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Summary 

The principle of legality is of utmost importance to ensure the legal certainty 

of individuals, which is ensured by preventing that the exercise of public 

authority is arbitrary or unpredictable. Since the creation of the tax evasion 

law, the law has been criticized for its analogical application of tax laws and 

its incompatibility with the principle of legality. Additionally, the meaning 

and status of the principle of legality within the area of tax law has been 

disputed and is partly unclear. Therefore, a review of the problems has been 

justified. 

 

This essay deals with the meaning and status of the principle of legality within 

the area of tax law on the basis of the application of the tax evasion law, 

furthermore it questions whether the principle of legality within the area of 

criminal law gives individuals a stronger legal certainty. Whether the tax 

evasion law complies with the principle of legality, and what impact the 

principle of legality has within the areas of tax law and criminal law, are 

examined on the basis of doctrine and jurisprudence. Furthermore, it is 

investigated why the application of the tax evasion law has been considered 

incompatible with the principle of legality, as well as what meaning and status 

the principle of legality is given when countering tax evasion. By comparison 

with the principle of legality within criminal law, it is examined whether it 

provides individuals with a stronger legal certainty. 

 

To achieve the purpose of the essay it examines three questions: if the 

application of the tax evasion law is consistent with the principle of legality 

within the area of tax law; whether the meaning and status of the principle of 

legality within criminal law entails a stronger legal certainty; and if legal 

certainty is restricted within the area of tax law through the application of the 

tax evasion law, and – if so – whether the restriction is justified. The 

conclusions of the essay are that the application of the tax evasion law extends 

beyond the ordinary interpretation methods, but it is compatible with the 
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principle of legality with the area of tax law, because the application meets 

the regulatory requirement of the principle by having a legal basis in the tax 

evasion law. The problem is rather that the general clause of the tax evasion 

law is too vague and that taxation is therefore unpredictable, which restricts 

the legal certainty of individuals within the area of tax law. The principle of 

legality has a clearer legal regulation within the criminal law, and the criminal 

courts take greater account of the principle, which results in a stronger legal 

certainty in criminal matters. The function and design of the tax evasion law 

can still – even though the legal certainty of individuals to some extent gets 

restricted – be considered necessary in the light of the social interests it 

reflects. 
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Sammanfattning 

Legalitetsprincipen är av yttersta vikt för tillförsäkrande av enskildas 

rättssäkerhet, vilken säkerställs genom att den offentliga maktutövningen inte 

får vara godtycklig eller oförutsebar. Eftersom skatteflyktslagen sedan dess 

tillkomst kritiserats för att medföra en analog skattelagstillämpning oförenlig 

med legalitetsprincipen, och den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd 

och ställning varit omtvistad och delvis oklar, har en genomlysning av 

problematiken varit motiverad. 

 

Uppsatsen behandlar den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd och 

ställning utifrån skatteflyktslagens tillämpning, samt huruvida 

legalitetsprincipen inom straffrätten ger enskilda ett starkare 

rättsäkerhetsskydd. Utifrån doktrin och rättspraxis undersöks såväl 

skatteflyktslagens förenlighet med legalitetsprincipen, som 

legalitetsprincipens genomslag inom skatte- respektive straffrätten. Vidare 

utreds anledningen till att skatteflyktslagens tillämpning ansetts oförenlig 

med legalitetsprincipen, samt vilken innebörd och ställning 

legalitetsprincipen tillmäts vid bekämpandet av skatteflykt. Genom en 

jämförelse med legalitetsprincipen inom straffrätten undersöks om den på 

straffrättens område tillförsäkrar enskilda ett starkare rättssäkerhetsskydd. 

 

För uppnående av uppsatsens syfte undersöks tre frågeställningar: om 

skatteflyktslagens tillämpning är förenlig med den skatterättsliga 

legalitetsprincipen, om legalitetsprincipens innebörd och ställning inom 

straffrätten medför ett starkare rättsäkerhetsskydd, samt om rättssäkerheten 

genom skatteflyktslagens tillämpning inskränkts på skatterättens område, och 

– om så är fallet – huruvida inskränkningen är motiverad. Slutsatserna av 

undersökningen är att skatteflyktslagens tillämpning sträcker sig utöver 

ordinarie lagtolkningsmetoder, men är förenlig med den skatterättsliga 

legalitetsprincipen eftersom tillämpningen uppfyller föreskriftskravet genom 

stöd i skatteflyktslagen. Problemet består istället av att skatteflyktslagens 
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generalklausul är alltför obestämt utformad och att beskattningen därför är 

oförutsebar, vilket inskränker enskildas rättssäkerhet inom skatterätten. 

Legalitetsprincipen har en tydligare lagreglering inom straffrätten och i 

rättspraxis tas större hänsyn till principen, vilket medför en starkare 

rättssäkerhet på straffrättens område. Skatteflyktslagens funktion och 

utformning kan ändå – trots att enskildas rättssäkerhet i viss mån inskränkts 

– anses nödvändig mot bakgrund av de samhällsintressen den återspeglar. 
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Förord 

Till Evelina och Alfred. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Legalitetsprincipen är en fundamental rättssäkerhetsgrundsats som garanterar 

förutsebarhet, likabehandling och frihet från godtycke, genom att den 

offentliga makten måste ha lagstöd för ingripanden mot enskilda,2
 och den 

statliga makten måste vara på förhand lagreglerad samt utövas i enlighet med 

regleringen.3 Legalitetsprincipen härstammar ur Montesquieus 

maktdelningslära och har såväl sitt ursprung som sin största betydelse inom 

straffrätten.4 Legalitetsprincipen anses bestå av föreskriftskravet, 

analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet samt obestämdhetsförbudet och har 

även beskrivits som en konjunktion av dessa rättssäkerhetsaspekter.5 Dess 

kärna – föreskriftskravet – innebär inom straffrätten att ingen får straffas för 

en gärning som inte kriminaliserats genom lag och inte heller får straffet 

avvika från vad lagen stadgar.6 Det straffbara området måste således vara känt 

och bestraffningens lagstöd måste möjliggöra för enskilda att i viss mån 

förutse straffrättsliga ingripanden.7 Obestämdhetsförbudet är en mer 

outforskad aspekt av legalitetsprincipen som förhindrar att föreskrifter genom 

en obestämd formulering kan ges en väldigt vidsträckt tolkning och 

tillämpning.8 Legalitetsprincipen är genom rättssäkerhetskraven en av de 

viktigaste rättsprinciperna även inom skatterätten, där den uttrycks genom 

satsen nullum tributum sine lege, det vill säga ingen skatt utan lag.9 Den 

                                                 
2 Prop. 1980/81:17 s. 13; SOU 1993:62 s. 75; Thornstedt 1955 s. 331; Frände 1989 s. 164; 

Jareborg 2001 s. 57.  
3 Rosander 2007 s. 77; Asp 1999 s. 25; Jareborg 1992 s. 82. 
4 Thornstedt 1955 s. 323; Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 22, 28; Sundell 

1994/95 s. 96; SOU 1988:7 s. 45. 
5 Jareborg 1990 s. 83; Frände 1989 s. 82; Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s. 46; Asp 2002 s. 

