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Summary 

The constitution provides that particularly intervening obligations for the 

individual shall be regulated by law, thus by Parliament. Yet examples of 

practices shows the Swedish tax agency exercises arbitrary in terms of 

visibility to calculate the basis for taxation and to prevent tax evasion. 

 
Visibility is also called the real meaning of legal acts and is a principle from 

the Supreme Administrative Court to be used in tax calculation. The 

principle, however, has never come to be enshrined in law, and has in recent 

decades been debated whether it’s actually to be applied, and whether the 

Supreme Administrative Court still does. The existing legislation to prevent 

tax evasion has been criticized for it’s legal uncertainty and lack of 

predictability, and therefor applies sparingly. 

 
Criticism is also about that visibility should be considered a method to 

establish a legal fact and not a principle to establish a legal consequence. By 

applying visibility as a principle the law is circumvent in an area which 

requires a high effort of legal certainty- taxation. 
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Sammanfattning 

I regeringsformen stadgas att särskilt ingripande skyldigheter för den 

enskilde ska regleras genom lag, följaktligen av riksdagen. Trots det finns 

det exempel i praxis på att skatteverket i sin handläggning utövar ett 

godtycke i form av genomsyn för att beräkna underlaget för beskattning och 

för att hindra skatteflykt.  

 

Genomsyn kallas även för rättshandlingars verkliga innebörd och är en av 

Regeringsrätten myntad tolkningsprincip vid skatteberäkningen. Principen 

har dock aldrig kommit att lagfästas och har under de senaste årtiondena 

varit omdebatterad huruvida den faktiskt ska få tillämpas och huruvida 

Högsta Förvaltningsdomstolen fortfarande gör det. Den lagstiftning som 

finns på området för att förhindra skatteflykt har blivit kritiserad för sin 

rättsosäkerhet och brist på förutsebarhet och tillämpas sparsamt.  

 

Kritiken handlar även om att genomsyn ska betraktas som en metod för att 

fastslå ett rättsfaktum och inte en princip för att fastslå rättsföljden. Genom 

att tillämpa genomsyn kringgår man således lagen i ett område som är av 

särskilt ingripande art för den enskilde- beskattningen. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Helt visst måste all statlig maktutövning i någon mån underkastas regler. Om 

alla regler om maktutövning försvinner, upplöses staten. Detsamma sker om 

reglerna konsekvent bryts av myndigheterna. Att maktutövningen i någon mån 

följer vissa regler är m.a.o. en nödvändig betingelse för att en stat finns 

till[…..].1 

 

Varje år undandras uppskattningsvis 100–240 miljarder kronor i 

skattepengar genom mer eller mindre kreativa lösningar av skattskyldiga 

som vill betala mindre skatt. Regeringen arbetar kontinuerligt med att 

motverka denna skatteflykt genom att tillsätta utredningar, handlingsplaner, 

förslag om lagändringar m.m.2   

 

I en ständigt föränderlig och kreativ värld är det inte lätt att hinna med och 

täppa till alla luckor i lagstiftningen, balansen mellan en rättssäker och 

effektiv lag är inte enkel att åstadkomma. I praxis har det utvecklats en 

princip som innebär att domstolen får se genom civilrättsligt giltiga 

transaktioners formella betydelse och beskatta efter den verkliga 

innebörden. Principen har dock varit föremål för diskussion, dels om hur 

den ska och får tillämpas, dels huruvida detta är rättssäkert.3  

 

Beskattning är en ingripande åtgärd i den enskildes sfär. Ju mer ingripande 

en åtgärd kan anses vara desto större krav ställs på rättssäkerhet genom bl.a. 

förutsebarhet. Men om en transaktion som anses vara civilrättsligt giltig 

ändå underkänns av skatteverket och beskattas genom principen om verklig 

innebörd, undermineras förutsebarheten och i sin tur rättssäkerheten. Varför 

tillåts skatteverket använda en princip vars existens och tillämpning är 

omdebatterad när beskattning anses vara så pass ingripande att endast 

riksdagen får lagstifta om det?  

                                                 
1 Citat från Peczenik (1995) s. 50 f. 
2 Regeringen, 10 åtgärder för att motverka skatteflykt. 
3 Se avsnitt 4.1. 
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1.2 Uppsatsens övergripande syften  

Uppsatsen har till syfte att förklara vad genomsyn är samt undersöka om 

förekomsten av denna princip i skatteverkets beslutsfattande är förenlig med 

grundläggande rättsliga principer. 

 

1.3 Frågeställning 

Varför tillåts Skatteverket att använda genomsyn till grund för sina 

förvaltningsrättsliga beslut när det är stadgat att förvaltningsrättsliga och 

särskilt inskränkande åtgärder ska ha stöd i lag? 

 

1.4 Avgränsningar  

Skatteflyktslagen och historia kring denna kommer i relevanta delar 

behandlas, den kommer dock inte i sin helhet att behandlas. Detaljanalys av 

begrepp som förekommer i såväl skatteflyktslagen som i andra lagar lämnas 

också utanför. 

 

Uppsatsens fokus ligger på skatteverkets handläggning och, bortsett från 

vad som framkommer av rättsfallen, har jag utelämnat handläggningen i 

förvaltningsdomstol. 

 

Uppsatsen är begränsad till att behandla rättsprinciperna om legalitet, 

likabehandling och förutsebarhet. 

 

Jag har valt ut rättsfall som är till störst nytta för att på ett tydligt sätt 

illustrera viktiga ståndpunkter för att kunna besvara frågeställningen, övriga 

rättsfall kommer p.g.a. platsbrist inte beröras. 
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1.5 Perspektiv och metod 

Min frågeställning har krävt att jag anlagt ett såväl kritiskt- som 

rättssäkerhetsperspektiv för att kunna angripa och besvara frågeställningen. 

 

Jag har använt en rättsdogmatisk metod av traditionell natur för att angripa 

frågeställningen. Det innefattar att jag har studerat och tolkat lagstiftning, 

lagförarbete, rättspraxis samt doktrin.4 Denna metod har varit föremål för 

kritik för att inte vara tillräckligt rättsvetenskaplig och för att forskaren 

genom metoden inte kan kritisera och värdera rättsregler, men har ändå 

funnits ha en sådan praktisk betydelse att eventuell kritik befinns menlös.5  

 

Studien avser en specifik avgränsad del av rättssystemet och jag kommer i 

det följande deskriptivt redogöra för rättsläget för att i analysen övergå till 

en evaluering.  

 

1.6 Forskningsläge  

På området finns det många rättsvetenskapliga artiklar som behandlar 

genomsyn och rättshandlingars verkliga innebörd men med fokus på 

tillämpningen i förvaltningsdomstolarna och i synnerhet Högsta 

Förvaltningsdomstolen.6 Vad genomsynsprincipen innebär synes vara 

klarlagt och råda enighet om. Meningarna går dock isär avseende hur den 

ska tillämpas och om en tillämpning är tillräckligt rättssäker.  

 

1.7 Material 

Jag har i huvudsak använt mig av regeringsformen och skatteflyktslagen för 

att illustrera gällande rätt och fundamentala rättsprinciper. För att bygga upp 

                                                 
4 Korling & Zamboni (2015) s. 21.  
5 Ibid. s. 24.  
6 Citeras fortsättningsvis HFD. 
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en förståelse för skatteflykt har jag använt mig av förarbeten till 

skatteflyktslagen.  

