 24 
45

 Kleist, Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och 

intern rätt, SN 2008, sid. 708-714 och Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, 

sid. 74 och Aldén, Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten, sid. 229 
46

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 74. 
47

 Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, sid. 23. 
48

 Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, sid. 23. 
49

 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning, sid. 128. 
50

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 23. 
51

 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 614 och Skatteverket, 

Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 230.  
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var personen i fråga uppehåller sig. Motivet bakom denna princip är, enligt 

Lodin m.fl., dels att man på ett enklare sätt kan kontrollera att inkomsten 

verkligen beskattas vid källan och dels att det är just den staten, där inkoms-

ten uppkommit, som skapat förutsättningarna för att en inkomst kan bli möj-

lig.
52

  

 

Innebörden av nationalitetsprincipen är slutligen att en person är skattskyl-

dig i den stat där denne är medborgare. Således beskattas medborgaren oav-

sett var han eller hon uppehåller sig och oavsett varifrån han eller hon upp-

bär inkomsten.
53

 

2.3 Tillämpning av skatteavtal 

2.3.1 Bedömningen vid en 
dubbelbeskattningssituation  

Skatteavtalstillämpningen består, enligt Sallander, av en så kallad trestegs-

bedömning.
54

 Sallander beskriver förfarandet på följande sätt. I det första 

steget avgörs huruvida personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig 

enligt intern rätt.
55

 Därefter tillämpar man det aktuella skatteavtalet i det 

andra steget.
56

 Man tittar inledningsvis på art. 1 angående avtalets tillämp-

lighet, dvs. om någon av parterna skall anses ha hemvist i en av de avtals-

slutande staterna.
57

 Föreligger en sådan situation går man vidare till art. 2 

för att avgöra huruvida den interna skatten omfattas av skatteavtalets reg-

ler.
58

  

 

I de fall skatten omfattas av skatteavtalets regler går man vidare till art. 4 

som föreskriver vilken av staterna som skall anses utgöra hemviststat för 

den skattskyldige, enligt det aktuella skatteavtalet. Därefter tillämpas någon 

av fördelningsartiklarna, art 6-21, beroende på vilken av de avtalsslutande 

staterna som skall anses utgöra den bestämda avtalsstaten.
59

 Om fördel-

                                                 
52

 Lodin m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 25f och Påhlsson, Kon-

stitutionell skatterätt, sid. 78f. 
53

 Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning, sid. 128 och Skatteverket, Handledning-

en för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 230. 
54

 Sallander, I kölvattnet av Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
55

 ”En person är, enligt 3 kap. 13 § IL, obegränsat skattskyldig om han eller hon antingen är 

bosatt i Sverige, vistas stadigvarande här eller om han eller hon har väsentlig anknytning hit 

och tidigare har varit bosatt här”, Se Skatteverket, Handledningen för beskattning av in-

komst vid 2012 års taxering, sid. 369f. I annat fall skall personen anses vara begränsat 

skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL. Se Dahlman, Fredborg, Internationell beskattning, sid. 

40ff. och Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, 

sid. 369f.  
56

 Sallander, I kölvattnet av Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
57

 Hilling, The Swedish Supreme Administrative Court Totally Disregards Tax Treaty: A 

Critical Analysis of a CFC Judgement, Intertax 2008, sid. 458f. och Sallander, I kölvattnet 

av Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
58

 Sallander, I kölvattnet av Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
59

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 132 och Sallander, I kölvattnet av 

Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
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ningsartiklarna inte ensamma kan undanröja dubbelbeskattningen finns två 

metoder i OECD:s modellavtal som även kan möjliggöra ett undanröjande.
60

 

Sallander anför slutligen att en tillämpning av den internrättsliga rätten sker 

återigen i det tredje steget, dock med skatteavtalets begränsningar.
61

 

2.3.2 Undanröjandet av juridisk 
dubbelbeskattning 

De metoder som även kan användas vid undanröjandet av dubbelbeskattning 

är dels avräkningsmetoden (creditmetoden) och dels undantagsmetoden 

(excemptmetoden).
62

 Enligt art. 23 i OECD:s modellavtal ges de avtalsslu-

tande staterna en möjlighet att välja en utav nämnda metoder vid undanrö-

jandet av dubbelbeskattning.
63

 Avräkningsmetoden innebär att det först görs 

en beräkning av den inhemska skatten, därefter avräknar man den utländska 

skatten.
64

 Undantagsmetoden innebär däremot att den utländska inkomsten 

helt eller delvis undantas från beskattning.
65

 

2.4 Skatteavtalstolkning 

2.4.1 Problematik och valet av olika 
tolkningsmetoder 

Skatteavtalen blir en del av svensk rätt i samband med införlivandet genom 

en lag om skatteavtal.
66

 Således tillämpar domstolar införlivandelagen och 

inte de folkrättsliga avtalen. Det råder skilda meningar i doktrinen huruvida 

skatteavtalen skall anses behålla sin folkrättsliga verkan även efter införli-

vandet med svensk rätt. Innebörden av detta är att avtalen, enligt Ceije, både 

har en internrättslig och en folkrättslig sida.
67

  

 

Tolkningen av skatteavtalen skiljer sig dock från tolkningen av vanliga nat-

ionella bestämmelser. Anledningen till detta är att skatteavtalen formuleras 

så att de kan vara tillämpliga i flera stater med avvikande skattelagstiftning 

och skiljaktiga rättssystem.
68

 Skillnaden visas även i att skatteavtalen utgör 

ett resultat av förhandlingar mellan olika avtalsslutande stater, vilket kräver 

en del kompromisser och kan medföra fler otydligheter. Dessa otydligheter 

                                                 
60

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 132.  
61

 Sallander, I kölvattnet av Rå 2008 ref. 24, SvSkT, sid. 186. 
62

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 152.  
63

 Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, sid. 121. 
64

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 234 

och Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 152. 
65

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 231 

och Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 152. 
66

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 82f. 
67

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 80 med hänvisning till Kleist, 

Några ytterligare kommentarer angående förhållandet mellan skatteavtalen och intern rätt, 

SN 2008/11 s. 711 och Wiman, Ändringar i Sveriges skatteavtal med Österrike, sid. 467-

470. 
68

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 86. 
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kan lättare undvikas i interna lagstiftningsprocesser.
69

 Ett annat problem vid 

tolkningen av skatteavtal är, enligt Ceije, att den avtalsstat som tolkar avta-

let oftast är den som också gynnas av den valda tolkningsmetoden. En annan 

svårighet är skiljande tolkningar av uttryck i båda avtalsstater som upp-

kommer eftersom hänvisningar till nationell rätt inte helt kan uteslutas. 

Detta kan vidare leda till dubbelbeskattning eller icke-beskattning. Uttryck-

en i skatteavtalet skall därför, enligt Ceije, ges samma innebörd i båda av-

talsslutande stater.
70

  

 

Vid tolkningen av skatteavtal brukar man använda den internrättsliga- och 

den folkrättsliga tolkningsmetoden.
71

 Axelsson påstår att HFD använder sig 

av bådadera i sin praxis.
72

 Den rådande uppfattningen är dock, enligt Ceije, 

att den folkrättsliga tolkningsmetoden skall och bör användas fastän det rå-

der delade meningar kring detta i doktrin.
73

 Med internrättslig tolkningsme-

tod avses en tolkning utifrån den nationella rätten. Man skall se till den be-

tydelse ett uttryck har i intern skattelagstiftning i de fall det är oklart 

huruvida ett visst uttryck i avtalet skall tolkas. Tolkningen görs då med hjälp 

av nationella rättskällor såsom lagtext, praxis och förarbeten.
74

 Stödet för en 

internrättslig tolkning återfinns i både förarbeten och doktrin.
75

 Med den 

folkrättsliga tolkningsmetoden avses däremot att ett begrepp tolkas i enlig-

het med de avtalsslutande staternas gemensamma avsikt.
76

  

 

Ceije identifierar en tolkningsmetod som hon delar in i fyra steg. Det första 

avser de fall där ett uttryck är definierat i skatteavtalet. I sådana fall används 

den folkrättsliga tolkningsmetoden, dvs. en tolkning i enlighet med de av-

talsslutande staternas avsikt.
77

 Det andra steget avser de fall där det finns 

hänvisningar i skatteavtalet till den nationella lagstiftningen och då tilläm-

pas den internrättsliga tolkningsmetoden. Enligt Ceije är det dock relativt 

ovanligt att de två första stegen används. Störst genomslag får dock det 

tredje steget som enligt art. 3 (2) i modellavtalet (även kallat den allmänna 

tolkningsregeln) ger företräde åt den folkrättsliga tolkningsmetoden. När 

den folkrättsliga tolkningsmetoden inte kan fastställa de avtalsslutande sta-

ternas partsavsikt skall den internrättsliga metoden användas, enligt det 

fjärde steget. Ceije menar dock att detta skall ses som en sista utväg då det 

kan leda till att olika tolkningar görs i båda stater.
78

  

                                                 
69

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 86. 
70

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 80. 
71

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 81. 
72

 Akselsson, Frågeställningar gällande skatteavtal, IUR 2007:2/3, sid. 4-8. 
73

  Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 81. 
74

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 80.  
75

 Prop. 1989/90:33, Om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, sid. 44, 

Prop. 1992/93:117, Om lönegarantifonden, m.m., sid. 51, Prop. 1993/94:7, Inkorporering 

av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, sid. 53 och Prop. 1997/98:135, 

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien, sid. 47. 
76

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 81. 
77

 Se RÅ 1987 ref. 162 Englandsfararmålet, RÅ 1996 ref. 84 Luxemburgmålet samt Ceije, 

Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 81ff. 
78

 Ceije, Utflyttningsbeskattning vid kapitalökningar, sid. 81ff. 
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2.4.2 Folkrättslig tolkningsmetod 

De rättskällor som används vid en folkrättslig tolkningsmetod är dels Wien-

konventionen från 1969 om traktaträtten och dels OECD:s modellavtal och 

dess kommentarer.
79

 Värt att nämna är dock att skatteavtalet självt utgör den 

främsta rättskällan vid den folkrättsliga tolkningen av dubbelbeskattningsav-

tal.
80

  

2.4.2.1 Wienkonventionen från 1969 om traktaträtten 

Wienkonventionen från år 1969 innehåller regler som föreskriver hur skat-

teavtal skall tolkas.
81

 Enligt art. 4 i Wienkonventionen, är denna endast till-

lämplig på avtal vilka ingåtts mellan stater efter det att nämnda konvention 

trätt ikraft för dessa.
82

 Konventionen är enbart tillämplig mellan de avtals-

slutande staterna och således inte mellan en stat och enskilda. Således är den 

inte direkt tillämplig vid appliceringen av skatteavtalen i enstaka situationer 

av skattemyndigheter och domstolar.
83

 Eftersom HFD har tagit hänsyn till 

konventionen vid tolkningen av skatteavtal i enskilda fall har, den dock in-

direkt fått viss betydelse.
84

   

 

I art. 31 (1) i Wienkonventionen stadgas den allmänna tolkningsregeln. En-

ligt nämnda artikel skall: ”En traktat tolkas ärligt i överensstämmelse med 

den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 

bakgrunden av traktatens ändamål och syfte”.
85

 Artikeln inbegriper det som 

kallas för den objektiva tolkningsmetoden där ordalydelsen utgör grunden 

för tolkningen.
86

 Vid tolkningen av traktat ingår, enligt art. 31 (2) i Wien-

konventionen, i sammanhanget förutom texten och dess preambel och bila-

gor, även ”a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla 

parter i samband med traktatens ingående samt b) dokument som upprättats 

i samband med traktatens ingående och godtagits av de andra parterna som 

dokument sammanhörande med traktaten”.
87

 Lindencrona menar att kom-

mentarerna till OECD:s modellavtal faller in under denna punkt.
88

  

 

I art. 31 (3) i Wienkonventionen anges ytterligare faktorer som skall beaktas 

vid tolkningen av traktater. Häri föreskrivs att utöver sammanhanget skall 

hänsyn bl.a. även tas till efterföljande överenskommelser, praxis som berör 

traktatens tolkning samt andra relevanta internationella bestämmelser.
89

 Vi-

                                                 
79

 Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties, sid. 70ff. 
80

 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, sid. 80. 
81

 Dahlberg, Internationell beskattning, sid. 159 och Holmes, International Tax policy and 

Double Tax Treaties, sid. 72. 
82

 Schwarz, Schwarz on Tax Treaties, sid. 59.  
83

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 86f. 
84

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 87. 
85

 Art. 31(1) i Wienkonventionen, Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 

1975:1) Nr. 1 Wienkonventionen om traktaträtten, Wien den 23 maj 1969. 
86

 Dahlberg, Internationell beskattning, sid. 159. 
87

 Se Art. 31(2) i Wienkonventionen. En hänvisning görs även till Dahlberg, Internationell 

beskattning, sid. 159 och Schwarz, Schwarz on Tax Treaties, sid. 66ff. 
88

 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, sid. 82. 
89

 Art. 31(3) Wienkonventionen. 
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dare föreskrivs i art. 31 (4) i Wienkonventionen att ”ett uttryck skall tilläg-

gas en speciell mening om det fastställs att detta var parternas avsikt”.
90

  

 

De supplementära tolkningsmedlen återfinns i art. 32 i Wienkonventionen.
91

 

I artikeln ges ingen uttömmande definition av vad som skall anses utgöra 

supplementära tolkningsmedel. Med supplementära tolkningsmedel avses 

dock vanligtvis förarbetena samt omständigheterna vid en traktats ingående. 