247. 
6 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 28; Sundell 1994/95 s. 95; Jareborg 1992 s. 93; 

Fagher 2016 s. 421. 
7 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s. 45; Jareborg 2001 s. 57; NJA 2016 s. 3, punkt 13. 
8 Hultqvist 2016 s. 738. 
9 Ljungman 1947 s. 21; Hultqvist 2013 s. 15; Tjernberg 2016 s. 170. 
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skyddar skattskyldiga genom kravet på uttryckligt lagstöd såväl för 

beskattning som för undantag från beskattning.10 

 

Trots konsensus beträffande legalitetsprincipens existens inom skatterätten är 

dess innebörd och ställning omtvistad, och diskuteras inte sällan i ljuset av 

skatteflyktslagen.11 Medan somliga anser skatteflyktslagens tillämpning vara 

tämligen oproblematisk – och att legalitetsprincipen inte nödvändigtvis måste 

följas – hävdar andra i stark kontrast härtill att tillämpningen är direkt 

grundlagsstridig, eftersom legalitetsprincipen är en vidsträckt och absolut 

rättssäkerhetsprincip. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att mot angiven bakgrund utreda och analysera den 

skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd och ställning utifrån 

skatteflyktslagens tillämpning. Därutöver ska genom en jämförelse 

undersökas om legalitetsprincipen inom straffrätten ger enskilda ett starkare 

rättsäkerhetsskydd. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar styra framställningen: 

- Är skatteflyktslagens tillämpning förenlig med den skatterättsliga 

legalitetsprincipen? 

- Medför legalitetsprincipens innebörd och ställning inom straffrätten 

ett starkare rättssäkerhetsskydd än inom skatterätten? 

- Har rättssäkerheten genom skatteflyktslagens tillämpning inskränkts 

inom skatterätten och – om så är fallet – är inskränkningen motiverad? 

1.3 Teori, metod och perspektiv 

Den rättsdogmatiska metoden utgör utgångspunkten för uppsatsen. 

Därigenom kommer gällande rätt – utifrån angivna frågeställningar och 

genom en undersökning av erkända rättskällor – granskas, analyseras, 

                                                 
10 Lodin m.fl. 2015 s. 601; Påhlsson 2013 s. 89; Simon-Almendal 2005 s. 71. 
11 Se t.ex. Uggla & Carneborn 2015 s. 110; Hultqvist 1995 s. 5; Tikka 2004 s. 659. 
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systematiseras och fastställas. Följaktligen baseras utredningen på en 

undersökning av lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin i enlighet 

med rättskälleläran.12 Valet att analysera legalitetsprincipen utifrån 

skatteflyktslagens tillämpning motiveras av att tillämpningen ställer frågan 

om legalitetsprincipens innebörd och ställning inom skatterätten på sin spets. 

  

Legalitetsprincipen utgör i grunden ett skydd för enskildas rättssäkerhet. 

Rättssäkerheten är av yttersta betydelse som det slutliga skyddet om enskildas 

medborgerliga och mänskliga rättigheter kränks. Uppsatsen har således ett 

rättssäkerhetsperspektiv och ämnar undersöka hur effektivt 

legalitetsprincipens rättssäkerhetsaspekter upprätthålls inom skatte- 

respektive straffrätten, och om skatteflyktslagens tillämpning uppfyller de 

grundläggande rättssäkerhetskrav som bör ställas på statlig maktutövning. 

Därutöver undersöks om rättssäkerheten genom skatteflyktslagens 

tillämpning har inskränkts inom skatterätten, och om så är fallet, huruvida det 

finns argument för att inskränkningar kan vara motiverade. 

Rättssäkerhetsbegreppet indelas ofta i formell rättssäkerhet, vilket innebär att 

den offentliga makten är förutsebar och utövas inom en rättslig ram, samt 

materiell rättssäkerhet, vilket är resultatet av att formell rättssäkerhet 

sammanvägs med etiska värden.13 Enligt Frändberg bör 

rättssäkerhetsbegreppet definieras i varje enskilt fall eftersom en heltäckande 

definition är omöjlig. Emellertid tycks enighet råda om att rättssäkerhet avser 

"förutsebarhet i rättsliga angelägenheter".14 Trots avsaknad av en entydig 

definition förefaller en kärna i rättssäkerhetsbegreppet vara skyddet mot 

oförutsebar och godtycklig offentlig maktutövning.15 I uppsatsen utgås därför 

från att rättssäkerhetsbegreppet främst avser skydd mot godtycklig och 

oförutsebar offentlig maktutövning. 

                                                 
12 Korling & Zamboni 2013 s. 21, 24; Peczenik 2005b s. 249; Dahlman 2010 s. 23. 
13 Peczenik 1995 s. 11 f. 
14 Frändberg 2005 s. 284 f. 
15 SOU 1993:62 s. 75; Peczenik 2005a s. 43. 
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1.4 Material och forskningsläge 

Eftersom direkt vägledning avseende såväl skatteflyktslagens tillämpning 

som legalitetsprincipens innebörd och ställning saknas i lagstiftning och 

lagförarbeten, består framställningens kärna av avvägningar inom rättspraxis 

och doktrin. Doktrinen saknar förvisso självständig auktoritet men ökar 

övriga rättskällors demokratiska legitimitet.16 I förekommande fall refereras 

till äldre litteratur, vilket beaktats vid urvalet av inhämtad information. 

Rättsfallsurvalet har gjorts med utgångspunkt att illustrera dels 

skatteflyktslagens tillämpning, dels hur de för framställningen relevanta 

aspekterna av legalitetsprincipen upprätthålls i rättstillämpningen. 

 

Uppsatsen belyser en omdebatterad problematik och forskningen kring 

skatteflyktslagens förenlighet med legalitetsprincipen är omfattande. 

Skatteflyktslagen har behandlats utförligt i doktrin; i synnerhet av Anders 

Hultqvist som i sin avhandling Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen 

år 1995 och kontinuerligt därefter utpekat skatteflyktslagen som oförenlig 

med legalitetsprincipen och direkt grundlagsstridig. Flertalet andra författare 

– däribland Robert Påhlsson och Ulrika Rosander – har presenterat sina 

respektive synsätt på såväl skatteflyktslagens tillämpning som 

legalitetsprincipens innebörd och ställning, och inte alla delar Hultqvists 

uppfattning. Särskilt Rosanders avhandling Generalklausul mot skatteflykt 

(2007) behandlar problematiken utförligt och har varit till stor nytta vid 

författandet av uppsatsen. Ingen av nämnda avhandlingar behandlar 

obestämdhetsförbudet eller legalitetsprincipen inom straffrätten, men ger en 

bra bild av legalitetsprincipen inom skatterätten. Frågan om hur 

legalitetsprincipen inom skatterätten skiljer sig från dess straffrättsliga 

motsvarighet är ovanligt förekommande i litteraturen, men berörs delvis i 

Teresa Simon-Almendals avhandling Skatteanpassade transaktioner och 

skattebrott (2005). Nämnda författares framträdande ställning har gjort att 

utgångspunkt tagits i deras litteratur. 

 

                                                 
16 Korling & Zamboni 2013 s. 27. 
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Mot bakgrund av diskussionerna i doktrinen avser denna framställning lyfta 

fram, belysa och vidareutveckla vissa argument, samt genom eget 

resonerande försöka klargöra rättsläget ytterligare. Uppsatsen skiljer sig från 

det hittills författade genom att den kortfattat belyser en helhetsbild av det 

som behandlats i skatterättslig doktrin och ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

jämför detta med det som framförts inom straffrätten. 

1.5 Avgränsningar 

Framställningen behandlar huruvida skatteflyktslagens tillämpning är 

förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen, samt hur väl 

legalitetsprincipen inom skatte- respektive straffrätten tillförsäkrar enskilda 

rättssäkerhet. Följaktligen kommer endast de aspekter av den straffrättsliga 

legalitetsprincipen undersökas som är relevanta för jämförelsen med den 

skatterättsliga legalitetsprincipen. Det är vidare endast legalitetsprincipen 

inom svensk nationell skatte- respektive straffrätt som kommer att behandlas 

och således inte dess innebörd och ställning inom andra rättsområden eller 

inom andra länder. 