 

Peczeniks bok (1995) Vad är rätt? har hjälpt mig att sätta ord på vad 

rättssäkerhet är och varför det är så viktigt.  

Rosanders avhandling (2007) Generalklausul mot skatteflykt, sammanfattar 

praxis och doktrin på ett ypperligt sätt och hennes avhandling har varit en 

stor inspirationskälla.  

 

Gäverth och Möllers artikel (2007) ’Har Regeringsrätten frångått 

genomsyn?’ gav genomsynsprincipen en annan dimension och var 

användbar för att få perspektiv till frågeställningen.  

 

Skatteverkets handbok ’Rätt handlagt’ har använts för att få upplysningar 

om hur skatteverkets interna handläggning är tänkt att se ut och vilka 

riktlinjer de följer.  

 

Tillkommer gör ett antal viktiga avgöranden från HFD, som tydliggör 

genomsynsprincipen och visar på tillfällen då den använts av skatteverket på 

ett av HFD icke accepterat sätt.  

 

1.8 Disposition   

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om gällande rätt utifrån 

lagstiftningskompetens och skatteflyktslag för att ge läsaren en möjlighet att 

regelorientera sig.  

 

Därefter följer ett avsnitt om grundläggande rättsliga principer, för att ge en 

förståelse för rättssäkerhetsbegreppet.  

 

Kapitel fyra innehåller en redogörelse för genomsynsprincipen inkluderat ett 

rättsfallsavsnitt. Sedan följer ett kapitel med översikt av skatteverkets 
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handläggning och relaterad praxis. Avslutningsvis kommer jag försöka 

besvara frågeställningen i min analys. 
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2 Gällande rätt 

2.1 Regeringsformen (1974:152)7 

I RF fastslås grundläggande rättsliga principer som ska tillgodose 

rättssäkerheten för den enskilde. Exempel på de, för min uppsats, mest 

relevanta är legalitetsprincipen, likabehandlingsprincipen och 

förutsebarhetsprincipen.8 

I RF:s första kapitel framgår att all offentlig makt utgår från folket och ska 

utövas under lagarna.9  

Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom 

förordning eller genom bemyndigande av andra myndigheter än regeringen 

och kommuner.10 Föreskrifter med skyldigheter som avser ingrepp av det 

allmänna i enskildas personliga och ekonomiska förhållande faller inom 

riksdagens primära lagområde.11 Riksdagen kan dock bemyndiga regeringen 

att meddela sådana föreskrifter utom då det faller inom riksdagens 

obligatoriska lagområde, t.ex. föreskrifter om beskattning.12 

Föreskriftskravet återkopplar till RF:s första kapitel och principen om att all 

offentlig makt i Sverige utgår från folket.13 Genom att den folkvalda 

riksdagen är primär lagstiftare värnar man om det demokratiska styret.14  

Den offentliga förvaltningen ska fullgöras utav förvaltningsmyndigheter.15 

Myndigheternas självständighet skyddas genom grundlagen mot att riksdag 

eller regering ingriper i förvaltningsrättsliga beslut gentemot enskild.16 

                                                 
7 Citeras fortsättningsvis RF. 
8 Se kap. 3. 
9 1 kap. 1 § 1 samt 3 st. RF. 
10 Jmf. 8 kap. 1 § RF samt 1 kap. 4 § 2 st. RF. 
11 Jmf. 8 kap. 2 § 1st. 2–3 p. RF. Se även prop. 2009/10:80 s. 216 samt 270. 
12 8 kap. 3 § 1st. 2p. RF jmf. även prop. 2009/10:80 s. 216. 
13 1 kap. 1 § 1 st. RF. 
14 Jmf. 1 kap. 4 § RF. 
15 Jmf. 1 kap. 8 § RF. 
16 Jmf. 11 kap. 3 § RF, 12 kap. 2 § RF samt Rätt handlagt (2011) s. 18 ff. Jag är medveten 

om att Rätt handlagt inte är en rättskälla men trots det vägledande, jmf. Påhlsson (2013) s. 

101–106. 
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Förvaltningsmyndigheterna måste dock följa de politiska beslut som riksdag 

och regering tar. Myndigheterna styrs alltså bl.a. genom 

normgivningsmakten.17 Vidare ska förvaltningsmyndigheter beakta 

objektivitetsprincipen18 när de fullgör offentliga förvaltningsuppgifter.19  

 

2.2 Lag (1995:575) mot skatteflykt20 

2.2.1 Vad är skatteflykt? 

Tre viktiga begrepp att hålla i huvudet och separera från varandra när man 

diskuterar skatt är skatteplanering, skatteflykt och skattebrott.  

 

Skatteplanering är inte olagligt och kan inte heller angripas med hjälp av 

skatteflyktslagen eller med principen om verklig innebörd.21 Även om 

skatteplanering har fått en negativ klang så handlar en sund skatteplanering 

om att i sin bokföring göra avdrag och avskrivningar som lagen tillåter. 

Handlingarna som företas inom skatteplanering får alltså anses falla inom 

ramen för vad lagstiftaren förutsåg när den lagstiftade.22 

 

Skattebrott definieras i skattebrottslagen:  

 

Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift 

eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt 

undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom 

själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år.23 

 

                                                 
17 Jmf. 8 kap. 1–3 §§ RF samt 1 kap. 1 § 3 st. RF. Myndigheterna styrs även genom 

finansmakten, kontrollmakten och utnämningsmakten, se Rätt handlagt (2011) s. 11 ff. 
18 Objektivitetsprincipen är en konkret handlingsregel för domstolar och myndigheter som 

innebär att de måste beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i 

sina bedömningar, jmf. 1 kap. 9 § RF samt Påhlsson (2013) s. 42 ff.  
19 1 kap. 2 § 1 st. RF samt 1 kap. 9 § RF. 
20 Citeras fortsättningsvis SFlL. 
21 För definition av ”verklig innebörd” se kap. 4 nedan. 
22 Rosander (2007) s. 19 jmf. även Lunden, Björn (2011) Skatteplanering-vad är egentligen 

det? (jag är medveten om att sistnämnda artikel inte är en rättskälla). 
23 Citat från 2 § Skattebrottslagen (1971:69). 
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Skattebrott förutsätter således att man undanhållit information eller lämnat 

oriktig uppgift som leder till fara för att fel skatt beräknas till förmån för den 

skattskyldige. 

 

Definitionen av skatteflykt kan sägas vara tvådelad: 

Först en teknisk del där definitionen följer av att SFlL går att tillämpa på 

förfarandet, varpå förfarandet ska betraktas som skatteflykt.24  

 

Sekundärt en allmän definition som är lite svårare att fastställa. I förarbeten 

har återkommande nämnts att om en handling innebär en skatteförmån som 

inte åsyftats eller förutsetts av lagstiftaren är handlingen att betrakta som 

skatteflykt. Transaktionerna är civilrättsligt giltiga men strider mot 

lagstiftningens syfte. Viktigt att framhålla är att skatteflykt enligt varken 

praxis eller doktrin anses vara ett skattebrott. Den skattskyldige kan ha 

redovisat sin transaktion och fullgjort sin upplysningsplikt på ett 

tillfredsställande sätt och det kan ändå anses vara skatteflykt.25  

 

Rosanders slutsats avseende den allmänna definitionen på skatteflykt är att 

det rör sig om en handling som inte accepteras av rättssystemet. 