Således kan det finnas en uppfattning om att supplementära tolkningsmedel 

kan åberopas i många situationer. Så är dock inte fallet.
92

 Ett åberopande av 

supplementära tolkningsmedel får endast ske i två situationer: ”1) för att få 

bekräftelse på den mening som framkommer vid tillämpningen av art. 31 

eller 2) för att fastställa meningen, när en tolkning enligt art. 31 a) icke un-

danröjer dess tvetydighet eller b) leder till ett resultat som uppenbarligen är 

orimligt eller oförnuftigt”.
93

 

 

Vidare framgår av art. 33 i Wienkonventionen hur tolkningen av traktat, 

som är avfattade på två eller flera språk, skall göras. Huvudregeln, enligt 

nämnda artikel, är att ”när en traktat har bestyrkts på två eller flera språk, 

äger texten lika vitsord på vart och ett av språk, såvida icke traktaten eller 

parterna är överens om att en bestämd text skall ha företräde i händelse av 

skiljaktigheter”.
94

  

2.4.2.2 OECD:s modellavtal och dess kommentarer 

OECD:s modellavtal och dess kommentarer har en stor betydelse vid skatte-

avtalstolkningen.
95

 Användningen av modellavtalet och dess kommentarer 

bestyrks även i praxis.
96

 Enligt p. 3 i inledningen till modellavtalet
97

 re-

kommenderar OECD:s råd att medlemsstaterna följer avtalet i enlighet med 

den tolkning som gjorts i kommentarerna till detta.
98

 Vidare bör även kom-

mentarerna följas vid tillämpningen och tolkningen av avtal vilka baseras på 

modellavtalet.
99

 Den rådande uppfattningen är att kommentarerna inte är 

juridiskt bindande. Det finns dock de som hävdar att så inte är fallet. Dahl-

berg anser således att kommentarerna har ett framstående rättskällevärde 

och skriver att man inte skall se på kommentaren som ett ”paket” utan att 

olika delar av kommentaren skall anses ha olika rättskällevärde. Även Ceije 

delar Dahlbergs uppfattning i denna fråga.
100

  

                                                 
90

 Se Art. 31 (4) Wienkonventionen. 
91

 Schwarz, Schwarz on Tax Treaties, sid. 72. 
92

 Dahlberg, Internationell beskattning, sid. 160. 
93

 Se särskilt art. 32 Wienkonventionen. 
94

 Se särskilt art. 33 i Wienkonventionen. 
95

 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed verion, July 2010, 

sid. 7 och Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, sid. 43. 
96

 Se bl.a. RÅ 1995 not. 68, RÅ 1996 ref. 84 och RÅ 1997 ref. 35. 
97

 Se OECD:s modellavtal, inledning, p.3. 
98

 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed verion, July 2010, 

sid. 7 och Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 92. 
99

 OECD: modellavtal, inledning, p. 3 och Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökning-

ar, sid. 92. 
100

 Ceije, Utflyttningsbeskattning vid kapitalökningar, sid. 92f. med hänvisning till Dahl-

berg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal? i festskrift till Li-

dencrona, 2003, sid. 137-155. 
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Den allmänna tolkningsregeln i OECD:s modellavtal återfinns i art. 3(2). I 

nyssnämnda tolkningsregeln stadgas ”As regards the application of the 

Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein 

shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at 

that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which 

the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that 

State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that 

State.”
101

 Sålunda är innebörden av den allmänna tolkningsregeln ”att be-

grepp som inte definieras i avtalet skall tolkas i enlighet med den interna rätt 

som gäller i den avtalstillämpade staten vid den tidpunkt då avtalet tilläm-

pas, såvida inte sammanhanget föranleder annat.”
102

 

 

Med begreppet intern rätt i den avtalstillämpade staten (”the law of that 

State”) ”avses varje relevant bestämmelse i skattelagstiftningen eller annan 

lagstiftning i den staten”
103

. Vidare står det att ”om samma begrepp ges 

olika betydelser i olika lagar, ska den betydelse ha företräde som gäller vid 

tillämpningen av lagstiftningen om de skatter som omfattas av skatteavta-

let
104

.  

 

Det är de avtalsslutande staternas avsikt vid undertecknandet av avtalet och 

den betydelse begreppet i fråga ges i den avtalsslutande statens lagstiftning 

som fastställer innebörden av sammanhanget (”the context”).
105

 

 

En allmän tolkningsregel, likt den som föreskrivs i modellavtalet återfinns 

även i de skatteavtal som Sverige ingått med andra stater. Nämnda tolk-

ningsregel blir bindande för domstolar och övriga myndigheter i Sverige i 

samband med införlivandet av skatteavtalet med svensk rätt genom införli-

vandelagen.
106

 Det är HFD som i praktiken avgör vilka omständigheter man 

skall ta hänsyn till vid tolkningen av skatteavtal då den allmänna tolknings-

regeln lämnar ett stort tolkningsutrymme.
107

  

2.5 När gör sig stater skyldiga till treaty 
override? 

En stat gör sig skyldig till treaty override när den åsidosätter bestämmelser i 

skatteavtal.
108

 Åsidosättandet kan bestå antingen i att staten lagstiftar nat-

                                                 
101

 OECD:s modellavtal, art. 3(2). 
102

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 88. 

Se även Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, sid. 50f. där det 

görs en likartad beskrivning.  
103

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 88.   
104

 OECD:s kommentarer till art. 3(2), p. 13.1 och Skatteverket, Handledningen för be-

skattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 88.   
105

 OECD:s kommentarer till art. 3(2), p. 11. 
106

 Skatteverket, Handledningen för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering, sid. 88.   
107

 Se bl.a. RÅ 1987 ref. 162, RÅ 1991 not. 228, RÅ 1995 not. 68, RÅ 1997 ref. 35 och RÅ 

2001 ref. 38.  
108

 Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SN 2008, sid. 482-489 
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ionella bestämmelser vilka inte är förenliga med de folkrättsliga åtagan-

dena
109

 eller i att domstolen tillämpar lagen i strid med skatteavtalen
110

.
111

  

 

Enligt art. 60 i Wienkonventionen kan en avtalsslutande stat sätta en traktat 

ur kraft eller suspendera den helt eller delvis om en utav staterna begår ett 

väsentligt traktatbrott.
112

 I art. 60 (3) i Wienkonventionen föreskrivs att ett 

väsentligt traktatbrott: 

 
”består i a) ett förnekande av traktaten, som saknar stöd i denna konvention-

en; eller b) ett brott mot en bestämmelse som är väsentlig för förverkligandet 

av traktatens ändamål och syfte”
113

. 

 

Dahlberg menar att HFD:s valda tolkning i OMX-domen skulle kunna ses 

som ett väsentligt traktatbrott.
114

 

                                                 
109

 Här avses tax treaty override, Se Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, 

SN 2008, sid. 487. 
110

 Här avses judicial treaty override, Se Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga 

avtalen, SN 2008, sid. 487f. 
111

 Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SN 2008, sid. 487f. 
112

 Se särskilt art. 60 i Wienkonventionen och Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrätts-

liga avtalen, SN 2008, sid. 487. 
113

 Se art. 60 (3) i Wienkonventionen. 
114

 Dahlberg, Regeringsrätten och de folkrättsliga avtalen, SN 2008, sid. 487f. 
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3 Skatteflykt 

Skatteavtalens syfte är inte enbart att undvika dubbelbeskattning. Förhind-

randet av skatteflykt är ett annat synnerligen viktigt ändamål bakom skatte-

avtalstillämpningen.
115

  I detta kapitel kommer jag dels att redogöra för 

definitionen av skatteflykt, generalklausulen mot skatteflykt, de fyra rekvisit-

en och dels för skatteflyktslagens förhållande till skatteavtalen.  

3.1 Definition av begreppet och 
tillvägagångssätt  

Skatteflyktsbegreppet inbegriper, enligt Rosander, både en allmän och en 

teknisk definition. Den allmänna definitionen förklarar begreppet skatteflykt 

generellt. Däremot menar Rosander att nyssnämnda definition inte kan an-

vändas som ett kriterium vid avgörandet av vad som i varje enskilt fall skall 

anses utgöra skatteflykt.
116

 Angripandet av skatteflyktssituationer görs istäl-

let genom den tekniska definitionen. I denna inkluderas två rådande meto-

der, dvs. tillämpningen av en lagstadgad generalklausul eller en metod som 

utvecklats i praxis.
117

 I Sverige används den lagstadgade generalklausulen 

mot skatteflykt i syfte att angripa skatteflyktssituationer.
118

 Enligt Rosander 

har skatteflyktslagen tillämpats i väldigt begränsad omfattning även efter 

den senaste lagändringen.
119

 Beaktansvärt är att SRN och HFD i flertalet av 

de mål där skatteflyktslagen prövats endast kommer fram till att lagen inte 

är tillämplig utan att ge en uttömmande kommentar till deras ståndpunkt.
120

 

 

Förekomsten av ett flertal skiljaktiga åsikter gör att en allmän definition av 

begreppet är svår att göra.
121

 Enligt förarbetena avses med skatteflykt bl.a. 

”alla förfaranden, där den skattskyldige genom civilrättsligt giltiga rätts-

handlingar åstadkommer tillämpning av skatteregler som ger skatteförmåner 

som lagstiftaren inte har avsett”
122

. Rosander ger en inte helt uttömmande 

lista över de egenskaper som generellt kännetecknar en skatteflyktssituation. 

Således är en skatteflyktssituation vanligtvis en civilrättsligt fullt giltig 

handling
123

, vilken oftast strider mot lagstiftningens anda och mening men 

som inte utgör ett skattebrott. Vidare är det ingen skenrättshandling eller en 

transaktion med oriktig beteckning. Slutligen, menar Rosander, att det är en 

                                                 
115

 Ceije, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar, sid. 71 
116

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 13. 
117

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 13f.  
118

 Prop. 1996/97:170, Reformerad skatteflyktslag, sid. 7. 
119

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 113. Rosander menar att en prövning av 

skatteflyktslagen endast gjort i ett tjugotal mål och att den endast tillämpats i fem avgöran-

den. Några av de mål hon hänvisar till är bl.a. RÅ 1998 not. 195, RÅ 2000 ref. 21 I och II, 

RÅ 2002 ref. 24 och RÅ 2008 not. 89.  
120

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 113. 
121

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 14. 
122

 Prop. 1982/83:84, Med förslag till ändring i lagen (1980:865) mot skatteflykt m.m., sid. 

10 och SOU 1975:77, Allmän skatteflyktsklausul, sid. 43. 
123

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 15. Se även Prop. 1982/83:84, sid. 43. 
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handling som ger upphov till en av lagstiftaren inte förutsedd eller avsedd 

skattelindring eller skatteförmån.
124

  

 

Ett angripande av skatteflykt sker, enligt Rosander, med hjälp av preventiva- 

respektive repressiva åtgärder.
125

 Med preventiva åtgärder avses de metoder 

som har till uppgift att förhindra ett uppstående av skatteflyktssituationer. 

Skapandet av ett neutralt skattesystem, införandet av special- och stopplag-

stiftning samt ökandet av de skatteskyldigas vilja att betala är några av de 

metoder som, enligt Rosander, hör till denna grupp. Däremot avses med 

repressiva åtgärder de metoder som används för att angripa skatteflyktssitu-

ationer som redan genomförts. Hit hör användningen av generalklausulen 

mot skatteflykt samt tillämpningen av en etablerad praxismetod på skatte-

flyktsförfarandet. Nyssnämnda praxismetod har dock, enligt Rosander, ej 

fått genomslag i svensk skatterätt.
126

  

3.1.1 Innebörden av generalklausulen mot 
skatteflykt 

Generalklausulen mot skatteflykt regleras i 2 § skatteflyktslagen och har 

följande lydelse:  

 
“2§ 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 förfaran-

det.” 
 

Generalklausulen gäller vid taxeringen av både statlig- och kommunal 

inkomstskatt samt statlig förmögenhetsskatt.
127

 Enligt 4 § skatteflyktsla-

gen får SKV inte tillämpa generalklausulen direkt. Lagen tillämpas istäl-

let av FR i första instans.
128

  

3.1.2 Generalklausulens fyra rekvisit 

Skatteflyktslagens fyra rekvisit är: skatteförmånsrekvisitet, medverkande-

rekvisitet, avsiktrekvisitet och rekvisitet lagstiftningens syfte.
129

 Nedan görs 

                                                 
124

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 15. 
125

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 31. 
126

 Rosander, Repressiva metoder mot skatteflykt, SN 2007, nr 11, sid. 663-677 och Rosan-

der, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 67. 
127

 Prop. 1996/97:170, sid. 46. 
128

 Se 4 § lagen (1995:575) mot skatteflykt samt Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, 

sid. 115 och Prop. 1996/97:170, sid. 48. 
129

 Prop. 1996/97:170, sid. 38ff. och Rabe, Hellenius, Det svenska skattesystemet, sid. 509f. 
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en generell genomgång av varje rekvisit. Rekvisitet lagstiftningens syfte är 

dock det som, enligt praxis, är svårast att tillämpa.
130

 Nyssnämnda rekvisit 

är även det som är tillämpligt i de s.k. Perumålen. En utförligare analys av 

rekvisitet görs i mina slutsatser (se kapitel 8).  

3.1.2.1 Skatteförmånen skall vara väsentlig 

Enligt förarbetena avses med skatteförmån ”undvikandet av den ytterligare 

skatt som skulle ha påförts om skatteflyktsförfarandet inte kommit till 

stånd”
131

. En bedömning av huruvida en skatteförmån föreligger görs utifrån 

det aktuella läget. Skatteförmånen behöver dock, enligt förarbetena, inte ha 

uppstått under samma år som rättshandlingen i fråga.
132

 För att rekvisitet 

skall anses vara uppfyllt räcker det att den skattskyldige får en möjlighet att 

i framtiden erhålla en skatteförmån. Vid prövningen huruvida nämnda rek-

visit är uppfyllt skall det dock, enligt vad som uttrycks i förarbetena, framgå 

att den skatteskyldiges skatteförmån kan genomföras.
133

  

3.1.2.2 Medverkan – direkt och indirekt 

Enligt medverkanrekvisitet skall den skattskyldige indirekt eller direkt ha 

medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna för att skatteflyktslagen 

skall anses tillämplig på förfarandet.
134

 Indirekt medverkan föreligger, enligt 

Rosander, i de fall den skattskyldige haft en påtaglig möjlighet till infly-

tande över personen som utfört den skatteundandragande handlingen i 

fråga.
135

 Enligt förarbetena föreligger indirekt medverkan när den skattskyl-

dige erhållit skatteförmånen från en familjemedlem, genom en ställföreträ-

dare, ett handelsbolag eller ett likande subjekt vars inkomst beskattas hos 

den skattskyldige.
136

 

3.1.2.3 Avsikten hos den skattskyldige 

Avsiktsrekvisitet är ett objektivt rekvisit eftersom det är den skatteskyldiges 

avsikt betraktad utifrån en utomstående persons perspektiv som åsyftas i 

nämnda rekvisit.
137

 Med begreppet ”övervägande skälet” avses att ”skatte-

förmånen vid en objektiv betraktelse väger tyngre än samtliga övriga skäl 

som den skattskyldige har för sitt handlande”
138

. I de fall den skatteskyldige 

lyckas åskådliggöra att det finns affärsmässiga, organisatoriska eller andra 

skäl som tillsammans eller var för sig väger tyngre som bakomliggande 

syfte än skatteförmånen, skall skatteflyktslagen, enligt förarbetena, inte till-

lämpas på den företagna handlingen.
139

   

                                                 
130

 SOU 1996:44, Översyn av skatteflyktslagen, sid. 99ff. 
131

 Prop. 1996/97:170, sid. 45. 
132

 Prop. 1980/81:17, Med förslag till lag om skatteflykt m.m., sid. 28. 
133

 Prop. 1996/97:170, sid. 44f.  
134

 Se 2 § p. 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt.  
135

 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 104 och Prop. 1996/97:170, sid. 41. 
136

 Prop. 1996/97:170, sid. 41f. 
137

 Prop. 1982/83:84, sid. 18 och SOU 1996:44, sid. 91f. och 135f. 
138

 Se SOU 1996:44, sid. 135. 
139

 SOU 1996:44, sid. 135f. 
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3.1.2.4 Ett stridande mot lagstiftningens syfte 

Som tidigare anfört är rekvisitet lagstiftningens syfte det rekvisit som är 

svårast att tillämpa. När skatteflyktslagen inte ansågs tillämplig i praxis var 

det, enligt Rosanders observation, oftast detta rekvisit som inte var uppfyllt. 