1.6 Disposition 

I avsnitt 2 behandlas skatterättslig lagtolkning, förarbetenas rättskällevärde 

och lagtolkningsmetoder, och efterföljs av en översiktlig redogörelse av 

analog tillämpning samt av legalitetsprincipens syfte. Avsnitt 3 behandlar 

skatteflyktslagens tillämpning, med fokus på huruvida lagen medför en 

analog skattelagstillämpning. Därefter följer en analys av doktrinens syn på 

såväl lagens tillämpning som den skatterättsliga legalitetsprincipens innebörd 

och ställning. I avsnitt 4 undersöks genom en jämförelse med den 

straffrättsliga legalitetsprincipen om enskildas rättssäkerhet är starkare inom 

straffrätten. Avsnitt 5 avslutar med besvarande av uppsatsens inledande 

frågeställningar, samt en slutsats och sammanfattande diskussion. 
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2 Skatterättslig lagtolkning 

2.1 Inledning 

Eftersom skatteflyktslagens tillämpning möjliggörs genom ett utrönande av 

lagstiftningens syfte ska i det följande förarbetenas rättskällevärde inom 

skatterätten kort beröras, och därefter de lagtolkningsmetoder som används 

vid skattelagstolkningen. 

2.2 Lagförarbetenas rättskällevärde inom 
skatterätten 

Den skatterättsliga lagtolkningen präglas av stark bundenhet till lagtextens 

ordalydelse och i doktrin råder konsensus om att denna utgör 

skattelagstolkningens utgångspunkt, samt att tydlig lagtext ska följas.17 

Avsteg från ordalydelsen till nackdel för skattskyldiga tycks inte 

förekomma.18 Först om ordalydelsen inte klargör en regels innebörd kan 

lagens allmänna syfte och ändamål beaktas, vilket innebär att lagförarbetena 

tillmäts betydelse och studeras grundligt. Därutöver beaktas motiv och 

principer som inte är oförenliga med ordalydelsen, och därefter rättspraxis, 

doktrin samt Skatteverkets rekommendationer.19 HFD har i sin 

skattelagstolkning traditionellt visat förarbeten stor följsamhet, och följer 

alltsomoftast konkreta förarbetsuttalanden förenliga med lagtexten.20 

Sedermera tycks emellertid HFD ha tagit större hänsyn till 

legalitetsprincipens rättssäkerhetsargument, vilket medfört en alltmer strikt 

lagbunden lagtolkning.21 Lagstiftande genom lagförarbetena är otillåtet och 

HFD bortser från förarbetsuttalanden oförenliga med lagtextens ordalydelse 

eller allmänna syfte.22 Rosander framhåller emellertid att lagtolkningen sker 

genom sammanvägningar av olika faktorer, hänsyn och principer och 

                                                 
17 Bergström 2003 s. 3, 12; Lodin m.fl. 2015 s. 719; Tjernberg 2003 s. 14. 
18 Bergström 2003 s. 9. 
19 Rosander 2007 s. 72, 74; Strömholm 1996 s. 403; Bergström 2003 s. 3, 9. 
20 Bergström 1984 s. 308; Påhlsson 2003 s. 81, Lodin m.fl. 2015 s. 612. 
21 Lodin m.fl. 2015 s. 617, 625; Bergström 2003 s. 9, 12; Tjernberg 2003 s. 14. 
22 Bergström 2003 s. 3; Tjernberg 2003 s. 18. 
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beaktande av flertalet tolkningsmetoder i syfte att nå fram till ett – med 

hänsyn till olika värden – skäligt resultat.23 

2.3 Allmänt om lagtolkningsmetoder 

2.3.1 Objektiv tolkning 

Den objektiva tolkningen utgår från att lagbestämmelser primärt tolkas utifrån 

dess ordalydelse, oberoende av lagstiftarens avsikt och utan beaktande av 

förarbeten. Den objektivt sett mest rimliga tolkningen tillämpas i det enskilda 

fallet. Metoden är grundläggande inom skatterätten och innefattar även en 

bokstavstrogen samt en systematisk tolkningsmetod.24 Den bokstavstrogna 

tolkningen tillmäter lagtextens språkliga innebörd särskild betydelse, som 

klargörs utifrån allmänt och juridiskt språkbruk.25 Särskild hänsyn tas till 

lagtextens legaldefinitioner och förklaringar, samtidigt som dess kontextuella 

innebörd och förhållande till andra rättskällor beaktas. Eftersom 

tolkningsmetoden kan möjliggöra flera likvärdiga tolkningar måste den ofta 

kompletteras med andra tolkningsmetoder.26 Rättsordningens organisation 

och uppbyggnad utgör grunden för den systematiska tolkningen, som innebär 

att lagtextens innebörd tolkas utifrån bestämmelsens funktion inom 

rättssystemet, och möjliggör en friare tolkning.27 

2.3.2 Subjektiv tolkning 

Den subjektiva tolkningen aktualiseras om bestämmelsens syfte inte tydligt 

framgår av lagtexten, och utgår från lagstiftarens avsikt vid lagens tillkomst. 

För att utröna lagstiftarens avsikt studeras lagens förarbeten och motiveringen 

som framgår utgör tolkningens grund.28 

                                                 
23 Rosander 2007 s. 74. 
24 Lodin m.fl. 2015 s. 715; Strömholm 1996 s. 454. 
25 Peczenik 2005a s. 331. 
26 Peczenik 1980 s. 69. 
27 Strömholm 1996 s. 453.  
28 Strömholm 1996 s. 452; Lodin m.fl. 2015 s. 717. 
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2.3.3 Teleologisk tolkning 

Den teleologiska tolkningen kan ses som en kombination av ovannämnda 

tolkningsmetoder. Den innebär ett sökande efter lagstiftningens ändamål, 

utan beaktande av lagstiftarens hypotetiska vilja. För att klargöra ändamålet 

beaktas värderingarna bakom lagen och om ändamålet inte framgår av lagens 

förarbeten sker tolkningen utifrån dess förmodade syfte.29  

2.4 Analogibaserad argumentation och 
legalitetsprincipens syfte 

2.4.1 Analog tillämpning 

Analog tillämpning innebär att en bestämmelse tillämpas utanför dess 

ordalydelse och språkliga innebörd, men inom dess syfte. Detta möjliggör 

tillämpning på situationer som är väsentligt liknande de situationer 

bestämmelsen är avsedd för, trots att dessa egentligen inte omfattas.30 Enligt 

Strömholm förutsätter analog tillämpning att den aktuella lagbestämmelsens 

språkliga innebörd är klar, att ingen annan bestämmelse är tillämplig, samt att 

föreliggande omständigheter inte ”utan våldförande på språket kan passas in 

under regeln”. Om förutsättningarna är uppfyllda kan den reglerade 

situationens väsentliga kännetecken jämföras med motsvarande kännetecken 

i en oreglerad situation och vid övervägande likheter kan lagbestämmelsen 

tillämpas analogt.31 Eftersom tillämpningen utvidgar bestämmelsens 

tillämpningsområde blir tolkningsresultatet mer långgående än normalt.32 

Analogiförfarandet används främst för att hantera regleringsluckor,33 och har 

inom skatterätten ansetts kontroversiellt.34 Som kommer att framgå i avsnitt 

3.3.2 är det omtvistat i vilken utsträckning analog skattelagstillämpning kan 

användas, och om det överhuvudtaget är tillåtet. 