Bedömningen av acceptans måste ske från fall till fall.26 

 

2.2.2 Skatteflyktslagen 

Skatteflyktslagen tillkom hösten 1980 som en tidsbegränsad lag som efter 

fem år skulle utvärderas ur rättssäkerhetssynpunkt. Lagen gällde till 1993 då 

den borgerliga regeringen upphävde den.27 Regeringen ansåg att lagen 

stärkte det allmännas ställning gentemot den enskilde på ett icke rimligt sätt 

och gjorde det svårt för den enskilde att bedöma skattekonsekvenserna av 

olika rättshandlingar.28  

                                                 
24 Rosander (2007) s. 14 ff. 
25 Ibid. samt prop. 1982/83:84 s. 8 ff. 
26 Rosander (2007) s. 20. 
27 Prop. 1994/95:209 s. 34 samt SFS 1992:1600. 
28 Bet. 1992/93:SkU14 s. 31. 
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Efter ett regeringsskifte återinfördes den 1 juli 1995 SFlL i sin gamla 

lydelse i väntan på att den tillsatta Skatteflyktskommittén skulle komma 

med förslag till reform av lagen.29 

Skatteflyktskommitténs utredning ledde fram till en ändring av SFlL i 

skärpande riktning under 1997.30 De borgerliga partiernas motionärer 

kritiserade förslaget för att brista i rättssäkerhet och förutsebarhet, samt för 

att skapa ytterligare osäkerhet hos skattebetalarna och att lagen därför borde 

upphävas istället för att ändras. Vidare anförde de borgerliga partierna att 

problemet med skatteflykt istället kunnat lösas genom tillräcklig klarhet i 

skattelagstiftningen och då utan att behöva ge avkall på den enskildes 

rättssäkerhet.31  

SFlL hade även tidigare, 1989, fått kritik av Skatteflyktskommittén för att 

intervenera i förhållandet mellan civilrätt och skatterätt och på så vis i 

civilrättsligt giltiga förhållanden. Dessutom ansågs lagen inte tillräckligt 

effektiv för att motverka skatteflykt bl.a. därför att en legaldefinition av 

skatteflykt saknades. Kommittén kunde även konstatera att det fanns en 

påfallande stor resistens hos domstolarna mot att bortse från civilrättsligt 

giltiga handlingar för att tillämpa skatteflyktslagen. Kommittén fastslog att 

det tycktes finnas ett inbyggt motstånd mot att underkänna rättshandlingar 

som parter och utomstående tredje män förlitade sig på i andra hänseenden. 

Normalt sett civilrättsligt giltiga transaktioner borde godkännas med 

undantag för rena skentransaktioner.32  

Utskottet som föreslog reformen 1997 ansåg däremot att de 

lagtolkningsmetoder som fanns visat sig otillräckliga för att motverka 

skatteflykt och att detta motiverade ett behov av en skatteflyktslag som en 

slags lagstadgad tolkningsanvisning.33 Utskottet poängterade dock att 

                                                 
29 Prop. 1994/95:209 s. 35 samt rskr. 1994/95:348. 
30 Prop. 1996/97:170 s. 7 samt SFS 1997:777. 
31 Motion 1997/98:Sk5 och Sk6. 
32 SOU 1989:81 s. 12 ff.  
33 Bet. 1997/98:SkU3 s. 4. 
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behovet av en effektivitet i skattelagstiftningen inte fick leda till att den 

enskildes berättigade krav på rättssäkerhet och förutsebarhet åsidosattes.34 

2.2.3 Tillämpning 

SFlL generalklausul ställer upp fyra kumulativa förutsättningar för 

tillämpbarhet.35 Vid fastställande av underlag för kommunal och statlig 

inkomstskatt ska hänsyn inte tas till en 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. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot 

lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna 

utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts 

genom förfarandet.”36 

Är dessa förutsättningar uppfyllda ska beslut fattas som om rättshandlingen 

inte företagits eller som om den skattskyldige valt det närmast till hands 

liggande förfarandet. Kan beskattning inte ske på dessa grunder eller skulle 

det leda till oskäligt resultat ska underlaget för skatt uppskattas till skäligt 

belopp.37  

SFlL tillämpas av förvaltningsdomstol på yrkande av skatteverket.38 

Regeringsrätten har i en dom kommit fram till att Skatteverket inte kan 

framställa önskan om tillämpning först i Regeringsrätten då detta strider mot 

instansordningsprincipen.39 

                                                 
34 Ibid. s. 6. I bet. beskrivs inte närmare vad som egentligen menas med rättssäkerhet eller 

effektivitet, endast att lagen måste bli en kompromiss av dessa båda vilket i sin tur lämnar 

utrymme för vidare tolkning av begreppen, se Rosander (2007) s. 20 ff. 
35 Lodin m.fl. (2015) s. 751. 
36 Citat från 2 § SFlL. 
37 3 § SFlL. 
38 4 § SFlL. 
39 RÅ 2000 ref. 54. 
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2.2.4 Rättssäkerhet och effektivitet 

Vid reformen av SFlL 1996, uttalade sig lagrådet avseende rättssäkerheten 

och effektiviteten av lagen. De ansåg att syftet bakom lagen var att uppnå en 

effektiv lagstiftning för att motverka problemet med skatteflykt. Samtidigt 

behövde lagen vara både rättssäker och förutsebar för den skattskyldige.40 

Lagrådet hänvisade till att de redan vid 1983 års reform framhållit att det var 

en mycket svår uppgift att utforma en effektiv generalklausul mot 

skatteflykt som skulle uppfylla kraven på förutsebarhet. Målet med en lag 

mot skatteflykt var att få ett instrument för att komma tillrätta med tidigare 

oprövade transaktioner som testade gränserna för vad som var tillåtet. Då 

krävdes det att lagen blev allmänt hållen och på så vis kunde man inte heller 

förvänta sig att den skulle bli förutsebar i varje enskilt fall. Lagrådet 

framhöll även att man inte kunde se tendenser i praxis på att lagen tillämpats 

på fall där den skattskyldige, eller i vart fall deras skatterådgivare, inte 

kunnat förvänta sig det. De förändringar som skulle införas genom reformen 

skulle, enligt lagrådet, inte innebära en sån väsentlig skillnad att kraven på 

förutsebarhet inte längre kunde anses uppfyllda.41 

Utskottet poängterade att en skattskyldig som kände sig osäker på om 

skatteflyktslagen skulle komma att tillämpas på ett förfarande, hade 

möjligheten att ansöka om ett förhandsbesked och att detta i sin tur 

förstärkte rättssäkerheten för den enskilda.42 

2.3 Sammanfattning 

Lagstiftningsmakten har anförtrotts riksdagen i enlighet med grundlagsfästa 

principer. Särskilt ingripande åtgärder i den enskildes sfär måste stadgas 

genom lag och följaktligen beslutas av riksdagen som företrädare för folket. 

Exempel på särskilt ingripande åtgärder är beskattning.  