Rekvisitet föranleder även flest skiljaktiga meningar i domskälen.
140

 Trots 

tillämpningssvårigheterna menar Rosander att rekvisitet är skatteflyktsla-

gens mest betydelsefulla rekvisit.
141

  

 

Vid bedömningen av vad som skall anses strida mot lagstiftningens syfte 

tas, enligt uttalanden i förarbetena, primärt hänsyn till de regler som är till-

lämpliga på förfarandet, regler som kringgåtts samt allmänna regler och 

skatterättsliga principer.
142

 I de fall lagstiftningen innehåller oklarheter kan 

ledning därefter tas från lagmotiv, dvs. förarbeten.
143

 Rekvisitet är tillämp-

ligt när lagstiftningen används på transaktioner som inte varit förutsedda av 

lagstiftaren.
144

 Domstolarnas utredning huruvida en viss transaktion strider 

mot lagstiftningens syfte får inte ske slumpmässigt.
145

 Enligt vad som fram-

kommer i förarbetena skall denna bedömning ske objektivt och domstolarna 

”måste ha klart fog för sitt antagande att lagstiftaren skulle ha motsatt sig 

den tillämpning som påståtts leda till skatteflykt”
146

. 
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 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 106. 
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 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 106. 
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 Prop. 1980/81:17, sid. 16, SOU 1975:77, sid. 10f. och SOU 1996:44, sid. 10. 
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 Prop. 1996/97:170, sid. 40 och Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 107. 
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 SOU 1975:77, sid. 10f. och Prop. 1980/81:17, sid. 16. 
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 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sid. 108. 
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 Se SOU 1989:81, Ny generalklausul mot skatteflykt, sid. 50. 
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4 Gällande rätt innan OMX-
domen 

I detta kapitel ges en presentation av den rådande uppfattningen innan 

OMX-domen, dvs. hur man i svensk intern skatterättslig doktrin såg på för-

hållandet mellan nationell rätt och skatteavtal. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse över ett antal domar där diskussionen kring skatteavtalens före-

träde berörts.   

4.1 Skatteavtal eller nationell rätt – vilket 
har företräde? 

Förhållandet mellan skatteavtal och nationell rätt har, som anförts i uppsat-

sens inledande avsnitt, berörts mycket i skatterättslig doktrin.
147

 Det råder 

delade meningar huruvida skatteavtalen skall anses ha företräde.
148

 Inom 

doktrinen händer det, enligt Aldén, att folkrätten ses som en överordnad 

rättsordning och i de fall en intern regel strider mot en folkrättslig norm, blir 

den interna regeln automatiskt ogiltig.
149

  

 

En annan uppfattning är däremot att folkrätten och den interna rätten skall 

ses som två separata rättssystem eftersom de riktar sig till olika subjekt, dvs. 

staten och den enskilda. Medan folkrätten å ena sidan endast berör förhål-

landet mellan suveräna stater reglerar den nationella rätten å andra sidan 

enskilda individers rättigheter och skyldigheter.
150

 Strömberg & Melander 

medger ändock att det finns ett visst samband mellan folkrätt och nationell 

rätt. Sambandet visar sig, enligt dem, i att folkrätten kan ställa vissa krav på 

nationell rätt samt att folkrätten kan ses som en del av nationell rätt.
151

 

Nyssnämnda synsätt är en s.k. modern variant av dualismen men det säger 

dock ingenting om rangordningen mellan folkrätt och nationell rätt och 

därmed vilken av dessa som skall anses ha företräde. Detta betyder således 

inte att folkrätten har högre dignitet än interna skatterättsliga bestämmelser. 

Aldén menar att de båda rättssystemen fortfarande skall ses, som han ut-

trycker, som ”ojämförbara storheter”
152

.
153

 Ersson tillägger att dubbelbe-
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skattningsavtalen inte har en konstitutionell särställning i förhållande till 

övriga skatterättsliga lagar.
154

 

 

Implementeringen av folkrättsliga traktat med svensk rätt är, enligt Aldén, 

ett tecken på att man i Sverige tillämpar den moderna synen på dualism.
155

 

Således erkänns en viss koppling mellan folkrätt och nationell rätt. Även 

svensk praxis från HFD bekräftar nämnda synsätt.
156

 Nedan, i nästkom-

mande avsnitt, ges en redogörelse över nyssnämnda domar. 

 

Lindencrona menar att dubbelbeskattningsavtalsrätt är ett från den interna 

rätten särskilt rättssystem vilket skall tillämpas samtidigt med detta. Han 

menar vidare att nämnda rättsystem skall utvecklas var för sig men att båda 

skall tillämpas vid avgörandet av en beskattningsfråga.
157

  

 

Enligt Aldén skall skatteavtalen och nationell rätt anses ha samma dignitet 

och därför kan inte lex superior-principen
158

 användas för att komma till 

rätta med regelkonkurrensen.
159

 Nämnda synsätt bekräftas, som tidigare 

nämnt, även i OMX-domen.
160

 Huruvida avgörandet dömdes riktigt kommer 

att lyftas fram i avsnitt 5.2 där olika författares synpunkter i denna fråga 

berörs. 

 

En annan i synnerhet intressant aspekt är att man i många stater tolkar den 

ovan nämnda gyllene regeln så att skatteavtalen skall anses ha en överord-

nad ställning i förhållande till nationell rätt och nyssnämnda regel ger där-

med skatteavtalen företräde vid uppståendet av en regelkonflikt. Skatteavta-

lens företräde i en sådan situation har länge varit det rådande synsättet, me-

nar Ceije.
161

 Hon anför dock att den gyllene regeln inte kan användas i ett 

fall då den inte säger något om rättskällornas hierarki. Därmed tolkar hon 

den gyllene regeln på samma sätt som HFD gör i OMX-domen.
162

 

4.2 Valet av derogationsprinciper vid 
regelkonkurrens  

Regelkonkurrens mellan rättsregler föreligger då tillämpningsområdet för 

ifrågavarande bestämmelser sammanfaller och då en parallell användning av 

reglerna är omöjlig.
163

 Således måste reglerna åtminstone delvis föreskriva 
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liknande situationer.
164

 I annat fall är reglerna, enligt Aldén, disjunkta, dvs. 

de tar sikte på olika situationer, tillämpningsområdet för reglerna samman-

faller inte och därför kan inte någon regelvalssituation uppkomma.
165

 En 

uppfattning i doktrinen är, enligt Ceije, att en åtskillnad görs mellan verklig 

och skenbar konkurrens. Att det föreligger en skenbar regelkonkurrens in-

nebär, enligt Ceije, att en lagregel inskränker eller motsäger en annan be-

stämmelse men att det vid en granskning av lagtext, dess systematik eller på 

något annat sätt framstår att en av bestämmelserna skall anses ha före-

träde.
166

  

  

Användningen av derogationspriciperna förutsätter att regelkonkurrensen är 

verklig och således inte skenbar.
167

 En skenbar konkurrens föreligger, enligt 

Ceije, mellan en bestämmelse i skatteavtal och nationell rätt. Detta menar 

hon följer av avtalets uppbyggnad, syfte, m.m. Utgångspunkten är, enligt 

Ceije, att Sveriges folkrättsliga åtaganden, vilka införlivats i svensk rätt, 

skall uppfyllas. Vidare menar Ceije att det är lagstiftarens vilja att skatteav-

talen skall ges företräde. Ett stöd för detta är att skatteavtalen annars mister 

sin funktion i de fall regelkonkurrensen alltid ses som verklig och kan lösas 

med stöd av derogationsprinciper.
168

 Som ovan anförts (se avsnitt 4.1) finns 

dock en uppfattning att nationella regler skall gälla oberoende av vad skatte-

avtalen föreskriver och att det i ett sådant fall föreligger en verklig regel-

konkurrens, vilken kan lösas med hjälp av derogationsprinciper.
169

  

 

Lex specialis-principen
170

 samt lex posterior-principen
171

 kan användas vid 

en verklig regelkonkurrens.
172

 Enligt Dahlberg och Vogel skall skatteavtalen 

anses utgöra lex specialis i förhållande till nationell rätt.
173

  

4.3 Synen på förhållandet mellan 
skatteavtal och nationell rätt i äldre 
rättsfall 

4.3.1 Engladsfararmålet 

I Englandsfararmålet
174

 är huvudfrågan hur uttrycken ”inkomst” och ”in-

komstkälla i en av staterna” i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och 
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Storbritannien skall tolkas. Enligt svensk intern rätt omfattar begreppet in-

komst även realisationsvinst. Engelsk intern lagstiftning har däremot en 

motsatt uppfattning. En annan skillnad mellan staternas rättssystem visas i 

huruvida skattskyldighet anses föreligga. Enligt svensk intern rätt föreligger 

inkomstkälla i Sverige om skattskyldighet i Sverige finns. Enligt engelsk 

rätt föreligger emellertid inte inkomstkälla för realisationsvinst i ett land i 

fall det som avyttras är aktier i ett av landets aktiebolag.  

 

Realisationsvinsten skall, enligt HFD, inte beskattas i Sverige. Trots hänvis-

ningar till intern rätt, enligt art. 2(3) i skatteavtalet väljer HFD att använda 

en folkrättslig tolkningsmetod.  

 

Utgångspunkten i målet är att undersöka vad avtalsparterna avsett med be-

stämmelserna i avtalet när dessa kom till. Vägledning kan, enligt HFD, inte 

hämtas från avtalet eller andra dokument då dessa inte finns. Istället fäster 

HFD vikt vid vad som inträffat före och efter tillkomsten av skatteavtalet 

mellan Sverige och Storbritannien. Före ändringen (1968) av art. 2(2) i skat-

teavtalet ansågs denna inte tillämplig på realisationsvinster. Eftersom remit-

teringsregeln från engelsk sida inte anses tillämplig i förevarande mål kan 

det, enligt HFD, inte heller påstås att parterna vid tillkomsten av nämnda 

skatteavtal kommit fram till något annat. Även omständigheten att Sverige 

därefter fått ett nytt skatteavtal med Storbritannien och att departementsche-

fen i propositionen särskilt understryker det värdefulla i att realisationsvins-

terna numera kan beskattas i Sverige talar, enligt HFD, också emot att detta 

skulle vara möjligt redan tidigare.  

 

Avgörandet bekräftar, enligt Aldén, att man vid nationell tolkning av skatte-

avtal skall tillämpa folkrättsliga tolkningsprinciper. Aldén kallar detta för en 

subjektiv tolkningsmetod.
175

 

4.3.2 Kenya I och II 

I Kenya I
176

 är huvudfrågan huruvida en person X kan beskattas för räntan i 

Sverige enligt intern rätt trots att X enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan 

Sverige och Kenya anses vara bosatt i Kenya. HFD kommer fram till att X 

skall anses vara bosatt i Kenya vid beskattningen av räntan. Vidare anför 

HFD att vederbörande således skall anses vara begränsat skattskyldig i Sve-

rige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kenya.  

 

Vid tillämpningen av annan skattelagstiftning skall dubbelbeskattningsavta-

lets bestämmelser om hemvist, enligt HFD, därmed även ha betydelse. Vad 

gäller beskattningen av räntan så kan denna, enligt HFD, inte beskattas i 

Sverige trots att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Kenya före-

skriver att källstaten får beskatta en sådan ränta. HFD konstaterar att X skall 

beskattas enligt den numera upphävda 53 § 1 mom. 1 st. KL
177

. HFD kon-
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staterar slutligen att dubbelbeskattningsavtalets bosättningsregel även an-

vändas, vid tillämpningen av intern rätt.  

 

Nyssnämnda mål ledde till en omfattande diskussion angående förhållandet 

mellan svensk intern skattelagstiftning och bestämmelserna i dubbelbeskatt-

ningsavtalen som Sverige ingått med andra stater.
178

 Lagstiftaren lyckades 

dock relativt skyndsamt klargöra denna osäkerhet genom att stifta en ny 

lag
179

 som skulle förtydliga tillämpningen av intern skattelagstiftning i för-

hållande till dubbelbeskattningsavtalen
180

. Vad gäller lagens tillämpnings-

område så begränsades detta till de skatter vilka berördes i Kenya I. Nyss-

nämnda lag föreskrev, enligt Pelin, att en inkomst eller förmögenhetstill-

gång skulle helt eller delvis beskattas enligt svensk intern skattelagstiftning i 

de fall ett dubbelbeskattningsavtal inte hindrade en sådan beskattning. Vi-

dare föreskrev lagen att i de fall den interna beskattningsrätten inskränktes 

av en bestämmelse i ett dubbelbeskattningsavtal, så skulle nämnda in-

skränkning tas i beaktande.
181

 Pelin menar dock att lagen bör ha ett bredare 

tillämpningsområde och att en utredning skulle tillsättas för att utreda räck-

vidden.
182

  

 

I Kenya II
183

 tar HFD avsteg från domslutet i Kenya I. Betydande är även att 

förevarande mål avgörs i plenum. HFD kommer fram till följande slutsats.  

Den omständigheten att parten i målet, vid tillämpningen av dubbelbeskatt-

ningsavtalet anses ha hemvist i Kenya, hindrar inte att denna, såvida hon 

enligt intern rätt anses vara bosatt och därmed oinskränkt skattskyldig i Sve-

rige, beskattas här för kapitalinkomster intill den nivå som är tillåten enligt 

avtalet. Vidare konstaterar HFD att personen i fråga även kan utnyttja ma-

kens kapitalunderskott och förlustavdrag. Följden av det nyssnämnda blir att 

HFD helt undanröjer vederbörandes inkomst- och förmögenhetstaxering. 

4.3.3 Luxemburgmålet 

I Luxemburgmålet
184

 är den första frågan huruvida ett företag skall delägar-

beskattas enligt den numera upphävda 6 § 2 mom. SIL
185

 för inkomsterna 

hos fem fondbolag som nämnda företag äger efter en omstrukturering. I de 

fall företaget inte skall delägarbeskattas är den andra frågan i målet huruvida 

utdelningen från fondbolagen till X AB, enligt art. 22 p. 2b i dubbelbeskatt-
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ningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg, är undantagen från beskattning 

i Sverige.  