 

                                                 
29 Strömholm 1996 s. 455; Påhlsson 2003 s. 71; Peczenik 2005a s. 368. 
30 Lodin m.fl. 2015 s. 734; Påhlsson 2013 s. 90; Peczenik 1980 s. 78. 
31 Strömholm 1996 s. 437. 
32 Peczenik 1980 s. 79. 
33 Peczenik 1980 s. 76; Strömholm 1996 s. 459; Peczenik 2005a s. 346. 
34 Hultqvist 1995 s. 8; Påhlsson 2014 s. 554; Tikka 1996 s. 52. 
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2.4.2 Legalitetsprincipen som stängningsregel 

I det följande beskrivs kortfattat varför analog tillämpning förekommer och 

hur det kan motverkas. Reidhav beskriver att behovet av analogibaserade 

argument beror på hur fullständigt rättssystemet är i bemärkelsen att erbjuda 

tydliga och bestämda lösningar för varje situation som uppstår. Han menar att 

rättsregler formulerade i exakta termer som omfattar så många fall som 

möjligt åstadkommer ett mer komplett rättssystem, vilket reducerar behovet 

av analogibaserad argumentation och ökar förutsebarheten. Ett annat sätt att 

uppnå detta är genom regler som föreskriver att det som inte uttryckligen är 

förbjudet är tillåtet.35  

 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen uttrycker en sådan norm som anger att 

enskilda endast kan bestraffas för sådant straffbestämmelserna uttryckligen 

förbjuder, vilket förhindrar att handlingar och underlåtenheter som 

straffbestämmelsernas tillämpningsområde inte omfattar görs straffbara 

genom analogibaserad argumentation.36 På motsvarande sätt innebär den 

skatterättsliga legalitetsprincipen att enskilda kan underlåta att betala skatt 

närhelst systemet inte uttryckligen förbjuder underlåtenheten. Den garanterar 

att skatteutkrävande baseras på redan existerande lagbestämmelser, och 

förbjuder påförande av beskattningsskyldighet genom analogibaserad 

argumentation, och en tillämpning utanför skattebestämmelsernas 

tillämpningsområde.37 Dessa så kallade stängningsregler inriktar sig vanligen 

på ett visst rättsområde och garanterar tillåtlighet inom detta. Om en 

stängningsregel normativt tillåter vissa handlingar och underlåtenheter är det 

offentliga förhindrat att använda dessa som grund för påförande av 

sanktioner.38 

 

                                                 
35 Reidhav 2007 s. 148. 
36 Ibid. s. 149. 
37 Ibid. s. 151. 
38 Ibid. s. 152. 
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3 Skatteflyktslagens 
förenlighet med den 
skatterättsliga 
legalitetsprincipen 

3.1 Inledning 

Generalklausulen i 2 § skatteflyktslagen kräver uppfyllande av fyra 

kumulativa rekvisit för lagens tillämpning: (1) rättshandlingen ingår i ett 

förfarande som för den skattskyldige medför en väsentlig skatteförmån, (2) 

den skattskyldige har direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen, (3) 

skatteförmånen antas utgöra det övervägande skälet för förfarandet, och 

slutligen det svårtillämpade och ofta avgörande så kallade syftesrekvisitet 

(4),39 som stadgar att: 

Ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle 

strida mot lagstiftningens syfte [min kursivering] som det 

framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 

bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts 

genom förfarandet.40 

 

Om rekvisiten uppfyllts ska den skattskyldige enligt 3 § beskattas som om 

rättshandlingen aldrig företagits. Utöver vad som framgår av rekvisitets 

formulering utläses lagstiftningens syfte av grundläggande skatterättsliga 

principer och generella regler, samt skattebestämmelser betydelsefulla för 

beskattningsunderlagets fastställande. Trots att syftesrekvisitets formulering 

möjliggör beaktande av regler utan direkt anknytning till lagtexten, utgör 

skattebestämmelsens utformning det primära underlaget vid prövningen. Om 

ordalydelsen inte klargör syftet kan emellertid ledning sökas i bestämmelsens 

förarbeten.41 

 

                                                 
39 Prop. 1996/97:170 s. 38–40; SOU 1996:44 s. 103; Lodin m.fl. 2015 s. 749; Jfr. RÅ 2002 

ref. 24. 
40 2 § p. 4. skatteflyktslagen. 
41 Prop. 1980/81:17 s. 25; Prop. 1982/83:84 s. 19; Prop. 1996/97:170 s. 38–40; SOU 

1996:44 s. 127–129; Holstad 2010 s. 296. 
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Generalklausulen syftar till att uppnå en rättvis och likformig beskattning 

genom att exkludera beskattningsresultat baserade på förfaranden som strider 

mot lagstiftningens syfte.42 Den omfattar således förfaranden lagstiftaren inte 

avsett och som syftar till att göra skattebestämmelser tillämpliga i fall där de 

normalt inte skulle tillämpats.43 Eftersom vissa rättsföljder genom 

tillämpningen bortses från, beskattas inte förfarandet i enlighet med direkt 

tillämpliga materiella skattebestämmelser. Istället tillämpas de materiella 

skattebestämmelser som kringgåtts analogt, och genom en komplettering av 

ordinarie skattelagstiftning sker beskattning i enlighet med dessa.44 Av lagens 

förarbeten framgår att en avsikt varit att möjliggöra just en beskattning av 

förfaranden som egentligen inte omfattas av lagbestämmelsens ordalydelse.45 

Sättet på vilket tillämpningen resulterar i beskattning beror på omöjligheten i 

att förhandsreglera skatteflyktsförfaranden,46 och kan anses problematiskt i 

förhållande till legalitetsprincipen. 

 

3.2 Skatteflyktslagens tillämpning i 
rättspraxis 

Följande rättsfall syftar till att illustrera skatteflyktslagens tillämpning. 

I RÅ 2009 ref. 47 II ägde I.G. samtliga aktier (kvalificerade andelar enligt 

3:12-reglerna47) i ett luxemburgskt koncernmoderbolag. Samtidigt som 

dotterbolaget Englabo förvärvade det svenska bolaget Jäxbo, förvärvade I.G. 

återbetalningsrätten av ett villkorat aktieägartillskott om 17 417 000 kr 

avseende Jäxbo för 10 000 kr. Efter att Jäxbo mottagit koncernbidrag 

återbetalades 1 000 000 kr av det villkorade tillskottet till I.G., som 

redovisade en kapitalvinst om 990 000 kr. Enligt SKV skulle beloppet 

beskattas som utdelning, främst i inkomstslaget tjänst enligt 3:12-reglerna. 

HFD konstaterade att återbetalningen enligt direkt tillämpliga regler inte 

                                                 
42 Prop. 1980/81:17 s. 26; Prop. 1982/83:84 s. 8; Prop. 1996/97:170 s. 18; Hultqvist 2005 s. 

307. 
43 SOU 1989:81 s. 50; SOU 1996:44 s. 130; Simon-Almendal 2005 s. 67. 
44 Påhlsson 2013 s. 95; Uggla & Carneborn 2015 s. 111; Holstad 2013 s. 551. 
45 Prop. 1980/81:17 s. 13, 25; Prop. 1982/83:84 s. 19; Prop. 1996/97:170 s. 18. 
46 Prop. 1982/83:84 s. 8. 
47 Nuvarande 57 kap. IL. 
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skulle anses som utdelning, men att skatteflyktslagens tillämpning kunde 

medföra motsvarande beskattning. HFD ansåg att återbetalningen 

möjliggjorts uteslutande genom I.G:s inflytande över såväl Jäxbo som det av 

bolaget mottagna koncernbidraget. Syftesrekvisitet ansågs uppfyllt eftersom 

förfarandet primärt syftat till att I.G. skulle kunna lyfta vinstmedel från 

koncernen med kapitalbeskattning som följd, och undvika beskattning enligt 

3:12-reglerna. Skatteflyktslagen tillämpades och I.G. beskattades såsom för 

utdelning från det direktägda moderbolaget.  

 

I RÅ 2010 ref. 51 ägde G.H. genom en utländsk kapitalförsäkring flera 

luxemburgska holdingbolag, varav ett ägde ett svenskt bolag i vilket G.H. var 

verksam i betydande omfattning. Då det svenska bolaget avyttrades 

upptaxerades G.H. eftersom SKV ansåg skatteflyktslagen tillämplig. Enligt 

SKV skulle försäljningen – eftersom G.H:s andelar var kvalificerade – 

kapitalvinstbeskattas genom en kvotering mellan inkomstslagen tjänst och 

kapital. Frågan var om skatteflyktslagen var tillämplig. Förfarandets enda 

syfte ansågs ha varit att G.H. skulle undgå beskattning enligt 3:12-reglerna. 