 

                                                 
40 Prop. 1996/97:170 s. 34 ff. 
41 Ibid.  
42 Ibid. s. 35. 
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För att komma till rätta med skatteflyktsproblemet stiftades redan på 1980 

talet en lag som skulle ge skatteverket en möjlighet att till domstol 

framställa ett yrkande om att bortse från transaktioner som företagits för att 

ge den skattskyldige en skatteförmån. Lagen har kritiserats genom åren för 

att inte uppfylla kraven på rättssäkerhet och framförallt förutsebarhet men 

har trots det fått finnas kvar. Det finns dock tendenser som pekar på att 

domstolarna är obenägna att tillämpa lagen eftersom det innebär att man 

förbiser civilrättsligt giltiga transaktioner. Lagens existens rättfärdigas med 

att ett visst avkall på rättssäkerhet är godtagbart och ett tvång för att få en 

effektiv lagstiftning. 
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3  Rättsliga principer 

3.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är enligt Peczenik ett viktigt kriterium inom 

rättsstatsideologin där medborgaren bör åtnjuta skydd mot såväl enskilda 

som mot staten. Med skydd åsyftas både formellt och materiellt skydd och 

det är viktigt att separera de båda begreppen. Det formella rättsskyddet tar 

sikte på förutsebarhet och rättsnormer, medan det materiella rättsskyddet tar 

sikte på de fördelar vissa medborgare tilldelas genom rätten i välfärdsstaten, 

t.ex. trygghet och jämlikhet.43 

 

Rättsnormer och förutsebarhet har en viktig roll som styrinstrument inom 

rättsstaten. En rättsstat kännetecknas av att maktutövningen i hög grad följer 

rättsreglerna och har på så vis en hög grad av formell rättssäkerhet genom 

förutsebarhet. Förutsebarhet av besluten skyddar den enskilda mot 

godtycklig maktutövning. Offentligheten genom att domar och domskäl 

publiceras främjar i sin tur förutsebarheten ytterligare.44  

 

Men vad är då rättssäkerhet? Rättssäkerhet är ett komplext begrepp som är 

svårt att definiera. Beyer har sammanställt olika krav som ställs för att det 

ska vara tal om rättssäkerhet:  

 

Legalitetsprincipen eller krav på lagstöd för myndigheters och domstolars 

handlande, krav på klar och tydlig lag, förbud mot retroaktiv strafflag, förbud 

mot analogisk tillämpning av strafflag, kravet att åklagaren ska styrka sin talan, 

objektivitetsprincipen, förbud mot godtycke, krav på saklighet och opartiskhet 

hos domstolar och förvaltningsmyndigheter, kommunikationsprincipen 

innefattande att få ’aktinsyn’, rätt att ta del av vad som tillförts saken och rätt att 

yttra sig, förbud mot otillbörlig maktanvändning…, domstolsprövning av 

administrativa beslut, domstolskompetens, rätt att överklaga inklusive 

besvärshänvisning, skyldighet att motivera beslut, kontrollmöjligheter såsom 

genom JO etc, avgörande inom rimlig tid, offentlighetsprincipen, 
offentliggörande av praxis, muntlig förhandling i domstol och inför 

förvaltningsmyndighet, begränsning av förekomsten av specialdomstolar, och 

domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet.45 

                                                 
43 Peczenik (1995) s. 46 ff. 
44 Ibid. s. 50–54. 
45 Peczenik (1995) s. 89 (citerar Beyer (1991)). 
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1992 tillsattes en kommitté som antog namnet Rättssäkerhetskommittén. 

Deras uppgift var att utreda rättssäkerheten i beskattningsprocessen med 

fokus på den enskildes rättsliga säkerhet.46  

 

Rättssäkerhetskommittén framhöll att rättstillämpningen aldrig får vara 

godtycklig, det är en central och grundläggande rättssäkerhetsaspekt. Annars 

blir rättstillämpningen inte förutsebar och riskerar att förlora den legitimitet 

som krävs för att medborgarna ska sätta sitt förtroende till den dömande 

verksamheten.47 

 

För att värna om rättssäkerheten vid beskattningen har Skatteverket en 

kommunikationsskyldighet som innebär att den skattskyldige har en rätt att 

få yttra sig i ärendet innan beslut tas samt ta del av uppgifter som tillförts 

ärendet av någon annan än den skattskyldige. Till rätten följer vissa 

undantag som t.ex. då det är uppenbart obehövligt eftersom beslutet inte går 

den skattskyldige emot.48 

 

Det finns även en möjlighet för den skattskyldige att få ett bindande 

förhandsbesked där Skatterättsnämnden gör en bedömning av vilka 

konsekvenser en viss transaktion kommer få.49 Detta stärker rättssäkerheten 

och förutsebarheten då den skattskyldige skriftligt får vilka konsekvenser 

som följer och skatteverket måste följa detta. 

3.1.1 Förutsebarhet 

Peczenik fastslår att ett av rättsstatens och demokratins grundvärden är 

kravet på förutsebarhet. Myndighetsutövning och rättskipning måste vara 

förutsebar med stöd av rättsreglerna.  

 

                                                 
46 SOU 1993:62 s. 11. 
47 Ibid. s. 75 ff. 
48 Jmf. 40 kap. 2–3 §§ Skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 17 § Förvaltningslagen 

(1986:223). Jmf. även Rätt handlagt (2011) s. 41 och 89 ff. 
49 Lodin m.fl. (2015) s. 813 ff. Jmf. även 5 § och 16 § lagen (1998:189) om förhandsbesked 

i skattefrågor. 
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Detta är dock mer en värdeprincip än en handlingsregel. Ett ideal som kan 

förverkligas till en viss grad men det finns fler etiska värden som 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna behöver ta hänsyn till för att 

tillgodose rättssäkerheten i deras praxis.50 

 

 Att förutsebarhet ska vara baserat på rättsregler är etiskt motiverat genom 

att ordning är bättre än kaos, lagen är medborgarnas vilja i ett demokratiskt 

samhälle och att lagen består av generella regler som innebär att 

likabehandlingsprincipen uppfylls. Skulle man frångå kravet på 

förutsebarhet på grund av lag och godta förutsebarhet på vilken grund som 

helst skulle det troligen leda till en förutsebarhet contra legem.51 Som 

exempel nämner Peczenik då praxis i en diktaturstat till majoritet bygger på 

den hemliga polisens befallningar. Detta skulle i sin tur inte kunna kallas för 

rättssäkerhet.52 

 
1992 års Rättssäkerhetskommitté framhöll att rättssäkerheten blir särskilt 

betydelsefull när det allmänna genom myndighetsutövning ingriper i 

enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En fundamental 

rättssäkerhetsaspekt i det förhållandet är förutsebarhet.53  

 

Förutsebarhet följer dock inte alltid av lagstiftningen eftersom den inte går 

att göra så precis att den är direkt tillämpbar i varje enskilt fall. Tillämpning 

kräver många gånger omtolkning till det specifika och kanske komplexa 

fallet.  