 

HFD utgår från två olika tolkningsalternativ i förevarande mål. Det första 

alternativet innebär att det för hemvist är tillräckligt att fondbolagen har en 

sådan anknytning till Luxemburg som leder till oinskränkt skattskyldighet 

av bolagsskatt. Det andra tolkningsalternativet kräver däremot att fondbola-

gen faktiskt är underkastade sådan beskattning och att de därför inte på 

grund av speciallagstiftning är befriade från bolagsskatt. 

 

HFD använder de metoder och medel som följer av art. 31-33 i Wienkon-

ventionen vid fastställandet av den gemensamma partsavsikten. HFD hänvi-

sar till Englandsfararmålet
186

 och uttrycker att man även i förevarande mål 

skall använda sig av konventionen trots att förhållandet avser en tvist mellan 

en enskild och skattemyndigheten.  Vidare framhåller HFD att vikt även bör 

läggas vid OECD:s modellavtal vid tolkning av avtalet. De vid avtalstill-

fället föreliggande kommentarerna till art. 4 i modellavtalet kan emellertid, 

enligt HFD, inte appliceras på tolkningsfrågan då de ej berör denna proble-

matik.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar HFD att övervägande skäl talar för att tolk-

ningsalternativ 1 skall appliceras i förevarande mål. Konsekvensen av detta 

blir att fondbolagen skall anses vara omfattade av dubbelbeskattningsavtalet 

med Luxemburg och således ha hemvist där. Fondbolagen skall på grund av 

detta ses som utländska bolag enligt 16 § 2 mom. 3 st. SIL vilket vidare in-

nebär att X AB skall undvika delägarbeskattning för fondbolagens inkoms-

ter enligt 6 § 2 mom. SIL. Vad gäller fråga två kommer HFD fram till att 

utdelningen från fondbolagen skall, enligt art. 22 punkt 2b i dubbelbeskatt-

ningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg, vara undantagen från beskatt-

ning i Sverige.  
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5 OMX-domen 

I detta kapitel kommer läsaren att få en redogörelse av OMX-domen samt 

dess konsekvenser för framtida rättstillämpning. Jag kommer att avsluta 

kapitlet med en sammanfattning över olika författares synpunkter kring av-

görandet. I deras kommentarer berörs en del intressanta aspekter på förhål-

landet mellan skatteavtal och nationell rätt framöver.  

5.1 Omständigheterna i RÅ 2008 ref. 24 

Det schweiziska återförsäkringsbolagets Y AG:s samtliga andelar ägs av ett 

företag, X AB som är moderbolag i koncernen. Y AG återförsäkrar koncer-

ninterna risker vilka direktförsäkras i X AB:s helägda dotterbolag, Z AB. 

Det schweiziska bolaget har även hand om återförsäkring av risker hos för-

säkringsföretag som inte ingår i koncernen. I ett förhandsbesked hos SRN 

vill X AB få svar på huruvida skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 

hindrar beskattning enligt reglerna i 39a kap. IL, dvs. reglerna om CFC-

beskattning
187

. 

5.1.1 Skatterättsnämndens oklanderliga 
bedömning 

SRN kommer fram till att skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz inte 

hindrar beskattning enligt 39a kap. 13 § IL. Nämnden menar att bestämmel-

serna i 39a kap. 7 § 1 st. IL är tillämpliga då skatteavtalet mellan Sverige 

och Schweiz omfattar Y AG:s inkomster från sin koncerninterna återförsäk-

ringsverksamhet i Schweiz. Enligt listan i bilaga 39a till IL, skall försäk-

ringsverksamhet i Schweiz beskattas enligt de särskilda reglerna vilket en-

ligt SRN innebär att X AB, enligt 39a kap. 13 § IL, är skattskyldig för sin 

andel av överskottet av inkomsterna hos Y AG.  

 

SRN motiverar svaret på fråga 1 på följande sätt. Enligt nämnden, skall en 

stats interna rätt tillämpas vid bestämmandet av vad som utgör inkomst och 

vem som skall ta upp denna till beskattning, utan hänsyn till innehållet i ett 

skatteavtal. Således skall X AB, enligt 39a kap. 13 § IL, som ägare i Y AG 

beskattas för överskottet i sistnämnda företag. SRN menar att moderbola-

gets inkomst i Sverige inte kan likställas med inkomsten som Y AG är skatt-

skyldig för i Schweiz, enligt dess nationella rätt. Fördelningen av beskatt-

ningsrätten mellan avtalsslutande stater av en viss inkomst är, enligt nämn-

den, det grundläggande syftet med att ingå av skatteavtal. De fördelningsar-

tiklar i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz som, enligt SRN, blir aktu-

ella är art. 7 (inkomst av rörelse), art. 10 (utdelning) och slutligen art. 23 

(annan inkomst). SRN anser att delägarbeskattningen enligt 39 a kap. IL inte 

kan ses som en utdelningsbeskattning enligt art. 10 § 3 i förevarande skatte-
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avtal. Därför menar SRN att inkomsten antingen skall ses som inkomst av 

rörelse enligt art. 7 eller till annan inkomst enligt art. 23.  

 

Nämnden kommer fram till att Sverige skall anses vara hemviststat vid en 

tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz på den inkomst 

som X AB, enligt 39 a kap. 13 § IL, är skattskyldig för. Således hindrar inte 

art. 7 § 1 i skatteavtalet att inkomsten beskattas hos bolaget. Möjligheten för 

beskattning av nämnda inkomst i Sverige förändras varken om inkomsten 

hänförs till ett fast driftställe i Schweiz eller om inkomsten istället hänförs 

till art. 23 i skatteavtalet. På så sätt utgör, enligt SRN, skatteavtalet mellan 

Sverige och Schweiz inte något hinder för att bolaget beskattas enligt 39 

kap. 13 § IL.  

5.1.2 HFD:s kontroversiella domskäl 

HFD:s slutsats i detta avgörande är, som ovan anförts, den som väckt störst 

uppståndelse och som är central för denna uppsats.  

 

Likt SRN, anser HFD, att X AB:s nettoinkomst skall anses lågbeskattad vid 

en tillämpning 39a kap. 7 § 1 st. IL samt bilaga 39a till IL och bör därför 

CFC-beskattas. Således menar även HFD att skatteavtalet mellan Sverige 

och Schweiz inte hindrar att X AB utsätts för någon beskattning. HFD 

kommer fram till samma svar på huvudfrågan som SRN. Till skillnad från 

SRN grundar dock HFD inte sin bedömning på en analys av innehållet i 

nämnda skatteavtal.  

 

HFD inleder avgörandet med en redogörelse över Sveriges skyldigheter vid 

ingåendet av skatteavtal med andra stater. Domstolen föreskriver att Sverige 

skall avstå från skatteanspråk enligt intern rätt när skatteavtal ingås med 

andra stater. Vidare skriver HFD att Sverige är folkrättsligt bundet av avtalet 

och att detta fått internrättslig verkan genom implementeringen av dubbel-

beskattningsavtalet med svensk rätt. 

 

Häpnadsväckande skriver HFD dock att en lag om skatteavtal inte har en 

särställning i förhållande till andra lagar. HFD menar att man med 2 § i den 

aktuella lagen i lydelsen enligt SFS 1992:856, där det föreskrivs att ”Avta-

lets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför in-

skränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga”
188

 

enbart menar att skatteavtalet inte kan utvidga de skatteanspråk som följer 

av lag. Nyssnämnda bestämmelse utgör, enligt HFD, således inget hinder 

för att Sverige i en senare tillkommen lag utvidgar sitt skatteanspråk oavsett 

de folkrättsliga verkningar som en sådan utvidgning kan leda till. 

 

HFD tillämpar principerna om regelkonkurrens för att avgöra vilken av två 

sinsemellan oförenliga lagar skall ha företräde. HFD konstaterar att CFC-

reglerna skall ha företräde framför skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz 

då bestämmelserna tillkommit efter skatteavtalets införlivande med svensk 
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rätt och då dessa omfattar just den verksamhet som bedrivs av det schwei-

ziska bolaget. Därför anser HFD att en analys av skatteavtalet inte behöver 

göras.  

5.2 Analys av domen i doktrin 

Efter avgörandet inleddes, som tidigare anfört, en intensiv debatt angående 

förhållandet mellan skatteavtal och intern lagstiftning. I efterföljande artik-

lar lyfter debattörerna fram intressanta aspekter som jag anser vara värda att 

nämna.   

5.2.1 Bortseendet från sina folkrättsliga 
förpliktelser-sämre utsikter för ett 
framtida samarbete 

Dahlberg anser att HFD i RÅ 2008 ref. 24 gör sig skyldig till ”tax treaty 

override” genom uttalandet
189

 ”att vid lagkollision går senare lag före tidi-

gare lag oavsett om den tidigare lagen är ett med intern rätt införlivat skatte-

avtal som Sverige ingått med en annan stat”
190

. Nämnda uttalande är, enligt 

Dahlberg, inte förenligt med HFD:s tidigare avgörande, dvs. att ”skatteavtal 

bör tolkas i överensstämmelse med Sveriges folkrättsliga åtaganden”
191

 och 

är dessutom rättsligt felaktigt.
192

 Dahlberg menar att lagstolkningsprincipen 

om att senare lag går före tidigare inte kan användas om nationell lagstift-

ning strider mot ett folkrättsligt åtagande.
193

 

 

Vidare menar Dahlberg att det ovannämnda uttalandet även skapar problem 

för Sverige som avtalspartner. I synnerhet i förhållande till de stater som 

Sverige ingått skatteavtal med.
194

 Eftersom ny lagstiftning som behandlar 

internationella skattefrågor tillkommer kontinuerligt beslutas, enligt Kleist, 

denna i princip nästan alltid efter införlivandet av skatteavtalen. Således 

leder detta till att nämnda lagstiftning kan ges företräde enligt principen lex 

posterior derogat legi priori.
195

 Dahlberg tillägger att detta i sin tur leder till 

att skatteavtalen med andra stater, sätts ur spel samt att Sverige genom ett 

sådant agerande inte framstår som en god avtalspartner.
196

 Kleist lyfter även 

fram ytterligare problem med ett sådant agerande, nämligen att detta även 

leder till att flertalet skatteskyldiga kan förlora sitt avtalsskydd samt att Sve-

rige på så sätt kan komma att agera i strid med sina folkrättsliga åtaganden. 

Vidare leder detta även, enligt Kleist, till att de avtalsparter som Sverige 
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ingått skatteavtal med säger upp de ingångna avtalen samt att färre stater 

väljer att ingå avtal med Sverige framöver.
197

  

 

Mutén anför att om nationell lagstiftning tillåter treaty override så kan detta 

leda till bristande förtroende för staten, i synnerhet på överensstämmelserna 

med före detta skatteparadis. Mutén menar att om man vill att dessa stater 

skall följa sina åtaganden kan man inte ge dem argument att de genom att 

anta en ny lag kan förbise sina åtaganden enligt skatteavtalet.
198

 

5.2.2 Problem kring tolkning och tillämpning av 
skatteavtal framöver  

Hilling menar, till skillnad från HFD, att en tolkning av skatteavtalet mellan 

Sverige och Schweiz är nödvändigt för att avgöra huruvida avtalet kan be-

gränsa Sveriges beskattningsrätt genom CFC-lagstiftningen. När allt kom-

mer omkring tillhör CFC-lagstiftningen nationell rätt som kan begränsas av 

skatteavtal.
199

 Således anser Hilling att SRN:s argumentation är mer riktig 

då nämnden hänvisar till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, något 

som HFD inte gör i sitt resonemang.
200

 Ceije delar även Hillings uppfattning 

i denna del.
201

  

 

Kleist lyfter även fram en annan aspekt, nämligen att en tolkning på enbart 

internrättsliga principer, utan hänsyn till staternas gemensamma partsavsikt, 

även ökar risken för en avvikande tillämpning av skatteavtalen i de avtals-

slutande staterna. En olik tillämpning kan vidare, enligt Kleist, leda till att 

det grundläggande syftet bakom skatteavtalen, dvs. undanröjandet av dub-

belbeskattning, motverkas. Följden av en olik tillämpning av fördelningsar-

tiklarna kan, menar Kleist, leda till dels dubbel skattefrihet och dels till att 

dubbelbeskattning, som inte kan lösas med hjälp utav avtalet, återstår.
202

 

 

Det är, enligt Dahlberg, ohållbart att den svenska staten och de svenska 

domstolarna använder sig av olika tolkningsmetoder. Med detta avser han 

att staten tillämpar en folkrättslig metod i samband med en tolkningstvist 

med en annan stat medan svenska domstolar använder en internrättslig me-

tod vid tolkningen av skatteavtalet.
203

 Användandet av en sådan tolknings-

metod skulle, enligt Dahlberg, dessutom kunna ses som ett traktatbrott en-

ligt art. 60 i Wienkonventionen och berättiga den andra staten till att sätta 

traktaten ur kraft eller suspendera den helt eller delvis.
204
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Kleist delar Dahlbergs kritik av HFD:s uttalanden men väljer ett något avvi-

kande angreppssätt. Enligt honom finns inte något stöd för uppfattningen att 

skatteavtal, i egenskap av folkrättsliga avtal, blir direkt tillämpliga och att 

enskilda, domstolar och skattemyndigheter skall vara bundna av åtagandena 

i avtalen. Kleist menar att det endast är den nationella lagstiftningen som 

binder dem. Han frågar sig om det finns ett stöd för att ändå beakta avtalets 

folkrättsliga sida vid tillämpningen av ett skatteavtal i dess egenskap av nat-

ionell rätt.
205

 

 

Kleist anför vidare att det i praktiken inte är möjligt att hålla isär folkrätten 

från den nationella rätten. Han menar att folkrätten alltid har ett visst infly-

tande över nationell rätt även om staten i fråga inte har införlivat skatteavta-

let med intern rätt. Följaktligen tillåts ofta en föredragskonform tolkning av 

skatteavtal. Kleist menar att det föreligger en presumtion att Regeringen har 

för avsikt att fullfölja de av Riksdagen godkända folkrättsliga åtagandena.
206

  

 