Det var ovidkommande att G.H. inte direkt hade lyft köpeskillingen och 

generalklausulens tre första rekvisit ansågs uppfyllda. I fråga om 

syftesrekvisitet var uppfyllt konstaterade HFD att beskattning vid försäljning 

och utdelning på kvalificerade andelar ska ske enligt 3:12-reglerna. Eftersom 

förfarandet medfört ett annat beskattningsresultat stred det mot grunderna för 

beskattningen av kvalificerade andelar. Skatteflyktslagen tillämpades och 

G.H. beskattades som om denne direkt ägt och sålt andelarna. 

 

I HFD 2015 ref. 17 I hade A och B avyttrat verksamheten i aktiebolaget 

Gamla Y till deras nybildade aktiebolag Nya Y för underpris. Därefter 

avyttrades aktierna i Gamla Y till deras nybildade aktiebolag X. Efter 

underprisöverlåtelsen bedrevs all verksamhet i Nya Y. Ingen verksamhet som 

kunde kvalificera deras andelar bedrevs i Gamla Y eller X. Eftersom 

vinstmedlen i Gamla Y härrörde från i bolaget tidigare bedriven verksamhet 

ansågs det bedriva samma eller likartad verksamhet, och deras innehav i X 

var därför kvalificerat. A och B avsåg efter en femårsperiod sälja innehavet i 



 20 

X då andelarna inte längre var kvalificerade, med beskattning i inkomstslaget 

kapital. SRN konstaterade att försäljningen skulle föranleda 

kapitalvinstbeskattning enligt 48 kap. IL. Beträffande skatteflyktslagens 

tillämplighet ansågs avgörande om förfarandet stred mot lagstiftningens 

syfte. SRN fann att de i Gamla Y upparbetade vinstmedlen genom förfarandet 

beskattades uteslutande som kapitalinkomst och att beskattning enligt 3:12-

reglerna undveks. SRN hänvisade till RÅ 2009 ref. 31 i vilket 

skatteflyktslagen tillämpats på ett liknande förfarande. Skillnaden var att 

aktierna nu skulle upphöra att vara kvalificerade efter femårsperioden, medan 

de i 2009 års fall genom interna aktieöverlåtelser och ett externt 

verksamhetsavyttrande direkt avkvalificerats. Eftersom verksamheten fortsatt 

skulle bedrivas kunde samtliga vinstmedel komma att kapitalvinstbeskattas 

genom att upprepa förfarandet. Enligt SRN saknades skäl för en annan 

bedömning än i 2009 års fall. Skatteflyktslagen ansågs tillämplig och A och 

B skulle vid försäljningen av aktierna i X beskattas som om deras andelar var 

kvalificerade. HFD instämde. 

3.3 Doktrinens syn på skatteflyktslagens 
tillämpning och den skatterättsliga 
legalitetsprincipens innebörd och 
ställning 

3.3.1 Inledning  

Svaret på frågan om skatteflyktslagens tillämpning är förenlig med 

legalitetprincipen beror dels på om skatteflyktslagen medför en analog 

skattelagstillämpning, dels på legalitetsprincipens ställning inom skatterätten, 

samt på om det av legalitetsprincipen följer ett skatterättsligt analogiförbud. I 

det följande behandlas samtliga dessa frågor. 

3.3.2 Medför skatteflyktslagen en analog 
skattelagstillämpning? 

Eftersom skatteflyktslagens tillämpning genom dess tvåstegsprövning alltid 

föranleds av ett konstaterade av att förfarandet inte kan angripas med 
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ordinarie rättstillämpning, utgör den enligt Hultqvist ett typexempel på analog 

skattelagstillämpning.48 Rosander medger att tillämpningen förutsätter en ur 

legalitetssynpunkt problematisk analogieffekt, men tillbakavisar att det skulle 

vara fråga om en ren analog tillämpning.49 Flera med henne menar att 

skatteflyktslagen ska ses som en del av svensk skattelagstiftning – vars 

tillämpning inom ramen för ordinarie rättstillämpning resulterar i beskattning 

med lagstöd – och således uppfyller legalitetsprincipens föreskriftskrav.50 

Flertalet medger emellertid att generalklausulens vidare 

tillämpningsutrymme och vaga rekvisit kan kritiseras, eftersom det riskerar 

en skönsmässig och oförutsebar rättstillämpning och således försämrad 

rättssäkerhet.51 Sammanfattningsvis förefaller skatteflyktslagen – mot 

bakgrund av vad som framgått hittills – åtminstone principiellt föreskriva en 

analog tillämpning.52  

3.3.3 Innebär den skatterättsliga 
legalitetsprincipens ställning att den kan 
frångås? 

Regeringsformen har ansetts avgörande för legalitetsprincipens ställning.53 

Hultqvist anser legalitetsprincipen vara grundlagsförankrad genom 2 kap. 10 

§ 2 st., 8 kap. 2–3 och 7 §§ regeringsformen. Till stöd för detta talar 

kompetensfördelnings- och normgivningsskäl samt retroaktivitetsförbudets 

ordalydelse i det förstnämnda lagrummet.54 Enligt Hultqvist är 

legalitetsprincipen en absolut rättssäkerhetsprincip som genom sin 

grundlagsförankring och kompetensfördelningen mellan lagstiftande och 

rättstillämpande makt i 8 kap. regeringsformen inte kan åsidosättas.55 

 

                                                 
48 Hultqvist 1995 s. 283. 
49 Rosander 2007 s. 82. 
50 Rosander 2007 s. 83; Tikka 1996 s. 57; Bergström 1995/96 s. 483; Påhlsson 2013 s. 94. 
51 Påhlsson 2016 s. 121; Rosander 2007 s. 82; Bergström 1995/96 s. 483. Hultqvist 1995 s. 

126. 
52 Jfr. avsnitt 2.4.1 och 3.2. 
53 Petrén 1985 s. 141; Rosander 2007 s. 81.  
54 Hultqvist 1995 s. 93, 102, 425; Hultqvist 2005 s. 303. 
55 Hultqvist 2005 s. 302 f., 308; Hultqvist 1995 s. 113. 
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Såväl Tikka som Alhager anser å andra sidan Hultqvists slutsats om 

legalitetsprincipen vara alltför långtgående och sakna stöd.56 Att makten 

enligt 1 kap. 1 § 3 st. och 4 § regeringsformen ska utövas under lagarna och 

att riksdagen beslutar om skatt ska enligt Alhager ses som 

portalbestämmelser, och det saknas stöd för att legalitetsprincipen är en 

grundslagsförankrad absolut rättssäkerhetsprincip.57 Regeringsformens 

kompetensfördelningsregler stadgar endast att lagform är en tillräcklig – men 

inte nödvändig – beskattningsförutsättning. Ej heller retroaktivitetsförbudet 

ger uttryck för föreskriftskravet.58 

 

Påhlsson å sin sida instämmer med Hultqvist i att lagrummen återspeglar 

legalitetsprincipens föreskriftskrav.59 Han anser emellertid föreskriftskravet 

vara en formell konstruktion eftersom föreskrifter måste vara bestämda för att 

få ett materiellt innehåll. Enligt Påhlsson är enighet om legalitetsprincipens 

innebörd omöjlig, eftersom det förutsätter enighet om 

lagtolkningsprinciperna, och rättskälleläran är oreglerad.60 Vidare ska 

legalitetsprincipen som värderingsbaserad rättsprincip endast vägas in i den 

juridiska analysen. Eftersom legalitetsprincipen inte uppfyller sitt eget 

bestämdhetskrav varierar troligen dess betydelse inom olika rättsområden, 

beroende på vilka intressen som anses skyddsvärda. Därav måste 

föreskriftskravet ses som en målsättning. Grundlagsförankringen betonar 

nödvändigheten av lagstiftningsanknytning, men innebär varken ett absolut 

krav på lagstöd eller att legalitetsprincipen är en absolut rättsregel.61 I likhet 

med Påhlsson tonar Tjernberg ner legalitetsprincipens betydelse, men anser 

den fungera som en kontrollstation för ”god, förnuftig juridik”.62  

 

Såväl Bergström som Rosander medger att legalitetsprincipens 

föreskriftskrav är grundlagsförankrat.63 Rosander anser det däremot saknas 

                                                 
56 Tikka 1996 s. 55; Alhager 1999 s. 94. 
57 Alhager 1999 s. 92, 95. 
58 Ibid. s. 93 f. 
59 Påhlsson 1995 s. 131; Påhlsson 2014 s. 558; Påhlsson 2016 s. 121. 
60 Påhlsson 2014 s. 563. 
61 Påhlsson 2013 s. 88; Påhlsson 2014 s. 563; Påhlsson 2016 s. 121. 
62 Tjernberg 2016 s. 170. 
63 Bergström 1987 s. 14; Rosander 2007 s. 82. 