 

Bristande precision leder i sin tur många gånger till att myndigheten får vida 

befogenheter. En precision i lagstiftningen innebär således en begränsning 

av dessa befogenheter och ett stärkande av rättssäkerheten genom 

förutsebarhet.54 

 

                                                 
50 Peczenik (1995) s. 89–93. 
51 Contra legem betyder mot lagen. 
52 Peczenik (1995) s. 89–93, jmf. även 1 kap. 2 § 1 st. RF. 
53 SOU 1993:62 s. 75 ff. 
54 SOU 1993:62 s. 75–78. 
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3.1.2 Likabehandling och legalitet 

Rättssäkerhetskommittén framhöll även att likabehandlingsprincipen och 

legalitetsprincipen är av yttersta vikt för rättssäkerheten.55  

 

För att uppnå likabehandling bör såväl domare som myndigheter behandla 

lika fall lika genom att argumentera efter samma principer. Kommittén 

påpekade dock att det sällan råder identiska förhållanden i praktiken.56 En 

viss avvikelse kommer alltid finnas men det bör gå att kategorisera 

likvärdiga mål som då bedöms utifrån samma parametrar.  

 

Legalitetsprincipen i beskattningssammanhang kommer bäst till uttryck 

genom RF och principen om att uttag av skatt ska ha stöd i lag.57 Detta 

kompletteras i sin tur av förbudet mot retroaktiv lagstiftning.58 Det finns 

dock ett undantag från förbudet mot retroaktiv beskattning i grundlagen. Om 

riksdagen finner att det finns särskilda skäl får skatt tas ut från den dagen 

regeringen eller ett riksdagsutskott lämnat lagförslag till riksdagen.59 

Anledningen till undantaget är att man vill kunna komma åt luckor i 

lagstiftningen utan att ett förslag till lag innebär en ökning av kringgående 

förfaranden under tiden förarbeten till lagen pågår.60 

 

3.2 Sammanfattning 

I en rättsstat är det viktigt att värna om rättssäkerheten för den enskilde. 

Kraven för rättssäkerhet är många men några av de mest väsentliga kraven i 

beskattningssammanhang är kraven på förutsebarhet, likabehandling och 

legalitet.  

 

                                                 
55 Ibid. s. 78 ff.  
56 Ibid. s. 78 ff. 
57 Jmf. 8 kap. 2 § 2 p. RF. 
58 Se 2 kap. 10 § 2 st. RF.  
59 Jmf. 2 kap. 10 § 2 st. 2 men. RF. Jmf. även Rosander (2007) s. 41.  
60 Bull och Sterzel (2010) s. 83 ff. 
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Förutsebarheten bör följa av generella men tillräckligt precisa lagregler. På 

så vis lämnar man utrymme för tolkning utifrån det specifika fallet samtidigt 

som man begränsar möjligheten till godtycke i rättstillämpningen.61 Genom 

att ställa krav på att dessa normer ska ha viss form och vara utfärdade av en 

folkvald representation stärker man förutsebarheten och tillgodoser kravet 

på legalitet.62 

 

Genom någorlunda enhetliga lagregler tillser man att lika fall behandlas 

lika. Såväl domstol som myndighet har att följa denna 

likabehandlingsprincip.63 

 

                                                 
61 Se avsnitt 3.1.1. 
62 Se avsnitt 3.1.2. 
63 Ibid. 
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4 Genomsyn 

4.1 Genomsyn eller rättshandlingars 
verkliga innebörd 

Civilrätt och skatterätt hänger tätt ihop genom att en civilrättslig handling 

får betydelse för hur beskattning ska ske. Att det är så är dock inte fastslaget 

via lagstiftning utan får anses vara en allmänt accepterad uppfattning 

eftersom det främjar förutsebarheten av den rättsliga bedömningen.64  

Detta innebär dock problem då civilrättsliga handlingar betecknas av den 

skattskyldige på ett visst sätt för att utnyttja regleringsluckor och erhålla 

skattefördelar. Därför har det i praxis utvecklats en princip om att en 

transaktion ska bedömas enligt sin verkliga innebörd, även kallat 

genomsyn.65 

I propositionen till skatteflyktslagsreformen 1996 behandlades begreppet 

genomsyn och riksdagen menade att det råder osäkerhet kring metodens 

räckvidd men att det däremot råder enighet kring vad ett 

genomsynsförfarande innebär. Genomsyn innebär att man vid den 

skatterättsliga prövningen av en transaktion eller ett förfarande bortser från 

rättshandlingarnas formella innebörd och istället lägger den reella 

innebörden till grund för beskattning. Genomsyn kan däremot inte få 

effekten att man helt bortser från vidtagna rättshandlingar. 

Rättshandlingarna ska istället ges de rättsverkningarna som de verkligen ger 

upphov till.66  

Det är omdebatterat huruvida den genomsynsprincip som finns skulle skilja 

sig från civilrättslig avtalstolkning. Debattörer menar att det inte finns något 

                                                 
64 Gäverth och Möller (2007) s. 652. 
65 Påhlsson (2013) s. 92–95. 
66 Prop. 1996/97:170 s. 31 f. Jmf. även Almgren och Leidhammar (2016) s. 206. 
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som tyder på att Regeringsrätten medvetet utvecklat en skatterättslig 

genomsynsprincip.67  

Genom en sammanfattning av Regeringsrättens praxis från 1980 talet 

kommer riksdagen fram till att stor vikt läggs vid huruvida rättshandlingarna 

formellt sett ger den enskilde rättsverkningar eller ekonomiska 

konsekvenser utöver den skatteeffekt de medför. Det finns i praxis således 

inget stöd för att bortse från rättshandlingar som ger en viss skatteeffekt 

även om den enda anledningen till förfarandet varit att uppnå just dessa 

effekter.68 

Gäverth och Möller redogör för hur genomsyn har sett ut i praxis fram till 

och med år 2003 i en artikel i Skattenytt. De kommer fram till att om det 

föreligger en serie kopplade rättshandlingar prövar man de skattemässiga 

konsekvenserna utifrån en helhetsbedömning. Vid de tillfällen 

Regeringsrätten avvikit från civilrättsligt giltiga rättshandlingar har de inte 

ifrågasatt det civilrättsliga fångets natur, utan uttalat sig om hur 

rättshandlingarna ska bedömas i skattemässigt hänseende. 

Man bör därtill fråga sig om slutresultatet av de i transaktionskedjan 

ingående rättshandlingarna, sett ur en affärsmässig synvinkel, 

överensstämmer med den civilrättsliga beteckningen. Avviker de från denna 

beteckning så finns det anledning att undersöka om den verkliga innebörden 

är någon annan än vad den ger sken av. Denna verkliga innebörd ska sedan 

ligga till grund för beskattningen. Detta tillvägagångssätt innebär att man 

inte behöver omtolka den obligationsrättsliga innebörden av 

rättshandlingarna, bara fastställa vilken beskattning som följer av dem.69 

Efter resonemang och analys av ovan objektiva kriterier har författarna till 

artikeln dragit slutsatsen att genomsyn är en rättslig metod, inte princip, för 

att finna den verkliga innebörden av en serie rättshandlingar. Metoden ska 

                                                 
67 Gäverth och Möller (2007) s. 653, jmf. även Rosander (2007) s. 60. 
68 Prop. 1996/97:170 s. 32. 
69 Gäverth och Möller (2007), s. 654 f. Detta resonemang överensstämmer med uttalanden i 

förarbeten, jmf. prop. 1996/97:170 s. 31 f. 
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betraktas på rättsfaktumsidan, inte på regelsidan. Vid beskattningen handlar 

det om att bedöma om ett avtal mellan två parter är vad parterna gör 

gällande. Bevisbördan för att den verkliga innebörden skulle vara något 

annat ankommer på Skatteverket.70  

4.1.1 Genomsyn vs Skatteflyktslag 

Gäverth och Möller behandlar även hur de anser genomsyn förhåller sig till 

Skatteflyktslagen. De menar att man måste fastställa och pröva civilrättsligt 

giltiga rättshandlingar i två steg:  

Det första steget är att fastställa rättshandlingarnas verkliga innebörd 

(faktumsidan71). Finner man att den verkliga innebörden är en annan än vad 

den skattskyldige uppger är det denna verkliga innebörd som ska läggas till 

grund för beskattningen. Saknas det anledning att frångå den civilrättsliga 

beteckningen är det rättshandlingarna som de utformats som ska läggas till 

grund för beskattningen.  