Kleist anser att nyssnämnda presumtion bör ha betydelse vid regelkonkur-

rens mellan olika nationella bestämmelser. Företräde bör, enligt honom, 

således ges till den regel som bäst tillgodoser de folkrättsliga åtagandena 

som blivit godkända av Riksdagen. En lag om skatteavtal som stadgar un-

dantag från skattskyldighet bör, enligt Kleist, ha företräde framför lagstift-

ning som samtidigt föreskriver skattskyldighet. På så sätt undviker man att 

den nationella lagstiftningen kommer i eventuell konflikt med Sveriges folk-

rättsliga åtaganden. Dessutom motiveras företrädet, enligt Kleist, av att la-

gen om skatteavtal vanligtvis avser beskattning av transaktioner med en 

anknytning till den andra avtalsslutande staten och kan på så sätt anses ut-

göra lex specialis i förhållande till nationell lagstiftning som föreskriver 

skattskyldighet.
207

 Ceije, ansluter sig till ovannämnda kritik och tillägger att 

ett användande av lex posterior i förevarande mål försämrar Sveriges utsik-

ter att ingå skatteavtal med andra stater framöver.
208

  

 

Kleist anser dock att nyssnämnda presumtion kan brytas eftersom omstän-

digheten att Riksdagen har godkänt ett folkrättsligt avtal knappast hindrar 

Riksdagen att besluta om lagstiftning som står i strid med avtalet. Kleist 

menar emellertid att det måste finnas en klart uttryckt avsikt att den nya 

lagstiftningen ska tillämpas utan att hänsyn tas till Sveriges folkrättsliga 

åtaganden, dvs. att det föreligger en avsedd treaty override.
209

  

 

Ett uttryckligt stadgande i lagtext om att den nationella lagstiftningen skall 

tillämpas utan hänsyn till vad som föreskrivs i skatteavtalen kan, enligt 

Kleist, vara tillräckligt för att bryta presumtionen. Kleist menar att ett sådant 
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stadgande om att CFC-reglerna skall tillämpas oavsett vad som föreskrivs i 

skatteavtalet med Schweiz inte tagits med i denna lagstiftning. Införandet av 

CFC-lagstiftningen den 1 januari 2004 innebär, enligt Kleist, inte att 

nämnda lagstiftning skall tillämpas utan iakttagande av de folkrättsliga avta-

len. Vid en eventuell normkonflikt mellan intern rätt, i detta fall CFC-

reglerna och bestämmelser i skatteavtal, skall den lösning väljas som, enligt 

honom, tar hänsyn till de folkrättsliga åtagandena. Sålunda menar Kleist att 

företräde skall ges lagen om skatteavtal eftersom den i förhållande till CFC-

lagstiftningen utgör lex specialis.
210

  

 

Kleist, anför vidare att ett jämställande av skatteavtalen med intern rätt utan 

att ta hänsyn till de folkrättsliga konsekvenserna inte är fördelaktigt. En 

konsekvens av detta är, enligt Kleist, att skatteavtalen efterhand blir obso-

leta.
211

  

  

Hilling motsätter sig visserligen inte HFD:s slutsats att skatteavtalet mellan 

Sverige och Schweiz inte kan begränsa beskattningen enligt CFC-

lagstiftningen. Hon finner det dock högst tveksamt att HFD når denna slut-

sats utan att tolka skatteavtalet.
212

 Hilling frågar sig huruvida HFD:s reso-

nemang i förevarande mål ändrar synsättet på tillämpningen av skatteavtal. 

Enligt Hilling kan domen tolkas så att en ny syn på förhållandet mellan skat-

teavtal och intern rätt införs.
213

 Ett sådant synsätt kan dock, enligt Hilling, 

göra Sverige till en opålitlig avtalspartner eftersom det på så sätt kommer 

vara omöjligt att uppfylla syftet att undvika dubbelbeskattning om inte skat-

teavtalen kan begränsa nationell skattelagstiftning. Hilling menar dock att 

ett sådant scenario inte är troligt då det går emot all logik bakom tillämp-

ningen av skatteavtal.
214

  

 

En mer realistisk tolkning av domstolens resonemang är, enligt Hilling, att 

domstolen kommer att använda sig av vedertagna principer vid tillämpning 

av skatteavtal generellt. I speciella situationer, t.ex. där regler för att skydda 

den svenska skattebasen är inblandade, kan domstolen dock, enligt Hilling, 

argumentera i linje med sitt resonemang i OMX-domen. Om detta är dom-

stolens ställning anser Hilling att detta är en tydlig avvikelse från HFD:s 

etablerade rättspraxis vad gäller tolkning av skatteavtal.
215

 

 

För att komma tillrätta med den i OMX uppkomna situationen menar Dahl-

berg, Hilling, Mutén samt Kleist att det krävs att man tar till följande åtgär-
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der.
216

 Enligt Dahlberg krävs, antingen en ny lagstiftning om skatteavtals 

företräde (med den syn på skatteavtal som uttrycks i Luxemburgmålet) stif-

tas eller ett plenumavgörande från HFD av ett nytt ärende där den tidigare 

synen på avtalstolkningen uttrycks.
217

 Dahlberg hänvisar till Kenya-

domarna, dvs. en enligt honom liknande situation, och menar att HFD borde 

lösa problemet i förevarande mål på samma sätt som man gjorde då.
218

 Likt 

Dahlberg frågar Mutén sig om den bästa lösningen inte hade varit att an-

tingen avgöra domen i plenum eller att agera som man gjorde efter Kenya 

I.
219

  

 

Hilling menar att det finns två sätt att begränsa utgången av förevarande 

mål. Likt Dahlberg och Mutén anför Hilling att det antingen krävs att HFD i 

ett senare plenumavgörande visar att förevarande mål inte utgör HFD:s syn 

på förhållandet mellan skatteavtal och intern rätt eller att regeringen gör en 

rättelse i lag.
220
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6 Gällande rätt efter OMX-
domen 

I följande kapitel beskrivs SRN:s förhandsbesked samt decemberdomarna. 

Jag kommer även att ge en redogörelse över olika författares synpunkter 

kring HFD:s resonemang i nämnda mål. Kapitlet avslutas med en samman-

fattning och analys av rättsläget.  

6.1 Skatterättsnämndens avgöranden 

Utgången i OMX är för många häpnadsväckande. Domen har lett till en rad 

olika spekulationer kring skatteavtalens dignitet och således har man ställt 

sig frågan vad som skall anses utgöra gällande rätt framöver. Nedan be-

skrivna domar, som numera benämns ”decemberdomarna” kom som en 

konsekvens av det oklara rättsläget efter OMX.  I detta avsnitt ges primärt 

en redogörelse över SRN:s förhandsbesked och därefter en redogörelse över 

HFD:s ställningstagande i målen. Det intressanta i resonemangen nedan är 

förhållningssättet till OMX.  

6.1.1 Thailandmålet 

Omständigheterna i detta mål
221

 är följande. A äger tillsammans med sin 

bror bolaget Y AB, som sedan 1990-talet bedriver fastighetsförvaltning. 

Aktierna i Y AB ägs dock sedan 1998 indirekt genom de två bröders ut-

ländska bolag. Etableringen av de utländska bolagen har till syfte att anting-

en skapa en ökad flexibilitet inför en framtida försäljning eller för att ge-

nomföra ett framtida generationsskifte.  

 

Vid sidan av aktieförvaltningen i Y AB bedriver A:s bolag, benämnt X AB, 

även en annan verksamhet, bl.a. värdepappershandel med svenska och ut-

ländska aktier. Dessutom äger bolaget X AB, under perioden april 2001 till 

december 2002, ett svenskt bolag som ägnar sig åt fastighetsförvärv och 

fastighetsförsäljning.  

 

Ett antal fastigheter avyttras av Y AB till utomstående köpare, under åren 

2006 och 2007. En vinstutdelning av försäljningen görs eller skall göras till 

A:s ovannämnda bolag X AB. A är sedan år 2007 bosatt i Thailand tillsam-

mans med sin familj och funderar på att låta X AB avyttra aktierna i Y AB 

till en tredje part för att därefter avyttra andelarna i X AB till en utomstå-

ende köpare i samma land där bolaget X AB är beläget. Enligt skatteavtalet 

mellan Thailand och Sverige skall A anses vara begränsat skattskyldig i 

Sverige och ha skatterättslig hemvist i Thailand när X AB avyttrar andelarna 

i Y AB. X AB har varken hemvist i Thailand eller Sverige. A undrar därför 

huruvida skatteavtalet mellan Sverige och Thailand förhindrar att han bes-
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kattas för kapitalvinst vid försäljning av aktierna i X AB, enligt 3 kap. 19 § 

IL. Uttalandet av HFD i RÅ 2008 ref. 24, dvs. i OMX-målet om förhållan-

det mellan skatteavtal och senare tillkommen intern lagstiftning när lagarna 

är sinsemellan oförenliga, ligger till grund för A:s fråga.  

 

SRN anser inledningsvis att utvidgningen av tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL till 

att även omfatta delägarrätter, vilka givits ut av ett utländskt företag, inte 

kan jämföras med det aktuella förfarandet. Således menar nämnden att det i 

detta fall inte finns skäl att inte tillämpa skatteavtalet mellan Sverige och 

Thailand. Vidare anför SRN att beskattningsrätten i Sverige för kapitalvins-

ter av en person med hemvist i Thailand, på ”aktier eller liknande ande-

lar”
222

, inskränks av skatteavtalet mellan Sverige och Thailand. Enligt nyss-

nämnda skatteavtal har A, enligt SRN hemvist i Thailand. Likaså skall ande-

larna i X AB som A avyttrar, enligt SRN, inte anses utgöra aktier eller lik-

nande andelar i ett svenskt bolag. På så sätt menar SRN att skatteavtalet 

förhindrar en kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttringen av andelarna.  

6.1.2 Schweizmålet 

Omständigheterna i detta mål
223

 är följande. A avser att tillsammans med sin 

sambo flytta till Schweiz i slutet av år 2009. Dessförinnan vill A att sälja sin 

permanentbostad som är en villafastighet till en utomstående köpare samt 

upphöra med sin näringsverksamhet i Sverige. Både A och hans sambo är 

svenska medborgare och bosatta i Sverige. En fritidsfastighet, som A avser 

att köpa ut till marknadsvärdet från det indirektägda fåmansföretaget X AB, 

skall efter utflyttningen till Schweiz vara den huvudsakliga anknytningen 

hit. 

 

X AB ägs av A genom ett helägt luxemburgskt bolag, Holding. Det sist-

nämnda bolagets uppgift består endast av att äga aktierna i X AB. Utöver 

detta äger X AB även ett svenskt dotterbolag vid namnet Z AB. En avveckl-

ing av nyssnämnda koncern skall ske genom att X AB avyttrar Z AB till en 

utomstående köpare. X AB skall därpå likvideras eller säljas. A skall efter 

utflyttningen varken äga något fåmansföretag eller bedriva någon rörelse i 

Sverige. Därefter skall Holdings verksamhet upphöra antingen genom en 

försäljning av andelarna eller likvidation. Ingen beskattning kommer att ske 

av A i Schweiz i de fall andelarna i Holding säljs. En beskattning av A skall 

dock ske i de fall Holding istället likvideras.  

 

SRN kommer inledningsvis fram till att A, enligt 3 kap. 7 § IL, inte skall 

anses ha västenlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Schweiz 

och han är på så sätt inte obegränsat skatteskyldig i Sverige. Efter avyttring-

en av aktierna i X AB kommer A, enligt SRN, däremot vara begränsat skatt-

skyldig här och anses, enligt skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, ha 

hemvist i Schweiz.  
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Även i förevarande mål berörs förhållandet mellan 3 kap. 19 § IL och skat-

teavtalet mellan Sverige och Schweiz mot bakgrund av OMX-målet. 

 

SRN hänvisar till art. 13 § 3 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz och 

menar att det av nyssnämnda artikel följer att Schweiz skall anses ha rätt att 

beskatta vinsten vid avyttringen av den ovannämnda egendomen. Detsamma 

skall, enligt SRN:s uppfattning gälla i det fall A likviderar det luxemburgska 

bolaget. Vidare anser SRN att det föreligger en oförenlighet mellan rätts-

följderna enligt skatteavtalet och 3 kap. 19 § IL. 

 

Utvidgningen av 3 kap. 19 § IL tillämpningsområde tillkom efter skatteavta-

lets införlivanderegler. Enligt SRN går det dock inte att avgöra vilken av 

föreskrifterna som skall utgöra lex specialis. Enligt SRN är frågan inte lätt 

att besvara. Sammanfattningsvis menar SRN således att frågan skall avgöras 

mot bakgrund av de uttalanden som HFD gör i OMX-målet och att 3 kap. 19 

§ IL skall ges företräde framför skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz.  

6.1.3 Greklandmålet 

Omständigheterna i detta mål
224

 är följande. A som är bosatt i Sverige avser 

att flytta till Grekland i syfte att bosätta sig där. A äger ett svenskt fåmansfö-

retag X AB genom det helägda cypriotiska bolaget Z, vilket hör hemma på 

Cypern. Andelarna i X AB förvärvas under år 2007 av Z till underpris. Det 

cypriotiska bolagets uteslutande uppgift är att äga aktierna i X AB. I sam-

band med A:s utflyttning till Grekland skall koncernen avvecklas genom att 

Z antingen avyttrar eller likviderar X AB. Andelarna i det cypriotiska bola-

get Z skall därefter avyttras till en utomstående köpare. 

 

Även i det här fallet ställs frågan om förhållandet mellan skatteavtalet med 

Grekland och 3 kap. 19 § IL mot bakgrund av HFD:s uttalande i OMX-

målet. SRN menar att kapitalvinsten vid avyttringen av andelarna skall bes-

kattas uteslutande i Grekland enligt art. XI i skatteavtalet mellan Sverige 

och Grekland. SRN konstaterar vidare att rättsföljderna enligt 3 kap. 19 § IL 

och skatteavtalet med Grekland är ömsesidigt oförenliga. SRN nämner även 

i förevarande mål att utvidgningen av tillämpningsområdet för 3 kap. 19 § 

IL tillkom efter införlivandet av förevarande skatteavtalets bestämmelser i 

intern lagstiftning. Av ordalydelsen går dock inte avgöra huruvida den ena 

bestämmelsen utgör lex specialis i förhållande till den andra. Enligt SRN 

ger även uttalanden i förarbetena inte ett svar på denna fråga. På så sätt me-

nar SRN att det inte säkerligen kan sägas hur man bör se på regelkonkurrens 

mellan skatteavtal och intern rätt. På grund av denna oklarhet anser SRN att 

man därför är tvungen att gå efter HFD:s uttalanden i OMX-målet och såle-

des ge 3 kap. 19 § IL företräde framför skatteavtalet mellan Sverige och 

Grekland. Fråga 2 faller bort likaså fråga 3, vad gäller skatteflyktslagens 

tillämpning på nämnda förfarande.   
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 Mål den 22 december 2009 (Dnr 43-09/D). 
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6.2 ”Decemberdomarna” – ett slut på 
osäkerheten? 