 23 

stöd för att detta gäller legalitetsprincipens samtliga aspekter, men 

understryker samtidigt att grundlagsförankringen förmodligen är mindre 

betydelsefull eftersom legalitetsprincipens grundtankar har en mycket stark 

ställning.64 

3.3.4 Medför legalitetsprincipen ett 
skatterättsligt analogiförbud? 

Hultqvist anser att det av föreskriftskravet följer ett analogiförbud, vilket 

förbjuder beskattning till följd av analog skattelagstillämpning. Enligt 

Hultqvist utesluter föreskriftskravet analogier eftersom de definitionsmässigt 

förutsätter en tillämpning som går utöver den aktuella skattebestämmelsens 

ordalydelse, och beskattning måste följa av en rimlig föreskriftstolkning.65 

Därutöver innebär regeringsformens principstadgande i 1 kap. 1 § 3 st. om 

den offentliga maktens normbundenhet samt normgivnings- och 

kompetensfördelningen ett analogiförbud inom skatterätten.66  

 

Påhlsson anser i likhet med Hultqvist att analogiförbudet är en logisk följd av 

föreskriftskravet.67 Emellertid menar han att språkets öppenhet, genom att en 

lagregel kan uppfattas som antingen uttömmande eller exemplifierande, kan 

sägas möjliggöra analog tillämpning, något även Rosander uttryckt.68 Enligt 

Påhlsson innebär föreskriftskravets grundlagsförankring att analog 

tillämpning till den skattskyldiges nackdel normalt är otillåtet. Huruvida så är 

fallet beror emellertid på om den skatterättsliga legalitetsprincipen är en 

absolut rättsregel, vilket han inte anser den vara.69  

 

I stark kontrast till Hultqvist hävdar vissa att analog skattelagstillämpning kan 

vara påkallat av legalitets- och rättvisehänsyn, eftersom beaktandet av 

lagstiftningens sammanhang kan föranleda skäligare beskattningsresultat.70 

                                                 
64 Rosander 2007 s. 82.  
65 Hultqvist 2013 s. 16; Hultqvist 1995 s. 74, 127; Hultqvist 2016 s. 731. 
66 Hultqvist 1995 s. 73, 113; Hultqvist 2015 s. 17. 
67 Påhlsson 2013 s. 92. 
68 Påhlsson 2013 s. 91; Rosander 2007 s. 76. 
69 Påhlsson 1995 s. 132; Påhlsson 2014 s. 558; Påhlsson 2016 s. 121. 
70 Rosander 2007 s. 76; Peczenik 2005a s. 342; Påhlsson 2013 s. 91. 
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Rosander anser i likhet med Påhlsson att föreskriftskravet talar för att analog 

skattelagstillämpning är otillåten, men att eftersom ett absolut analogiförbud 

saknas bör tillåtligheten bero på en intresseavvägning mellan förutsebarheten 

och skattesystemets effektivitet i det enskilda fallet.71 Rosander menar att 

trots att analogier till den skattskyldiges nackdel försämrar dennes 

rättssäkerhet och normalt inte bör användas, finns situationer där andra 

värden bör ges företräde.72 Även Tikka instämmer i att analog 

skattelagstillämpningen kan vara motiverat till exempel för att hantera nya 

ekonomiska fenomen, men att oerhörd försiktighet är påkallad av 

förutsebarhetshänsyn.73 

 

Av det anförda tycks framgå att trots konsensus om legalitetsprincipens 

existens inom skatterätten, är det omtvistat huruvida den är en 

grundlagsstadgad absolut rättsprincip, och det förefaller saknas uttryckligt 

stöd för att så är fallet, såväl för att det föreligger ett absolut analogförbud. I 

det följande ska genom en jämförelse med legalitetsprincipen inom 

straffrätten undersökas om dess innebörd och ställning innebär ett starkare 

rättssäkerhetsskydd. 

 

 

 

 

                                                 
71 Rosander 2007 s. 76. 
72 Ibid. s. 78. 
73 Tikka 1996 s. 56; Tikka 2004 s. 658. 
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4 En jämförelse med den 
straffrättsliga 
legalitetsprincipen 

4.1 Inledning 

I det följande ska i ljuset av avsnitt 3 undersökas om de för framställningen 

relevanta aspekterna av legalitetsprincipen – analogiförbudet och 

obestämdhetsförbudet – möjligen har en starkare ställning inom straffrätten. 

4.2 Legalitetsprincipens innebörd och 
ställning inom straffrätten 

Legalitetsprincipen är lagfäst genom 1 kap. 1 § BrB, som stadgar att brott är 

gärningar som beskrivs i BrB eller i annan lag eller författning och för vilka 

straff föreskrivs.74 Eftersom legalitetsprincipen därutöver anses lagstadgad 

bland annat genom 1 kap. 1 § 3 st. och 2 kap. 10 § 1 st. regeringsformen, 5 § 

BrP, samt art. 7 EKMR75, tycks den på straffrättens område i högre grad ha 

fått regelkaraktär.76 Asp menar att legalitetsprincipen som utgångspunkt kan 

frångås om goda skäl föreligger, men att avvikelser omöjliggjorts genom att 

alla legalitetsprincipens aspekter utom obestämdhetsförbudet 

grundlagsförankrats.77 

 

Av legalitetsprincipens nämnda lagförankringar anses även följa ett 

analogiförbud, med särskild betydelse inom straffrätten.78 Straffrättens starka 

lagbundenhet medför att analogiförbudet är särskilt centralt, och att strafflag 

                                                 
74 SOU 1988:7 s. 45; Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s. 45; Jareborg 2001 s. 58. 
75 Enligt lagen om Europakonventionen gäller EKMR som svensk lag, och av 2 kap. 19 § 

regeringsformen följer att lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med EKMR. 
76 Asp 2002 s. 271; Fagher 2016 s. 421; Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 28; 

SOU 2013:38 s. 459. 
77 Asp 1999 s. 29. 
78 Prop. 1993/94:130 s. 15; Jareborg 2001 s. 58, 123; Jfr. NJA 1994 s. 480; NJA 2009 s. 

111. 
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inte får vara obestämd.79 Eftersom en gärning för att vara straffbar måste 

kunna inrymmas under en straffbestämmelses ordalydelse, förhindras således 

analog strafflagstillämpning i syfte att möjliggöra åläggande av 

straffansvar.80 Vidare är tolkning av en straffbestämmelse inom dess 

betydelseområde samt extensiv tillämpning tillåtet, men kräver försiktighet.81 

Vid tolkningen kan förarbeten användas, men inte för att tillämpa 

straffbestämmelsen i strid mot dess ordalydelse.82 Oavsett hur klandervärd en 

gärning är kräver straffutdömande att gärningen omfattas av 

straffbestämmelsens ordalydelse. Rättstillämparen kan följaktligen inte 

utvidga straffbestämmelsens tillämpningsområde, men kan däremot till den 

tilltalades fördel begränsa det, vilket bör ske om det finns flera 

tolkningsmöjligheter.83 

4.3 Analogiförbudet och 
obestämdhetsförbudet i rättspraxis 

Av avsnitt 3.2 har framgått att skatteflyktslagens vaga syftesrekvisit medför 

en analog skattelagstillämpning. I det följande redogörs för HD:s inställning 

till såväl analog strafflagstillämpning som till obestämda 

strafflagsbestämmelser. 