Steg två är att pröva om skatteflyktslagen kan tillämpas på förfarandet 

(regelsidan72). Har genomsyn gjorts så ska verklig innebörd läggas till 

grund för prövningen mot rekvisiten i generalklausulen, annars utifrån 

förfarandet som det utformats genom rättshandlingarna.73 

Rosander är av en annan åsikt och anser att genomsynsmetoden inte är 

accepterad som en praxismetod, även om rättsläget är något oklart på den 

punkten. Skulle en praxismetod accepteras skulle detta innebära en 

underminering av generalklausulen. Genomsyn blir lättare för skatteverket 

att tillämpa då det inte ställs något krav på framställning till förvaltningsrätt 

för tillämpning som det gör med generalklausulen. Genomsynsmetoden 

ställer heller inte upp några kumulativa förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att nå framgång med tillämpningen. Två repressiva metoder 

                                                 
70 Gäverth och Möller (2007) s. 654 f. 
71 Min notis, jmf. kap. 4.1. sista stycket.  
72 Ibid. 
73 Gäverth och Möller (2007) s. 655.  
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mot skatteflykt skulle således varken främja effektiviteten eller 

rättssäkerheten.74  

4.2 Genomsyn i praxis 

4.2.1 RÅ 1987 ref. 78 (Accenta) 

Ett bra exempel på genomsynsprincipen framgår ur RÅ 1987 ref. 78 

(Accenta). En person hade lånat en summa pengar och kort därefter 

återbetalat 99% av dessa till långivaren i förskottsränta. Låntagare fick 

enligt den tidens regler göra avdrag för förskottsränta. Regeringsrätten ansåg 

att avtalets verkliga innebörd inte avsåg ett reellt lån, som parterna påstod, 

utan snarare innebar att låntagaren förvärvat en handling som skulle läggas 

till grund för ett avdragsyrkande. Betalningen kunde alltså inte ses som en 

ränta och Regeringsrätten vägrade låntagaren avdrag för förskottsränta.75  

4.2.2 RÅ 1995 ref. 33 (Barlasten II) 

I RÅ 1995 ref 33 (Barlasten II) köpte och sålde handelsbolaget Barlasten II 

premieobligationer vilket i sin tur ledde till ett stort skattemässigt underskott 

i bolaget. En fysisk person, Inger B, förvärvade andelar i bolaget i mitten på 

december 1987 för 128 000 kr. I januari 1988 sålde hon samtliga andelar till 

ett företag för 128 kr. Hon ville därefter göra avdrag för skuldräntor och det 

underskott i bolaget som belöpte på hennes andelar i sin deklaration, en så 

kallad dubbel avdragsrätt. 

Regeringsrätten kom fram till att det inte fanns anledning att utöva 

genomsyn och att frångå den princip om fördelning att ett handelsbolags 

skattemässiga resultat ska delas upp mellan dem som är delägare vid årets 

utgång. Även om det stod klart att skatteförmånen varit avgörande för 

förfarandet fanns det inget som tydde på att avtalen som Inger B ingått varit 

civilrättsligt ogiltiga.  

                                                 
74 Jmf. Rosander (2007) s. 59 f., samt s. 85. 
75 RÅ 1987 ref. 78. 
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Inte heller skatteflyktslagen ansågs tillämplig då en dubbel avdragsrätt, i 

samband med innehav och avyttring av andelar i handelsbolag, tidigare i 

praxis befunnits vara otillräckliga skäl att tillgripa lagen mot skatteflykt. 

Regeringsrätten ansåg dock att skatteplanering och dubbla avdrag varit 

avgörande för Inger B:s agerande men detta var inte tillräckligt för att neka 

henne avdrag.76  

Avgörandet är viktigt för att belysa begränsning i tillämpningen av 

genomsynsprincipen.  

4.2.3 HFD 2013 ref. 43 

I ett överklagat förhandsbesked om skatt omklassificerade domstolen en 

gåvotransaktion bestående av flera rättshandlingar och beskattade detta hos 

givaren som utdelning. A ämnade ge bort ett antal av sina andelar i X AB 

till en av honom nybildad stiftelse för kulturella ändamål. Detta skulle 

åstadkommas genom att A bildade ett NYAB som fick andelar i X AB. X 

AB skulle sedan lösa in aktierna till marknadsvärdet och aktierna överläts 

därefter till stiftelsen varpå NYAB likviderades. Fråga uppkom om A kunde 

bli beskattad på grund av genomsyn eller om skatteflyktslagen kunde bli 

tillämplig på förfarandet. 

 

 Det var i målet ostridigt att A kunde ge bort andelarna till stiftelsen utan 

skattekonsekvenser. Men eftersom A var ensam ägare i samtliga bolag var 

det han som ensam bestämde över transaktionskedjan och de rättssubjekt 

och rättshandlingar som skapats för ändamålet. Efter förfarandet skulle 

ägarförhållandet i X vara oförändrat och det enda som egentligen skett var 

att X överfört tillgångar till stiftelsen. Transaktionerna sedda för sig själva 

var således inte säregna men sett i ett sammanhang tycktes vissa av 

rättshandlingarna syfta till att direkt motverka effekterna av andra 

rättshandlingar. HFD hänvisade till ett rättsfall från 2007 där både 

skatterättsnämnden och HFD kommit fram till att en 

förmögenhetsöverföring, som inte är affärsmässigt motiverad från ett AB till 

                                                 
76 RÅ 1995 ref. 33 s. 1, 18 och 19. 
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en stiftelse, och som inte är underprisöverlåtelse enligt 23 kap. 

inkomstskattelagen, ska beskattas som utdelning. En majoritet av HFD 

menade därför att A skulle beskattas som för utdelning med anledning av 

överföringen till stiftelsen.  

 

En minoritet av HFD menade däremot att stiftelsen skulle tillföras medel 

genom ett antal civilrättsligt giltiga rättshandlingar och att det inte fanns 

anledning att utgå från att den verkliga innebörden avvek från vad 

rättshandlingarna gav uttryck för.77 

 

I en artikel i Skattenytt analyserar Lars Samuelsson HFD:s resonemang och 

utfallet av domen. Han poängterar att HFD inte använder termen verklig 

innebörd i sina domskäl eller hänvisar till tidigare rättspraxis på området. 

Det HFD särskilt fäste vikt vid var två saker; dels As kontroll över 

förfarandet, dels det faktiska slutresultatet av detta.  