6.2.1 Thailandmålet 

HFD fastställer SRN:s förhandsbesked och motiverar skälen för avgörandet 

på följande sätt. Enligt HFD är förutsättningarna för beskattning enligt 3 

kap. 19 § IL uppfyllda. Avyttringen av andelarna i bolaget X skall dock vara 

befriade från beskattning i Sverige enligt art. 13 p. 4 och 5 i avtalet mellan 

Sverige och Thailand. HFD hänvisar till Greklandmålet
225

 och föreskriver 

att det inte finns några skäl att göra en annan bedömning i detta fall. Således 

kommer HFD fram till att det inte skall ske någon beskattning i Sverige av 

kapitalvinsten vid avyttringen av andelarna i det nederländska bolaget X. 

6.2.2 Schweizmålet 

HFD fastställer SRN:s förhandsbesked angående fråga 1 men ändrar dock 

SRN:s förhandsbesked avseende fråga 4 och framför att en beskattning i 

Sverige av den kapitalvinst som uppkommer vid likvidation alternativt 

avyttring av andelarna i det luxemburgska bolaget inte skall göras. HFD 

återförvisar fråga 5, dvs. huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på förfa-

randet, till SRN.  

 

Enligt HFD skall A således inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige 

efter utflyttningen till Schweiz. Vad gäller fråga 4 gör HFD följande be-

dömning. HFD anser att en beskattning enligt 3 kap. 19 § IL kan göras men 

anför dock att avyttringen inte skall beskattas i Sverige enligt art. 13 § 3 

skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Vidare hänvisar HFD även här 

till Greklandmålet
226

 (en redogörelse av detta mål skall ges nedan). HFD 

anser att liknande bedömning även skall göras i förevarande mål. Således 

menar HFD att en beskattning av kapitalvinsten i Sverige, vid likvidation 

alternativt avyttring av andelarna i det luxemburgska bolaget, även inte skall 

ske i förevarande mål. 

6.2.3 Greklandmålet 

HFD ändrar SRN:s förhandsbesked menar att kapitalvinsten som skall upp-

komma vid avyttringen av andelarna i det cypriotiska bolaget inte skall bes-

kattas i Sverige (fråga 1). HFD återförvisar målet till SRN avseende fråga 3, 

dvs. huruvida skatteflyktslagen kan tillämpas på förfarandet.  

 

HFD menar att förutsättningarna för beskattning enligt 3 kap. 19 § IL är 

uppfyllda. Avyttringen av andelarna i det cypriotiska bolaget skall dock, 

enligt art. XI, ej beskattas. Vidare anför HFD att i de fall skatteavtalet före-

skriver att en viss inkomst inte skall beskattas i Sverige kan en beskattning 
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 Här avses HFD:s uttalande i RÅ 2010 ref. 112.  
226

 Även i detta mål hänvisas till HFD:s uttalande i RÅ 2010 ref. 112.  
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ej ske enligt nationell rätt. Samma sak gäller även när den nationella före-

skriften tillkommer efter införlivandet av skatteavtalet med svensk rätt. Att 

begränsningen av Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal, vilket 

införlivats i svensk rätt, skall få genomslag vid rättstillämpningen är en se-

dan lång tid tillbaka väletablerad princip i svensk rätt. Således skall en se-

nare tillkommen skattebestämmelse inte ha företräde i de fall skatteavtalet 

föreskriver något annat. Nämnda förhållande gäller även om skattebestäm-

melsen avser speciella inkomster eller vissa särskilda föreskrifter. HFD po-

ängterar dock att det inte föreligger något formellt eller konstitutionellt hin-

der mot att lagstiftaren inför skattebestämmelser som strider mot de skatte-

avtal som redan införlivats med svensk rätt.  

 

Vidare anför HFD att trots SRN:s skilda slutsatser i de ovannämnda målen 

är huvudregeln fortfarande att skatteavtal skall tillämpas oberoende av inne-

hållet i senare tillkommen lagstiftning. Därför har ingen förändring skett vad 

gäller synsättet på förhållandet mellan lagar om skatteavtal och interna 

svenska skattebestämmelser eller beträffande principerna för lösning av re-

gelkonflikter dem emellan. HFD skriver dock att ”om lagstiftaren gett klart 

uttryck för att avsikten var att en viss typ av inkomst skulle beskattas i Sve-

rige eller att en viss ny bestämmelse skulle tillämpas oberoende av innehål-

let i ett skatteavtal så skulle den nya regeln ges företräde”
227

, oberoende av 

nyssnämnda huvudregel.  

 

HFD menar att varken lagtexten eller förarbetena föreskriver att 3 kap. 19 § 

IL skall tillämpas oberoende av innehållet i skatteavtal. Således skall art. XI 

i skatteavtalet mellan Sverige och Grekland, som föreskriver en begränsning 

av beskattningsrätten, beaktas. Sverige skall således inte beskatta kapital-

vinsten vid försäljningen av andelarna i det cypriotiska bolaget. Vad gäller 

fråga 3 så anför HFD att denna aktualiseras genom HFD:s svar på fråga 1. 

Således återförvisar HFD frågan huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på 

ovannämnda förfarande till SRN för prövning.  

 

Regeringsrådet Kristina Ståhl är skiljaktig angående motiveringen av fråga 

1. Ståhl instämmer med majoriteten att RÅ 2008 ref. 24 inte har ändrat det 

generella synsättet på förhållandet mellan skatteavtal och intern svensk skat-

terätt. Ståhl anser dock att det lämpligaste hade varit om målet avgjordes i 

plenum.
228

  

                                                 
227

 Se HFD:s uttalande i RÅ 2012 ref. 112. 
228

 Se vidare Kristina Ståhls skiljaktiga mening i RÅ 2010 ref. 112 om att ett plenumavgö-

rande hade varit önskvärt. 
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6.3 En analys av gällande rätt  

6.3.1 Tillbaka på ruta ett? 

Efter en tids osäkerhet bekräftas slutligen skatteavtalens generella företräde 

framför nationell rätt
229

. Således kan det hävdas att vi är tillbaka på ruta 

ett.
230

 Vid en närmare granskning av rättsläget finner vi emellertid att det 

fortfarande råder en viss oklarhet beträffande förhållandet mellan OMX-

målet och de avgjorda decemberdomarna.
231

 Jag kommer nedan att förklara 

varför denna osäkerhet består. Synnerligen viktig är även HFD:s förhållning 

till skatteflyktslagen i både Schweiz- och Greklandmålet, dvs. om skatte-

flyktslagen kan vara tillämpning på något av förfarandena i nyssnämnda 

mål.
232

 HFD:s uttalande i denna del kommer även att tas upp och analyseras 

grundligare i mina slutkommentarer, i kap. 8. 

 

I syfte att klargöra OMX-målets förhållande till decemberdomarna menar 

flertalet författare att ett plenumavgörande hade varit önskvärt i Grekland-

målet.
233

 Eftersom nämnda avgörande inte avgjordes i plenum, leder detta, 

enligt Grundström, till att OMX-målet fortfarande har en viss giltighet.
234

 

OMX-målets fortsatta giltighet är ytterligare något jag anser vara värt att 

analysera. Mina funderingar kring dess giltighet kommer att tas upp nedan, i 

avsnitt 6.3.4. 

 

Innan jag börjar med en förklaring och analys av det senaste rättsläget på 

området vill jag först ge en överblick över olika författares synpunkter kring 

själva förhandsbeskeden från SRN. Min uppfattning är att detta underlättar 

förståelsen för HFD:s resonemang i nämnda mål. Vad som sades i för-

handsbeskeden kommer även delvis att ligga till grund för mina egna slut-

satser i denna del.  

                                                 
229

 RÅ 2010 ref. 112, Se särskilt uttalandet: ”En sedan lång tid tillbaka väletablerad princip 

är att den begränsning av Sveriges skatteanspråk som följer av ett skatteavtal som införli-

vats med svensk rätt ska få genomslag vid rättstillämpningen”. 
230

 Grundström, Treaty Override - nu även i Skatterättsnämnden, SN 2010, sid. 159. 
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 Dahlberg, Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i 

Greklandsfallet, SN 2011, sid. 129 och Grundström, Treaty Override - nu även i Skatte-

rättsnämnden, SN 2010, sid. 159. 
232

 Se särskilt HFD:s uttalande i Regeringsrättens dom, mål nr. 2662-09 Thailandmålet och 

RÅ 2012 ref. 112 där frågan om skatteflyktslagens tillämpning återförvisas till SRN för 

vidare bedömning.  
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 Hultqvist, Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra 

skattebestämmelser – en argumentationsanalys, SvSkT 2010:5, sid. 533f., Dahlberg, För-

hållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet, 

SN 2011, sid. 129, Grundström, Treaty Override - nu även i Skatterättsnämnden, SN 2010, 

sid. 159 och Wiman, Regeringsrätten inskränker räckvidden av OMX-domen, SvSkT 

2011:2, sid. 174-186. 
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 Grundström, Treaty Override - nu även i Skatterättsnämnden, SN 2010, sid. 159-166. 
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6.3.2 Ett klargörande av förhandsbeskeden 

Ett åsidosättande av skatteavtalen görs i två av SRN:s ovannämnda för-

handsbesked. I båda fallen får 3 kap. 19 § IL, den s.k. tioårsregeln företräde 

framför bestämmelser i skatteavtalen med Schweiz och Grekland.
235

 SRN 

gör dock, som tidigare anfört, en avvikande bedömning i Thailandmålet.
236

 

Skatteflyktslagens eventuella tillämpning på förfarandena fick varken prö-

vas i Schweizmålet eller i Greklandmålet trots att SKV i båda fallen ansåg 

att så torde vara fallet.
237

 I Schweizmålets skiljaktiga meningar anför Dahl-

berg, Svanberg och Werkell att skatteflyktslagen förvisso kan användas när 

det sker ett missbruk av ett skatteavtal. De anser dock att lagstiftarens avsikt 

troligen inte är att tioårsregeln skall användas som en komplettering till 

skatteavtalet. Således kan skatteflyktslagen inte tillämpas i förevarande 

mål.
238

  

 

Däremot har Kjell en avvikande mening i denna fråga. Han menar att ef-

tersom skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz bygger på OECD:s mo-

dellavtal, som tillåter en tillämpning av interna motverkansåtgärder vid ett 

otillbörligt utnyttjande av skatteavtal, kan skatteflyktslagen anses tillämplig 

i förevarande mål.
239

 Sallander anser att ett införande av uttryckliga be-

stämmelser i skatteavtalen, som berör situationer i vilka skatteflykt kan till-

lämpas, hade löst denna oklarhet. Således räcker, enligt Sallander, inte att 

endast nämna att skatteavtalens syfte även är att motverka skatteflykt.
240

  

6.3.3 En undantagsregel skymtas i horisonten 

Av vikt är även att utreda vad HFD menar med uttrycket ”om lagstiftaren 

emellertid gett klart uttryck för att avsikten är att en viss typ av inkomst ska 

beskattas i Sverige eller att en viss ny bestämmelse skall tillämpas obero-

ende av innehållet i ett skatteavtal så skall den nya regeln ges företräde”? 

Vilka konsekvenser kan denna undantagsregel ha för framtida rättstillämp-

ning och i vilka situationer kan denna undantagsregel tillämpas? Grund-

ström menar att den av HFD utformade undantagsregeln väcker en del frå-

gor som inte är helt lätta att besvara och att HFD:s vaga formulering i denna 

del kommer att leda till att fler ansökningar om förhandsbesked inkommer 

till SRN.
241

 Jag kan inget annat än att hålla med.   
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Eftersom HFD inte tar ställning till huruvida skatteflyktslagen är tillämp-

ning på de omständigheter som nämns i decemberdomarna
242

, utan återför-

visar denna fråga till SRN, kan man, enligt min uppfattning, inte med säker-

het hävda att skatteflykt skall anses utgöra ett sådant undantag. Således är 

frågan huruvida lagstiftaren har gett ett ”klart uttryck” i skatteflyktslagen att 

denna skall tillämpas oberoende av innehållet i ett skatteavtal. En utförligare 

analys av undantagsregeln görs i mina slutkommentarer.  

6.3.4 Slutsatser om gällande rätt 

Slutsatsen beträffande gällande rätt bör, enligt min uppfattning, vara att för-

hållandet mellan intern rätt och skatteavtal generellt är oförändrat. Eftersom 

Greklandsmålet inte avgjordes i plenum, anser jag likt de övriga författarna 

dock att, OMX-domen fortfarande har en viss giltighet. Ett starkt prejudikat 

hade, enligt min uppfattning, tydligt markerat att den tidigare synen på för-

hållandet mellan skatteavtal och intern rätt består. Här är det synnerligen 

viktigt att nämna grunderna för ett hänskjutande av ett mål till plenum. En 

utav grunderna är att det är av särskild betydelse för rättstillämpningen att 

ett mål avgörs i plenum. Värt att nämna är dock att ett hänskjutande till ple-

num i HFD inte är obligatoriskt.
243

 Trots det sistnämnda faller, enligt min 

mening, OMX-målet in under den ovan anförda grunden. Avgörandet berör 

ett rättsområde som är av särskild vikt inte bara för rättstillämparen utan 

även för individen.  

 

I nuläget är det svårt för den enskilde att förutse hur domstolen kommer att 

resonera i ett fall där förhållandet mellan intern rätt och skatteavtal berörs. 

Man kan inte med säkerhet hävda att skatteavtal generellt har företräde 

framför nationella bestämmelser. Ur rättssäkerhetssynpunkt hade det således 

varit önskvärt att Greklandmålet avgjordes i plenum. Således är skatteavta-

lens ställning i förhållande till intern rätt inte helt avgjord, trots december-

domarnas tillkomst.  

 

En annan fråga är vilken giltighet OMX-målet fortfarande har. Avgörandet 

behandlade ett fall där CFC-lagstiftningens förhållande till skatteavtalen 

berördes. Likt Grundström tycker jag att CFC-reglerna är en så komplex och 

svår lagstiftning att det är svårt att jämföra den med de bestämmelser som 

prövades i ”decemberdomarna”. Då Greklandmålet och OMX-målet be-

handlar två olika situationer är det, enligt min mening, ytterligare en anled-

ning till varför avgörandet borde hänskjutas till plenum.  

 

                                                 
242

 RÅ 2010 ref. 112 och Regeringsrättens dom, mål nr. 216-10 Schweizmålet. 
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 Sterzel, Plenimål i Högsta domstolen och Regeringsrätten, Regeringsrätten 100 år, sid. 