 

I NJA 1999 s. 215 hade U.C. åtalats för oredlig uppbördsredovisning enligt 7 

§ skattebrottslagen eftersom han underlåtit att redovisa uppbördsdeklaration 

vissa månader. Lagrummet föreskrev straff vid underlåtelse som föranlett fara 

för att skatt eller avgift skulle påföras den skattskyldige med felaktigt belopp, 

och ordalydelsen omfattade således inte fara för att skatt eller avgift 

överhuvudtaget inte skulle påföras. HD hänvisade till NJA 1978 s. 452, i 

vilket straffbudet i dåvarande 2 § 2 st. skattebrottslagen tillämpats analogt. 

                                                 
79 Sundell 1994/95 s. 95; Simon-Almendal 2005 s. 62; Uggla & Carneborn 2015 s. 109; 

Frände 1989 s. 4. 
80 Asp 2002 s. 245; Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 29; Asp, Ulväng & Jareborg 

2013 s. 46; Jfr. NJA 2009 s. 111. 
81 Fagher 2016 s. 421; Asp & Ulväng 2014 s. 24. 
82 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 29; NJA 2009 s. 111. 
83 Asp & Ulväng 2014 s. 24; Asp 2003 s. 55; Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 22, 

29; Jfr. NJA 2016 s. 3, punkt 19. 
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Straffbestämmelsen föreskrev straff för den som uppsåtligen underlåtit att 

avge erforderlig handling, vilket föranledde fara för att skatt eller avgift skulle 

påföras denne med felaktigt belopp. Trots att underlåtenheten inneburit att 

inget belopp påfördes tillämpades straffbestämmelsen analogt. HD klargjorde 

att analog strafflagstillämpning efter 1994 års ändring av 1 kap. 1 § BrB inte 

längre medges. Bestraffningsförutsättningen var utesluten eftersom U.C:s 

underlåtelse endast kunde medföra att skatt eller avgift överhuvudtaget inte 

påfördes. 

 

I NJA 2000 s. 490 hade S.L. med vägverkets tillstånd uppsatt 

lokaliseringsmärken intill vägen. På dessa hade hon dock utan tillstånd satt 

upp tilläggsskyltar. Åtalet gällde brott mot 43 § p. 1 väglagen som förbjuder 

uppförandet av byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar inom 

vägområdet utan tillstånd. Frågan var om tilläggsskyltarna kunde anses utgöra 

”andra anläggningar”. HD ansåg att det av lagens förarbeten framgick att 

skyltarna skulle anses som anläggningar, men att tillämpningen enligt vanligt 

språkbruk var utesluten eftersom ett straffbud i enlighet med 

legalitetsprincipen inte kan tillämpas analogt, och ett straffstadgandes 

tillämpning kräver en tillräckligt klar och tydlig lagtext. 

 

NJA 2007 s. 400 II gällde åtal för brott mot 2005 års utlänningslag. D.P.B. 

hade utvisats med återvändandeförbud före år 2013 enligt 4 kap. 7 § 1989 års 

utlänningslag, men vistades år 2006 olovligen i Sverige. 2005 års 

utlänningslag föreskrev i 20 kap. 2 § 1 st. straff för utlänning som uppehållit 

sig i Sverige fastän denne enligt verkställt utvisningsbeslut enligt 8 kap. 8 § 

inte haft rätt att återvända. Lagen saknade övergångsbestämmelser avseende 

fall då en utlänning återvänt till Sverige i strid mot ett förbud meddelat i 

enlighet med 1989 års utlänningslag. Frågan i målet var om D.P.B. kunde 

dömas för att ha uppehållit sig i Sverige i strid mot ett verkställt 

utvisningsbeslut enligt 1989 års lag, när 2005 års lag endast straffbelade 

överträdelser av verkställda utvisningsbeslut enligt samma lag. HD anförde 

att 1994 års ändring av 1 kap. 1 § BrB medfört att legalitetsprincipens krav 
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på lagstöd vid bestämmande av vad som utgör brott lagstadgats och markerat 

att analog strafflagstillämpning är otillåten. Enligt HD talade inget för att 

lagstiftaren avsett att straffbestämmelsen inte skulle omfatta utvisningsbeslut 

meddelade med stöd av 1989 års lag. Avsaknaden av övergångsbestämmelser 

antogs bero på förbiseende. HD ogillade emellertid åtalet eftersom det skulle 

vara oförenligt med legalitetsprincipens analogiförbud att tolka 

straffbestämmelsen så att även utvisningsbeslut enligt 1989 års lag 

omfattades. 

 

I NJA 2008 s. 946 hade A.B. smygfilmat sin före detta flickvän. Eftersom 

smygfilmningen saknade en straffrättslig reglering prövades det som 

ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. HD anförde att bestämmelsen om ofredande 

möjligen inte uppfyllde kraven på en tillräckligt klar och tydlig strafflag. 

Trots dess vaghet och stora antal möjliga tolkningar bör därför tolkningar som 

framstår som pressade undvikas av legalitetshänsyn. HD uttalade att frågan 

om kriminalisering av olovlig bildupptagning flera gånger varit under 

lagstiftarens övervägande, utan att bestämmelsen om ofredande förutsatts 

vara tillämplig. Därav saknades lagstöd för att döma A.B. för ofredande. HD 

klargjorde att det ankommer på lagstiftaren att ta ställning till en eventuell 

kriminalisering och till hur denna bör utformas. 

 

I NJA 2016 s. 3 som gällde mord, fastslog HD att det av legalitetsprincipens 

förutsebarhetskrav som en rättssäkerhetsgaranti även följer ett 

obestämdhetsförbud, som medför att ett straffbud i rimlig utsträckning måste 

vara bestämt till sin utformning, begripligt och i tillräcklig grad tydligt.84 

 

I NJA 2016 s. 169 var frågan om det bolag P.W. varit företrädare för hade 

varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen eller enligt andra 

bestämmelser. HD konstaterade att om bokföringsskyldighet förelegat enligt 

andra bestämmelser skulle det vara oförenligt med legalitetsprincipen att 

döma P.W. för bokföringsbrott, eftersom legalitetsprincipen garanterar 

                                                 
84 NJA 2016 s. 3, punkt 13.  
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enskildas rättssäkerhet genom att straffrättsliga ingripanden måste vara 

förutsebara. HD uttalade att obestämdhetsförbudet respektive 

analogiförbudet innebär att straffbud måste vara preciserade och inte får 

tillämpas analogt. Ett förfarande som inte med vedertagna tolkningsmetoder 

– och en med hänsyn till rättssäkerheten försiktig tolkning – kan inrymmas 

under den aktuella straffbestämmelsens ordalydelse, kan inte bestraffas.85 

 

4.4 Doktrinens syn på bestraffningens 
respektive beskattningens olika 
karaktär och rättssäkerhetskrav 

Medan ett straffrättsligt analogiförbud uttryckligen följer av 1 kap. 1 § BrB 

har motsvarande reglering ansetts saknas inom skatterätten.86 Därutöver har 

föreskriftskravet genom regeringsformen ansetts reglerat inom båda 

rättsområdena, medan motsvarande allmänna reglering saknas beträffande 

analogiförbudet.87 Likväl har emellertid argumenterats för ett analogiförbud 

även inom skatterätten, som en direkt följd av föreskriftskravet.88 Vidare har 

påpekats att obestämdhetsförbudet anses följa av den straffrättsliga 

legalitetsprincipen och att kravet på att straffbud ska ha ett bestämt materiellt 

innehåll är centralt inom straffrätten.89 Samtidigt är oklart huruvida ett 

motsvarande krav föreligger inom skatterätten och i doktrin har påståtts att ett 

uttalat obestämdhetsförbud saknas.90 

 