 

Vad som är anmärkningsvärt, och en vändning i praxis enligt Samuelsson, 

är att HFD inte ifrågasätter den civilrättsliga giltigheten i As rättshandlingar 

men frångår denna civilrättsliga giltigheten och gör en helhetsbedömning i 

sitt domslut, trots att rättshandlingarna inte kan ses som säregna betraktade 

var för sig.78 

 

4.3 Sammanfattning 

Genomsyn innebär att man lägger en transaktions verkliga innebörd till 

grund för beskattningen oavsett hur transaktionen har betecknats 

civilrättsligt. Hur långt ifrån den civilrättsliga beteckningen denna 

omtolkning får sträcka sig är oklart. Praxis visar både på en restriktiv 

                                                 
77 HFD 2013 ref. 43. 
78 Samuelsson (2013) s. 857 ff. 



 29 

tillämpning79 såväl som under senare år på en mer vidsträckt tolkning av 

verklig innebörd.80  

 

I doktrin görs gällande att en vidsträckt tillämpning av genomsyn skulle ta 

bort nödvändigheten av en generalklausul mot skatteflykt. Samtidigt är det 

oklart om genomsyn är en praxisprincip som kan läggas till grund för ett 

beslut. Genomsyn ska snarare ses som ett verktyg för att komma fram till 

den verkliga innebörden av en civilrättsligt giltig transaktion, för att sedan 

pröva denna verkliga innebörd mot lagregler, i detta fall skatteflyktslagens 

generalklausul.81 Två repressiva metoder mot skatteflykt tycks inte 

effektivisera problemlösningen med skatteflykt. Skatteverket tenderar välja 

genomsynsmetoden och kringgår då de spärrar man tagit in i lagen för att 

tillgodose rättssäkerheten genom kumulativa förutsättningar och krav på att 

underställa förvaltningsdomstol tillämpningen. Detta gör det svårare för den 

enskilda att förutse konsekvenserna av sina rättshandlingar. 

                                                 
79 Jmf. RÅ 1995 ref. 33. 
80 Jmf. HFD 2013 ref. 43. 
81 Se avsnitt 4.1. samt 4.1.1. ovan. 
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5 Skatteverkets handläggning 

5.1 Ärendehandläggning 

Skatteverket fullgör en del av den offentliga förvaltningen och lyder under 

regeringen.82 

 

Skatteverket ska vid sin ärendehandläggning beakta samma rättskällor och 

rättsprinciper som domstolarna.83 I skatteverkets handbok klargörs att praxis 

spelar en stor roll för enhetligheten av rättstillämpningen men att det inte 

finns något krav på att följa högsta instans prejudikat. Det är i handboken 

inte föreskrivet hur skatteverket bör förhålla sig till praxis vid 

beslutsfattande.84  

 

Beredning av ett ärende hos skatteverket innebär att en handläggare sätter 

sig in i samt föredrar ärendet under en muntlig framställning. Den 

föredragande bör redan innan föredragandet ha funderat över vilken utgång 

denne finner riktig i ärendet. Enbart väsentligheter för ärendet ska 

presenteras för att göra beslutsprocessen så smidig som möjligt men det är 

viktigt att både saker som talar för och emot en viss utgång presenteras. Ofta 

är det bara den föredragande som är insatt i ärendet och den muntliga 

framställningen blir således mycket viktig för det efterföljande beslutet. 

Detta ställer stora krav på opartiskhet och saklighet hos den föredragande 

för att tillgodose den skattskyldiges rättssäkerhet.85  

 

Ett s.k. slutligt beslut från skatteverket ska motiveras samt underrättas den 

skattskyldige på ett lättförståeligt sätt. Beslut som innebär ett större 

ingripande i den enskildes sfär bör motiveras utförligare än enklare typer av 

                                                 
82 Jmf. 1 kap. 8 § RF samt 12 kap. 1 § RF. 
83 Prop. 2009/10:80 s. 126. 
84 1 kap. 1 § 3 st. RF samt Rätt handlagt (2011) s. 36 ff. 
85 Rätt handlagt (2011) s. 97 ff. 
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beslut.86 Med utförlighet menas att det ska vara tydligt för den skattskyldige 

vilka faktiska förhållanden som varit avgörande för beslutet och hur 

skatteverket har resonerat om omständigheter där den skattskyldige befaras 

tycka annorlunda. Då skatteverket tar ett beslut på rimlighets- eller 

skälighetsgrund, s.k. skönsmässigt avgörande, ska dessa som regel baseras 

på en objektiv grund. Denna grund ska redogöras för i beslutet.87 

 

5.2 Skatteverkets utövande av genomsyn 

5.2.1 RÅ 2004 ref. 27 

Skatteverket har i praxis ett flertal gånger funnits utöva genomsyn framför 

skatteflyktslagen.88  

 

I RÅ 2004 ref. 27 efterbeskattades en privatperson (H.J) dels genom 

uttagsbeskattning, dels för genomsyn, för att denne sålt avverkningsrätt av 

fastighet till sin makes aktiebolag som i sin tur direkt sålt denna rätt vidare 

till ett annat aktiebolag (C) för en högre summa. Skatteverket menade att 

transaktionens verkliga innebörd var att betrakta som att H.J. sålt rättigheten 

direkt till bolag C och att H.J. därför skulle beskattas för denna 

transaktionen. Både länsrätten och kammarrätten gick på skatteverkets linje.  

 

Regeringsrätten höll dock inte med då utredningen i målet inte gav stöd för 

slutsatsen som skatteverket kommit fram till och H.J. blev inte eftertaxerad 

för genomsyn.89 

 

                                                 
86 7 §, 20–21 §§ Förvaltningslagen, lagrummen uppräknar även några omständigheter då 

det inte är nödvändigt att motivera eller underrätta om beslutet. Exempel på detta är då det 

är uppenbart obehövligt eller om beslutet inte går den skattskyldige emot. Jmf. även Rätt 

handlagt (2011) s. 98, 102 ff. 
87 Rätt handlagt (2011) s. 103 ff. 
88 Jmf. RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2008 not 169 samt RÅ 2010 ref. 51. 
89 RÅ 2004 ref. 27. 
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Rättsfallet fick dock liten eller ingen effekt på skatteverkets handläggning 

och har kritiserats för att inte vara tillräckligt tydligt.90 

 

5.2.2 RÅ 2010 ref. 51 

Förtydligande kom några år därefter genom RÅ 2010 ref. 51 som handlade 

om kapitalvinstbeskattning. Frågan var huruvida kapitalvinsten vid avyttring 

av aktier i ett bolag (Finansstyrning AB, hädanefter FAB) skulle beskattas 

hos en privatperson (G.H.) som arbetade i bolaget vid tidpunkten då 

moderbolaget (Manica SA) sålde aktierna till AT Holding. Manica SA hade 

tillgångar i en av G.H. ägd utländsk kapitalförsäkring.  

 

Skatteverket ansåg att G.H. skulle kapitalvinstbeskattas för vinsten som 

uppstod vid försäljningen till AT Holding och valde dessutom att påföra 

honom ett skattetillägg om 40% av den undandragna skatten.  