495.  
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7 Perumålen 

I detta kapitel avser jag inledningsvis att redogöra för RÅ 2004 not. 59. 

Avgörandet har, som ovan anförts, varit startskottet till de s.k. ”Peru-

uppläggen” och utgör en synnerligen viktig del i den fortsatta diskussionen 

kring förhållandet mellan skatteavtalen och skatteflyktslagen. Därefter re-

dogör jag för de Perumål som fått prövningstillstånd till HFD. Slutligen ges 

en redogörelse över HFD:s resonemang kring Peru-uppläggen i de senast 

avdömda målen. De mål som i nuläget väntar på att avgöras i underinstan-

serna nämns endast kort. 

7.1 Startskottet till Peru-uppläggen  

I RÅ 2004 not. 59 har HFD att bedöma huruvida försäljningen av två 

svenskägda peruanska bolag, skall beskattas i Sverige. Nya CFC-regler 

trädde i kraft efter det att SRN lämnat förhandsbesked i målet. Nämnda reg-

ler anses således ej tillämpliga på det överklagade förhandsbeskedet.  

 

HFD menar inledningsvis att bolagen enligt 6 kap. 3 och 4 §§ IL samt 13 

kap 2 § IL skall anses skatteskyldiga i Sverige för kapitalvinsterna om skat-

teavtalet mellan Sverige och Peru inte föreskriver annat. Art X i skatteavta-

let anses, enligt HFD, tillämplig på kapitalvinsterna. Således skall andelar-

na, enligt skatteavtalet, anses belägna i Peru vid tidpunkten för avyttringen 

av dessa. Frågan kvarstår dock huruvida bolagen som, enligt intern peruansk 

rätt, inte skall beskattas för kapitalvinsterna ändock kommer att beskattas 

för dessa i Sverige enligt art XVII § 2 i skatteavtalet. Skatteavtalet är förfat-

tat i två språkversioner, svenska och spanska. Eftersom inget annat är angi-

vet menar HFD att båda versionerna således skall äga lika vitsord.  

 

Efter en närmare granskning av skatteavtalet och de två språkliga versioner-

na kommer HFD fram till att beskattningsrätten endast tillkommer Peru och 

att det saknar betydelse huruvida kapitalvinsterna faktiskt beskattas där.  

 

Avgörandet öppnar, som tidigare anfört, upp för ett flertal oönskade skatte-

planeringsåtgärder där avsikten är att undgå beskattning av vinster i svenska 

fåmansbolag.
244

 I syfte att motverka de konstlade skatteuppläggen framlades 

ett lagförslag om ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Peru.
245

 Det nya 

skatteavtalet trädde i kraft den 1 januari 2007.
246

 I de nedan beskrivna Pe-

rumålen åberopar parterna RÅ 2004 not. 59 som skäl till varför de företagna 

handlingarna inte skall utgöra skatteflykt.
247
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 Se KamR:s uttalande i följande avgöranden: Kammarrätten i Jönköping mål nr. 3855-09, 
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I ett flertal mål från år 2009
248

 konstaterar KamR att skatteflyktslagen skall 

anses tillämplig på de av parterna företagna handlingarna. I samtliga mål 

från år 2009 är omständigheterna följande.
249

 Parterna tillgodoräknar sig 

vinstmedel från sina fåmansaktiebolag i Sverige genom att företa ett flertal 

konstlade transaktioner. Upptagandet av vinstmedlen sker genom en ut-

slussning av dessa via holdingbolag i Peru. Förfaringssättet gör att parterna 

erhåller en köpeskillingsfordran beträffande köpet av sina fåmansaktiebolag 

medan verksamheten i bolagen förblir oförändrad. Att vinstmedlen inte 

finns kvar i bolagen är den enda skillnaden. Beskattningsresultatet som par-

terna åstadkommer skiljer sig väsentligt från det som vanligtvis kan uppnås 

vid en avyttring och utdelning i Sverige. Transaktionerna har i samtliga mål 

enligt SKV inte affärsmässiga skäl och ingen faktiskt näringsverksamhet 

bedrivs i Peru. Frågan är huruvida lagen mot skatteflykt kan tillämpas på ett 

förfarande i vilket ingår rättshandlingar som beskattas i enlighet med skatte-

avtal som Sverige ingått? I samtliga mål från 2009 konstaterar KamR
250

, 

som nyligen anfört, att så är fallet och att 2 § p. 1-3 i skatteflyktslagen är 

tillämpliga på de ovan företagna handlingarna. KamR anser även att det 

fjärde rekvisitet lagstiftningen syfte, dvs. 2 § p- 4 i skatteflyktslagen skall 

anses vara uppfyllt.  

 

KamR kommer dock fram till motsatsen i 2010-års fall.
251

 HFD lämnar, som 

tidigare anfört prövningstillstånd i två av 2010-års fall.
252

 Nedan redogörs 

för omständigheterna samt domskälen i båda målen.  

7.2 Vägen fram till HFD 

7.2.1 Skatteflykt enligt FR 

I båda målen
253

 är omständigheterna följande. AA är ägare till hälften av 

andelarna i bolaget Fastigheter AB. Resterande 50 % av andelarna ägdes av 

hans son i ena målet respektive hans far i det andra. I båda mål fullföljer 

parterna en rad transaktioner. Inledningsvis, i april 2006, köper AA hälften 

av andelarna i ett peruanskt bolag vid namn Kappa. Därefter, i juni 2006, 

köper AA hälften av andelarna i två svenska bolag vid namn Holding AB 
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kus på 2010-års avgöranden.  
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och Förvaltning AB. Vidare säljer AA sina andelar i Holding AB till Kappa 

och andelarna i Fastigheter AB till Förvaltning AB. Därefter, under samma 

månad, vidareförsäljer Förvaltning AB nyssnämnda aktier till Holding AB. I 

samband med detta förvärvar AA även hälften av andelarna i ett till bolag 

vid namn Consulting AB. Under slutet av juni månad 2006 köper Consul-

ting AB samtliga andelar i Holding av det peruanska bolaget Kappa. Den 

sistnämnda köpeskillingen motsvarar Holding AB:s substansvärde. Kappa 

likvideras sedermera i september samma år. Frågan i båda målen är således 

huruvida likvidationen av Kappa skall leda till beskattningskonsekvenser för 

AA.  

 

FR går igenom generalklausulens fyra rekvisit vid besvarandet av frågan 

huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på ovan genomförda transaktioner i 

båda mål.
254

 FR konstaterar inledningsvis att motparterna i båda mål erhållit 

en väsentlig skatteförmån genom att endast betala 4,1 % i peruansk skatt 

jämfört med den betydligt högre skattesatsen som istället hade betalats i 

Sverige. En sådan jämförelse är, enligt FR, inte felaktig eller irrelevant. Vi-

dare anser FR att parterna direkt eller indirekt medverkat i de ovan genom-

förda handlingarna och att detta rekvisit således även är uppfyllt.  

 

I båda mål gör parterna gällande att de genomför transaktionerna av affärs-

mässiga skäl. FR kommer fram till att även rekvisitet övervägande skäl är 

uppfyllt eftersom de företagna transaktionerna i målen och bildandet av ett 

holdingbolag i Peru endast görs för att uppnå ett förmånligare beskattnings-

resultat.  

 

Slutligen har FR att bedöma huruvida det sista rekvisitet lagstiftningen syfte 

även kringgåtts i förevarande mål. FR menar att parterna som obegränsat 

skattskyldiga, enligt 3 kap. IL skall betala skatt i Sverige för alla sina in-

komster härifrån och från utlandet. Vidare uttrycker FR att enligt 42 kap. 1 § 

IL och 57 kap. IL har företagare en möjlighet att välja hur de ska ta ut 

vinstmedel från sina bolag. Enligt FR uppnås liknande beskattningsresultat 

oberoende vilken form som väljs. På grund av skatteavtalet mellan Sverige 

och Peru kan nyssnämnda bestämmelser dock åsidosättas. Transaktionerna 

som parterna vidtar i båda mål har, enligt FR, endast haft till syfte att för-

flytta vinstmedlen från ett bolag till ett annat utan att göras tillgängliga för 

parterna personligen.  Vidare hänvisar FR till två mål, RÅ 2002 not. 72 samt 

RÅ 2007 ref. 52 där HFD kommer fram till att bedömningen huruvida skat-

teflyktslagen kan bli tillämplig skall göras vid beaktande av alla transakt-

ioner som vidtagits. Parterna anses i båda mål, enligt FR, ha kringgått ovan-

nämnda bestämmelser i IL. Anledningen till detta är att de dels inte skall 

anses ha affärsmässiga skäl till vidtagandet av transaktionerna, att de inte 

tycks bedriva någon näringsverksamhet i utlandet och dels att de enbart till-

godogör sig vinstmedel från näringsverksamhet i Sverige.  

 

FR har dock att bedöma huruvida en sådan tillämpning av skatteavtalet mel-

lan Sverige och Peru som görs i båda målen är förenligt med rekvisitet lag-
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stiftningens syfte i skatteflyktslagen. Skatteavtalets bestämmelser förutsätter 

lika skattemässiga villkor vid utövandet av näringsverksamhet för både den 

nationella näringsidkaren och för företagaren i den andra staten. FR anför 

vidare att nämnda skatteavtal inte innehåller någons skatteflyktsklausul. 

Parternas inställning till missbruk av avtalet går likaså inte att utläsa av av-

talstexten eller av förarbetena. Trots att OECD:s modellavtal inte fanns när 

skatteavtalet mellan Sverige och Peru träffades, anser FR, att principen om 

att förhindra skatteflykt och skatteundandragande ändock skall tillämpas vid 

tolkningen av parternas vilja och syften vid skatteavtalets tillkomst. Detta på 

grund av dess allmänna giltighet. Sammantaget menar FR att parterna ge-

nom de företagna handlingarna, utan affärsmässiga skäl, slussat ut bety-

dande belopp från bolagssektorn. Eftersom skatteavtal generellt har till syfte 

att motverka skatteflykt kan en sådan tillämpning av skatteavtalet mellan 

Sverige och Peru som görs i förevarande mål, enligt FR, inte anses förenligt 

med lagstiftningens syfte.  

 

FR hänvisar vidare till OMX-domen
255

 där HFD uttrycker att ”lag om skat-

teavtal inte har någon särställning i förhållande till andra lagar och att en 

avtalsbestämmelse inte hindrar att Sverige i en senare tillkommen lag utvid-

gar sina skatteanspråk med de folkrättsliga verkningar detta kan få”
256

. FR 

menar att eftersom skatteflyktslagen och skatteavtalet mellan Sverige och 

Peru är båda integrerade delar i svensk rätt saknas skäl att inte tillämpa båda 

författningar samtidigt. Efter beaktande av alla omständigheter i båda målen 

anser FR att skatteflyktslagen kan tillämpas på ovan genomförda transakt-

ioner. Parterna skall således beskattas för avyttringen av andelarna i få-

mansbolagen enligt 57 kap. IL.  

7.2.2 Ej skatteflykt enligt KamR 

KamR gör en något annorlunda bedömning. Visserligen anför KamR inled-

ningsvis att rekvisiten i 2 § 1-3 skatteflyktslagen är uppfyllda. Vad gäller det 

fjärde rekvisitet lagstiftningens syfte gör KamR följande bedömning. Genom 

de utförda handlingarna anser KamR att parterna kringgått både syftet med 

internrättslig lagstiftning och skatteavtalet mellan Sverige och Peru. Detta 

då nämnda handlingar lett till ett betydande skattebortfall.  

 

Att parterna såsom obegränsat skattskyldiga endast beskattas i Peru på 

grund av ovannämnda skatteavtal strider, enligt KamR, inte mot syftet med 

intern skatterättslig lagstiftning, som annars hade tillämpats på de företagna 

handlingarna. Enligt KamR är frågan därför huruvida ”en taxering på 

grundval av förfarandet strider mot lagstiftningens syfte såsom det framgår 

av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Peru”
257

. Syftet skall, en-

ligt KamR, därför tolkas utifrån vad som sägs i avtalstexten och parternas 

gemensamma avsikt med skatteavtalet. 
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256

 Se Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr. 535-10 och mål nr. 536-10 med hänvisning till 

RÅ 2008 ref. 24. 
257

 Se KamR:s uttalande i Kammarrätten i Stockholm mål nr. 3348-10 och i mål nr. 3349-

10. 



 48 

En grund för att tolka syftet med skatteavtalet så att det finns en gemensam 

partsvilja att förhindra skatteflykt framkommer, enligt KamR, varken av 

avtalets allmänna utformning, avtalstexten i sig eller av vad som framkom-

mit om den gemensamma partsavsikten i stort. Således menar KamR att det 

fjärde rekvisitet, lagstiftningen syfte, i 2 § skatteflyktslagen inte kan anses 

vara uppfyllt. Därmed menar KamR att parterna inte skall beskattas för ka-

pitalvinsten i Sverige.  

7.2.3 HFD sätter stopp för Peru-upplägg 

Perumålen har nu avgjorts. Det intressanta är sättet på vilket HFD angriper 

de s.k. Peru-uppläggen. Eftersom omständigheterna i båda mål är snarlika 

väljer jag göra en samlad redogörelse för utgången i dessa avgöranden.  

 

HFD konstaterar
258

 inledningsvis att en tillämpning av skatteflyktslagen inte 

är utesluten eftersom skatteavtalet mellan Sverige och Peru inte innehåller 

en bestämmelse som omöjliggör en tillämpning av skatteflyktslagen på 

rättshandlingar vilka omfattas av nämnda avtal. HFD tillägger vidare att 

”det finns ingenting som talar för att den gemensamma partsavsikten skulle 

ha varit att transaktioner som leder till att avtalets regler kringgås eller som 

på annat sätt innebär att avtalet missbrukas inte skulle kunna angripas med 

stöd av inhemska regler mot skatteflykt”
259

.  

 

Primärt tar HFD ställning till huruvida 2 § p. 4 skatteflyktslagen, dvs. rekvi-

sitet lagstiftningens syfte, har kringgåtts. Därför har HFD först att bedöma 

hur utskiftningen skall beskattas enligt IL och skatteavtalet mellan Sverige 

och Peru. Enligt 3 kap. 8 § IL skall motparterna, i de två målen, ses som 

obegränsat skattskyldiga för alla inhemska inkomster men även för de som 

uppbärs från utlandet. Vidare skriver HFD att ett värdepapper skall anses 

avyttrat om bolaget som gett ut det träder i likvidation, enligt 44 kap. 7 § IL. 

 

Frågan, enligt HFD, är huruvida beskattningsrätten för motparterna i Sve-

rige kan begränsas genom skatteavtalet mellan Sverige och Peru. Avtalet 

innehåller, enligt HFD, inte någon föreskrift som uttryckligen behandlar 

utbetalningar i samband med bolagslikvidation. Art. VI som rör utdelning 

och art. X om vinst vid försäljning, byte eller överlåtelse av förmögenhets-

tillgång är dock de artiklar i skatteavtalet som, enligt HFD, närmast går att 

tillämpa. Av RÅ 2004 not. 59 framgår att art. X i skatteavtalet mellan Sve-

rige och Peru även kan tillämpas på försäljning av andelar i bolag.  

 

HFD hänvisar vidare till RÅ 1987 ref. 162, dvs. Englandsfararmålet, där en 

motsvarande tolkningsregel i skatteavtalet mellan Storbritannien och Nor-

dirland förekommer. Så skriver HFD om nämnda tolkningsregel: ”Enligt 

tolkningsregeln i avtalets art. II 2§ ska, såvitt inte sammanhanget kräver 

något annat, ett avtalsuttryck vars innebörd inte särskilt har angivits anses 

ha den betydelse som uttrycket har enligt gällande rätt i skattelag i den till-
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lämpade staten. Tolkningsregeln innebär att man i första hand med ledning 

av avtalets terminologi i övrigt, dess uppbyggnad och systematik, den aktu-

ella bestämmelsens funktion, tillkomst och historiska sammanhang samt 

andra sådana förhållanden ska försöka klarlägga vad som kan anses ha varit 

de avtalsslutande parternas avsikt”
260

. HFD menar dock att man får utgå från 

intern rätt eftersom det inte på detta sätt går att fastställa till vilken av artik-

larna i skatteavtalet som utskiftningslikviden skall hänföras. 

 

Vidare anför HFD att andelar, enligt svensk skatterätt, anses avyttrade om 

företaget träder i likvidation. Art. X som behandlar vinst vid försäljning 

inbegriper således, enligt HFD, även vinst som uppkommer för delägare vid 

en bolagslikvidation. HFD menar därför att ”av art. X följer att sådan vinst 

får beskattas endast i den avtalsslutande stat i vilken andelarna är belägna 

vid tidpunkten för beslutet om likvidation”
261

.  På så sätt menar HFD att 

frågan var andelarna i ett bolag skall anses vara belägna, enligt vad framgår 

av art. X, måste besvaras efter en sammanvägning av omständigheterna i 

varje enskilt fall. Således kan, enligt HFD, platsen för bolagets registrering 

eller andelsägarens bosättning som enskilda anknytningsmoment inte vara 

avgörande. Särskild tyngd, vid en sammanvägning av omständigheterna, bör 

därför, enligt HFD, även ges åt andra anknytningsmoment som kan hänföras 

till källstaten.  

 

HFD hänvisar till det ovannämnda målet, RÅ 2004 not. 59, där man kom-

mer fram till att andelarna i bolaget anses belägna i Peru eftersom bolaget 

bedriver verksamhet där. Så är dock, enligt HFD, inte fallet i förevarande 

mål. I båda avgörandena är det peruanska bolaget visserligen registrerat i 

Peru men det bedriver inte någon faktisk verksamhet där. Tillgången av 

fordringen på Consulting, vad gäller köpeskillingen från försäljningen av 

Holding, är det peruanska bolagets enda tillgång. Således menar HFD att 

värdestegringen på andelarna i det peruanska bolaget Kappa, i båda målen, 

kan hänföras till Fastigheter AB:s bedrivna fastighetsförvaltning. Allt tyder 

på att nämnda förvaltning bedrevs uteslutande i Sverige.  

 

Eftersom samtliga anknytningsmoment, förutom platsen för bolagets regi-

strering, pekar mot Sverige konstaterar HFD att andelarna i det peruanska 

bolaget, vid tidpunkten för beslutet om likvidation, skall anses vara belägna 

här. Således menar HFD att skatteavtalet mellan Sverige och Peru inte be-

gränsar en beskattning av parterna i Sverige för deras uppnådda kapitalvinst.  

Sammanfattningsvis konstaterar HFD att ett tillämpande av skatteflyktsla-

gen inte är nödvändigt då kapitalvinstbeskattningen redan kan angripas med 

inkomstskattelagen. HFD utesluter dock, som tidigare anfört, inte en till-

lämpning av skatteflyktslagen på de företagna handlingarna.  
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I nuläget väntar ett flertal mål på att avgöras i underinstanserna.
262

 Somliga 

hävdar
263

 att ifrågavarande mål kommer att få samma utgång som de senast 

avdömda avgörandena.
264

 Eftersom HFD inte tillämpar skatteflyktslagen på 

ovan anförda upplägg kvarstår dock frågan huruvida skatteavtal har före-

träde framför skatteflyktslagen? 
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8 Slutsatser 

8.1 Vad utgör egentligen gällande rätt 
efter OMX-domen? 

Enligt det ovan anförda gäller att skatteavtal rent generellt skall anses ha 

företräde framför intern rätt. Gällande rätt föreskriver således att den sedan 

länge rådande principen om skatteavtals företräde fortfarande gäller. Där-

med är vi, som jag ovan påpekade innan, tillbaka på ruta ett. Övervägande 

skäl talar dock för att så inte är fallet. En bekräftelse på detta är, som ovan 

anförts, att Greklandmålet inte avgjordes i plenum. På grund av detta behål-

ler OMX-domen en kvarstående giltighet. Likt Dahlberg, Hilling, Kleist och 

Mutén, menar jag, att det antingen krävs ett plenumavgörande eller ett infö-

rande av en ny lagstiftning om skatteavtals företräde för att frångå det i 

OMX-domen märkliga synsätt.
265

 

 

Å ena sidan påpekar HFD att ingen förändring skett vad gäller synsättet på 

förhållandet mellan skatteavtal och interna skatterättsliga bestämmelser
266

 å 

andra sidan utformar HFD en undantagsregel som ingen kan förhålla sig till. 

Enligt min mening, är det just undantagsregeln som är intressant att disku-

tera och som, enligt mig, skapar ett ännu mer oklart rättsläge än innan. 

8.2 Utgör skatteflyktslagen ett undantag? 

Fram till uttalandet om undantagsregeln i Greklandmålet, anser jag att HFD 

för ett korrekt resonemang kring skatteavtalstillämpningen. Med det avses 

att HFD först undersöker huruvida personen ifråga är begränsat eller obe-

gränsat skattskyldig och därefter huruvida skatteavtalet mellan Sverige och 

Grekland inskränker beskattningsrätten. Problemet är dock vilken innebörd 

undantagsregeln har. Undantagsregelns omfattning förklaras, enligt min 

åsikt, bäst genom att en jämförelse görs med de senast avdömda Perumålen. 

En sådan jämförelse hjälper även att, enligt min mening, besvara frågan i 

vilken situation skatteavtal inte skall anses ha företräde framför intern rätt. 

 

En inledande fråga är huruvida lagstiftaren gett ”klart uttryck” i skatteflykt-

slagen att denna kan tillämpas utan hänsyn till vad som föreskrivs i de skat-

teavtalen som Sverige ingått med andra stater. Av det ovan anförda gäller att 

skatteflyktslagen blir bl.a. tillämplig, enligt rekvisitet lagstiftningens syfte, 

när lagstiftningen används på transaktioner som inte varit förutsedda av lag-
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stiftaren.
267

 Kan de handlingar som företagits i Perumålen ses som oförut-

sedda?  

 

Övervägande skäl talar, enligt min mening, att så är fallet. Att parterna före-

tar en rad konstlade upplägg utan affärsmässiga skäl och utnyttjar nationella 

bestämmelserna på ett otillbörligt sätt är ett tydligt exempel på detta. FR 

kommer fram till att skatteflyktslagen kan tillämpas på de företagna hand-

lingarna trots att ett tillämpande av skatteflyktslagen inte uttryckligen fram-

går av skatteavtalet mellan Sverige och Peru. Ser man enbart till FR:s utta-

lande kan det hävdas att skatteflykt kan utgöra ett sådant undantag som ut-

formats i Greklandmålet och att skatteavtalet därmed får ge vika. 

 

Eftersom skatteavtalens syfte är att motverka skatteflykt frågar jag mig om 

en diskussion, huruvida skatteflyktslagen skall anses utgöra ett sådant un-

dantag, egentligen är nödvändig. Eftersom vissa skatteavtal emellertid inte 

innehåller uttryckliga skatteflyktsklausuler blir det trots allt nödvändigt att 

undersöka huruvida de otillbörliga förfarandena kan angripas med stöd av 

nationella bestämmelser om skatteflykt.  

 

Ett tillämpande av skatteflyktslagen görs dock enbart i FR. I KamR före-

skrivs, som ovan anförs, att en sådan tillämpning inte skall göras. Eftersom 

HFD väljer att inte angripa de företagna transaktionerna med hjälp av skat-

teflyktslagen kan jag, vid en samlad bedömning, inte med säkerhet uttala 

mig huruvida skatteflyktslagen kan anses utgöra ett sådant undantag som 

föreskrivs i Greklandmålet och att skatteavtalen i en sådan situation skall 

lämna väg åt nationella bestämmelser. Även i de ovannämnda ”december-

domarna” tar HFD inte ställning till huruvida skatteflyktslagen kan anses 

vara tillämplig utan återförvisar målet till SRN för vidare bedömning. Rätts-

läget förblir i denna del oklart.  

8.3 Ger skatteflyktslagen vika för 
skatteavtal?  

En sista fråga som jag skall besvara i denna uppsats är, som ovan anförts, 

huruvida skatteavtal har företräde framför nationella bestämmelser om skat-

teflykt enligt Perumålen? I de senast avgjorda Perumålen konstaterar HFD 

enbart att en tillämpning av skatteflyktslagen i sådana situationer inte är 

utesluten. Problemet är dock, enligt min uppfattning, att HFD inte sätter ner 

foten och talar uttryckligen om vilken av författningarna som skall anses ha 

företräde. En fråga jag ställer mig i samband med detta är vad som varit 

anledningen till detta? Har det att göra med att skatteflyktslagen redan är en 

så komplex lagstiftning eller att det generellt finns få avgöranden där skatte-

flyktslagen tillämpats?  

 

Att HFD tillämpar inkomstskattelagen i de senast avgjorda Perumålen är en 

stor överraskning. Både SKV och försvaret argumenterar kring skatteflykt-
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slagens eventuella tillämpning på de företagna handlingarna. Även i de öv-

riga Perumålen argumenteras för att skatteflyktslagen skall anses tillämplig 

respektive ej tillämplig på de företagna handlingarna.  

 

Frågan är dock huruvida utgången hade blivit annorlunda om man tilläm-

pade skatteflyktslagen istället? Förmodligen inte. Parterna hade, oaktat lag-

valet, fått beskattas för de skatteförmåner de uppburit genom Peru-

uppläggen. Stöd för detta finns, enligt min mening, i majoriteten av KamR:s 

domar där skatteflyktslagen anses tillämplig på de företagna transaktioner-

na.   

 

Tillåtande av olika skatteupplägg får ställas mot behovet av att motverka 

skatteflykt. En sträng lagstiftning avfärdar kanske ett flertal utländska inve-

sterare men samtidigt ger den en mer rättssäker bild av Sverige som han-

delspart och som stat i stort. Lagstiftningen mot skatteflykt säkrar dessutom 

den svenska skattebasen och lever upp till de olika skatteavtalen eftersom 

deras syfte även är att motverka skatteflykt. 

 

Eftersom det inte finns något avgörande, där en bedömning huruvida skatte-

flyktslagen har företräde framför skatteavtal som Sverige ingått med andra 

stater gjorts, är det, enligt min mening, ännu viktigare att HFD uttrycker sin 

ståndpunkt. Bristen på praxis kan, enligt min uppfattning, leda till icke 

önskvärda analogier vilket i sin tur kan leda till en rättsosäker rättstillämp-

ning. Efterlevandet av rättssäkerheten blir, enligt min mening, kanske ännu 

viktigare i situationer där Sverige fungerar som avtalspart med andra stater. 

Sveriges internationella samarbete vid motverkandet av skatteflykt är syn-

nerligen viktigt. Visserligen kan skatteflyktssituationer redan angripas med 

hjälp av skatteavtalen men jag menar att ett uttryckligt stadgande i svensk 

praxis hade förstärkt denna ståndpunkt, i vart fall för Sverige. 

 

Ett flertal mål väntar, som anförts ovan, fortfarande på att avgöras. Det finns 

de som hävdar att man, som tidigare nämnt, kommer att gå på samma linje 

som de avdömda Perumålen. Frågan är om vad verkligen kommer att välja 

denna väg? Eller är det så att HFD sätter ner foten och talar om huruvida 

skatteavtalen har företräde framför nationella motverkansåtgärder även om 

HFD väljer att gå på inkomstskattelagens bestämmelser? Det återstår att se. 

8.4 Vad händer egentligen efter Peru? 

Sammanfattningsvis gäller således att skatteavtalen skall ha företräde fram-

för nationella bestämmelser. Enligt vad jag lyckats uppmärksamma i sam-

band med författandet av denna uppsats och vid analyserande av gällande 

rätt, kvarstår dock följande problem för framtida rättstillämpning. Likt 

Grundström anser jag att OMX-domens giltighet inte är helt fastslagen i 

svensk skatterätt.
268

 Vidare anser jag, likt Grundström, att vi inte har fått 

                                                 
268

 Se Grundström, Karl-Johan, Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, 

SN 2011, sid. 68-75. 



 54 

klarhet i den nya undantagsregelns verkliga innebörd.
269

 Slutligen ger de 

senaste Perumålen inte någon klarhet i huruvida skatteavtal skall anses ha 

företräde framför nationella bestämmelser om skatteflykt. Rättsläget förblir 

därför, enligt min mening, fortfarande oklart. 

 

Trots HFD:s ansträngning att komma till rätta med detta oklara rättsläge, 

ligger OMX-domen, enligt min åsikt, fortfarande kvar som en skugga över 

gällande rätt, trots att vissa tycks anse att så inte är fallet. Enligt min mening 

har debatten kring OMX-domen utvecklats till något ännu större som omöj-

ligtvis kunde förutses. Jag anser dock inte att Perumålen är helt ointressanta 

och oväsentliga för gällande rätt framöver. Fördelen med att inte ge en klar 

ståndpunkt i förevarande mål är att gällande rätt på så sätt utvecklas. Det är 

just tillförandet av nya tankar och oklara avgöranden som, enligt min me-

ning, bidrar till en utveckling av gällande rätt. Framtiden får helt enkelt visa 

i vilken riktning utvecklingen går och vad som egentligen händer efter Peru.  
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