 

Till stöd för sin uppfattning anförde skatteverket att en del av den utländska 

kapitalförsäkringen inte beskattades likartat med i Sverige. Därtill menade 

de att FAB, som var ett underbolag till flera utländska bolag, bara hade till 

syfte att upparbeta en vinst under året och därefter, innan årsskiftet, avyttra 

andelarna i bolaget. På så vis skulle likviden för tillgångarna tillfalla det 

utländska moderbolaget, Manica SA med säte i Luxemburg.  

 

Eftersom Manica SA hade andelar i den av G.H. tecknade 

kapitalförsäkringen skulle värdet på försäkringen öka motsvarande värdet av 

köpeskillingen, och en del av pengarna gå tillbaka till G.H. skattefritt. 

  

Därtill lade skatteverket att det var mycket svårt att kontrollera vilka som 

var ägare i dessa utländska bolag och att det var omöjligt för skatteverket att 

få ett utdrag från en luxemburgsk bank för att kontrollera tillgodohavanden. 

 

                                                 
90 Sandberg och Larsson (2007) Skatteverket bortser från civilrättsligt giltiga 

rättshandlingar. 
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G.H. försvarade sig med att Manica SA avsåg att inrätta en europeisk 

försäkringsmäkleriverksamhet med de medel som tillförts från försäljningen 

av FAB. Detta var den verkliga innebörden av transaktionerna, inte att ge 

G.H. en skatteförmån. 

 

Kammarrätten tillämpade genomsyn och kom fram till att G.H., genom att 

vara styrelseledamot i FAB, haft ett så pass stort inflytande över 

händelseförlopp och transaktioner att han innehaft den reella kontrollen över 

bolaget och de medel som upparbetats i det. Den verkliga innebörden av 

transaktionerna var därför att överföra värdet av de i FAB genererade 

medlen till G.H:s kapitalförsäkring.   

 

G.H. överklagade till Regeringsrätten som påpekade att kammarrätten i sitt 

beslut utgick91 från att den verkliga innebörden av transaktionerna var en 

annan än den uppgivna. Men de av kammarrätten åberopade 

omständigheterna styrkte inte slutsatsen. 

 

 Regeringsrätten klargjorde att om beskattning ska kunna ske efter 

rättshandlingarnas verkliga innebörd, måste slutsats kunna dras att den 

verkliga innebörden varit någon annan än den uppgivna.92 

 

5.3 Sammanfattning 

Skatteverket lyder under svenska lagar och rättsliga principer. De måste i sin 

handläggning bl.a. iaktta allas likhet inför lagen såväl som saklighet och 

opartiskhet.  

 

Skatteverket har i praxis funnits utöva genomsyn framför skatteflyktslagen. 

HFD har i några avgörande klarlagt att det måste vara bevisat i målet att den 

verkliga innebörden varit en annan än den uppgivna för att genomsyn ska 

                                                 
91 Min kursivering. 
92 RÅ 2010 ref. 51. 
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kunna tillämpas. Skatteverket har dock inga krav på sig att de måste följa 

denna praxis även om det är viktigt för en enhetlig rättstillämpning.  
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6 Analys 

Varför tillåts Skatteverket att använda genomsyn till grund för sina 

förvaltningsrättsliga beslut när det är stadgat att förvaltningsrättsliga och 

särskilt inskränkande åtgärder ska ha stöd i lag?  

Skatteflykt är ett stort problem för det svenska samhället. Enorma summor 

pengar som behövs för den statliga förvaltningen stannar kvar hos de 

skattskyldiga genom transaktioner och förfaranden som befinner sig i 

gråzonen. Regleringsluckor hinner inte bli fyllda i samma takt som 

kreativiteten flödar. Det är därför av stor vikt att ha ett effektivt instrument 

som kan sätta stopp för denna typ av transaktioner innan de fått för stor 

spridning. 

På andra sidan står den enskilde med ett krav på att staten inte ingriper i 

dennes sfär mer än absolut nödvändigt. Att veta vilka konsekvenser som 

följer av ens handlande är grundläggande för rättssäkerheten. 

Förutsebarheten tillgodoses i en rättsstat bl.a. genom kravet på legalitet och 

likabehandling. Offentligheten av domar och beslut bidrar ytterligare till 

denna förutsebarhet då var och en i samhället har möjlighet att ta del av hur 

utgången i ett mål eller ärende har blivit och varför det har blivit så.  

Det ställs högre krav på rättssäkerhet vid beskattningen då det anses vara ett 

allvarligt ingripande i den enskildes ekonomi. Eftersom det vid skatteflykt 

är oklart vilka konsekvenser som följer av en tidigare oprövad handling, har 

lagstiftaren ställt högre krav på lagtillämpningen. Detta sker genom 

kumulativa krav i skatteflyktslagens generalklausul och att tillämpning av 

lagen endast får ske av förvaltningsdomstol på yrkande av skatteverket. 

Skatteflyktslagen har trots det blivit hårt kritiserad för att inte vara 

tillräckligt förutsebar eller uppfylla kraven på rättssäkerhet. Lagrådet anser 

dock att ett visst avkall på rättssäkerheten är godtagbart mot att vi får en 

effektiv lagstiftning, hur balansen mellan dessa motstående intressen ska se 

ut är dock oklart.  
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Många av de rättssäkerhetskrav som Beyer93 ställer upp tillgodoses genom 

en lagstiftning mot skatteflykt, även om generalklausulen är generellt 

utformad och inte kan anses vara helt förutsebar. Men det finns inget 

incitamentet för skatteverket att framställa yrkande om tillämpning av 

generalklausulen när genomsynsprincipen kan tillämpas direkt på ett ärende.  

Genomsynsprincipen uppfyller inga av de krav Beyer ställer upp för 

rättssäkerhet. Exempel i praxis visar på tillfällen då en civilrättsligt giltig 

rättshandling tolkats om till vad skatteverket anser är en verklig innebörd av 

rättshandlingarna, utan att skatteverket haft stöd för sin slutsats. De otydliga 

gränserna för hur långt tolkningen av verklig innebörd får sträcka sig lämnar 

således utrymme för ett godtycke i skatteverkets handläggning. 

Precis som Rosander,94 anser jag att om rättsväsendet tillåter en tillämpning 

av genomsyn kommer på sikt generalklausulen upphävas på bekostnad av 

rättssäkerheten. Det finns stöd i förarbete och doktrin för att 

genomsynsprincipen är att betrakta som en metod för att fastställa ett 

rättsfaktum, som sedan ska ligga till grund för en bedömning av rättsföljden. 

Rättsföljden ska då fastställas genom en tillämpning av generalklausulen 

och på så vis bibehålls rättssäkerheten.  

Oklarheten kring om genomsyn accepteras i svensk rätt och på vilket vis 

den i så fall ska tillämpas, leder till att det inte finns något som förbjuder 

skatteverket att tillämpa principen. Inte heller ställs det några krav på att 

skatteverket måste följa domstolarnas praxis, även om det är viktigt för en 

enhetlig rättstillämpning.  

Skatteverkets tillämpning av genomsyn tycks således vara en produkt av 

befintligheten av ett lättare tillgängligt instrument som samtidigt är 

effektivare för skatteverket i deras bekämpning av skatteflykt, då 

                                                 
93 Se kap. 3.1. ovan. 
94 Se kap. 4.1.1. ovan. 
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tolkningsutrymmet och tillämpningsområdet är större. Det är dock varken 

förutsebart eller rättssäkert. 
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