Tikka ser argumenten för ett analogiförbud som mer övertygande inom 

straffrätten där det är fråga om sanktioner, än inom skatterätten där det är 

fråga om skattebördans fördelning. Han påpekar att det före analogiförbudets 

stadgande i BrB var oklart om analog strafflagstillämpning var tillåtet, och att 

Hultqvists slutsats om det skatterättsliga analogiförbudet är orimlig, eftersom 

                                                 
85 NJA 2016 s. 169, punkt 13. 
86 Uggla & Carneborn 2015 s. 111; Tikka 1996 s. 55, 57.; Rosander 2007 s. 75. 
87 Uggla & Carneborn 2015 s. 111. 
88 Hultqvist 2016 s. 731; Hultqvist 1995 s. 74; Hultqvist 2015 s. 35. 
89 Rosander 2007 s. 78; Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 29. 
90 Alhager 1999 s. 80; Rosander 2007 s. 78. 
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den skulle innebära ett starkare rättssäkerhetsskydd för skattskyldiga än för 

åtalade.91 

 

Inom straffrätten har höga rättssäkerhetskrav ansetts särskilt viktigt för att 

förhindra slentrianmässig eller godtycklig offentlig maktutövning.92 Enligt 

Lavén ställer det straffrättsliga påföljdsutdömandet – som en av de mest 

ingripande formerna av statlig maktutövning – särskilda krav på lagens 

tydlighet och tillämpningens förutsebarhet.93 Även Jareborg menar att 

legalitetsprincipens rättssäkerhetskrav har störst betydelse inom straffrätten, 

eftersom straffrättsliga ingripanden saknar andra behov än att användas som 

styrmedel.94 Vidare har Uggla och Carneborn gjort gällande att rättspraxis 

från HFD och Europadomstolen bekräftar att legalitetsprincipen inte 

tillerkänns samma ställning inom skatterätten som inom straffrätten, och att 

enskildas rättssäkerhetsgarantier därför är sämre på det skatterättsliga 

området.95 Enligt Tikka beror den lägre rättssäkerheten inom skatterätten 

delvis på att det offentligas resurser inte är obegränsade. Rättssäkerhet är 

kostsamt och samhället har varken råd att avstå från bekämpandet av 

skatteflykt eller att förlita sig på ”en omsorgsfull juridisk analys av 

förfarandet”. Skatteflyktslagens generalklausul anser han utgöra en slags 

kompromiss som upprätthåller legaliteten genom att ge lagstöd för en 

skattelagstillämpning som går utöver ordinarie tolkningsmetoder.96 

 

Enligt Hultqvist är legalitetsprincipens centrala aspekter mycket lika inom 

straff- respektive skatterätten.97 Simon-Almendal anser emellertid trots de 

många likheterna att det finns flera skillnader. Hon menar i likhet med 

Hultqvist att den skatterättsliga legalitetsprincipen grundas huvudsakligen på 

kompetensfördelnings- och statsrättsliga skäl, medan den straffrättsliga 

bygger främst på förutsebarhet och hindrande av godtycke.98 Att 

                                                 
91 Tikka 1996 s. 55; Jfr. Prop. 1993/94:130 s. 15. 
92 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren 2015 s. 27. 
93 Lavén 2013 s. 96. 
94 Jareborg 2001 s. 58. 
95 Uggla & Carneborn 2015 s. 110. 
96 Tikka 1996 s. 58. 
97 Hultqvist 2015 s. 9.  
98 Simon-Almendal 2005 s. 70; Hultqvist 1995 s. 6. 
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bestraffningen är av repressivt slag med ett generalpreventivt syfte, medan 

beskattningen är av fiskal karaktär och statens finansieringskälla, kan enligt 

Simon-Almendal vara en anledning till att bestraffning till skillnad från 

beskattning aldrig sker i tveksamma fall. Hon menar vidare att 

föreskriftskravet särskilt framhålls som grunden bakom den skatterättsliga 

legalitetsprincipen, medan den straffrättsliga i högre grad får sin innebörd 

även från analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet. 

Inom skatterätten regleras i kontrast till straffrätten vad som är en 

skattepliktig intäkt respektive avdragsgill kostnad, samt vem som är 

skattskyldighet för vad vid viss tidpunkt. Enligt henne ges av dessa 

anledningar möjligen inte rättssäkerheten samma betydelse inom 

skatterätten.99 

 

Av det anförda tycks framgå att det är en vanlig uppfattning att bestraffning i 

många hänseenden skiljer sig från beskattning. Vidare förefaller stå klart att 

ett starkare rättssäkerhetsskydd anses påkallat med anledning av 

bestraffningens ingripande verkningar för enskilda.  

 

                                                 
99 Simon-Almendal 2005 s. 70. 
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5 Avslutning och slutsats 

Är skatteflyktslagens tillämpning förenlig med den skatterättsliga 

legalitetsprincipen? 

Framställningen visar att skatteflyktslagens tillämpning medför en analog 

tillämpning av de materiella skattebestämmelser som kringgåtts genom ett 

skatteflyktsförfarande, och innebär en mer långtgående tolkning än ordinarie 

tolkningsmetoder. Tillämpningen strider emellertid inte mot föreskriftskravet 

på så vis att beskattning sker utan lagstöd, eftersom tillämpningen har klart 

lagstöd genom skatteflyktslagen. Vidare visar framställningen att 

legalitetsprincipens innebörd och ställning inte är helt klar. Trots att 

föreskriftskravets existens förefaller klar och att beskattning således kräver 

lagstöd, är det omtvistat om föreskriftskravet ska ses som ett absolut krav eller 

endast en målsättning. Föreskriftskravet är grundlagsförankrat genom 

regeringsformen och medför ett analogiförbud. Eftersom analogiförbudet 

saknar en uttrycklig reglering, ses det emellertid som en icke-lagstadgad följd 

av föreskriftskravet. Hultqvists tolkning är att även lagreglerade analogier är 

förbjudna, eftersom beskattningen måste följa av en rimlig 

föreskriftstolkning. Jag motsätter mig emellertid denna slutsats och är 

benägen att hålla med Påhlsson om att det eftersom rättskälleläran är 

oreglerad inte går att avgöra vad som är en rimlig föreskriftstolkning, eller 

exakt vad föreskriftskravet egentligen kräver. 

 

Att föreskriftskravet tycks ge upphov till ett analogiförbud skulle kunna tala 

för att skatteflyktslagens tillämpning är oförenlig med legalitetsprincipen. 

Analogiförbudet förhindrar beskattning genom att skattebestämmelser 

tillämpas utanför deras tillämpningsområde. Skatteflyktslagen medför 

emellertid inte en analog tillämpning i bemärkelsen att tillämpningen går 

utanför generalklausulens tillämpningsområde, och resulterar inte i 

beskattning utan lagstöd. Mycket talar därför för att skatteflyktslagen 

uppfyller legalitetsprincipens föreskriftkrav och inte strider mot 

analogiförbudet. 
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Medför legalitetsprincipens innebörd och ställning inom straffrätten ett 

starkare rättssäkerhetsskydd än inom skatterätten? 

Genom legalitetsprincipens tydligare lagförankring inom straffrätten – inte 

minst i brottsbalken och Europakonventionen – och HD:s uttryckliga 

hänsynstagande i rättspraxis, förefaller den inte inom straffrätten vara förenad 

med samma problematik som inom skatterätten. En viktig skillnad tycks vara 

att analogiförbudet inom straffrätten – till skillnad från inom skatterätten – är 

uttryckligen reglerat. Ytterligare en skillnad är att obestämdhetsförbudet – 

trots att det inte är grundlagsstadgat och uteslutande av principkaraktär – ändå 

ansetts centralt inom straffrätten, medan det inte efterföljs i samma 

utsträckning inom skatterätten. Av straffrättslig rättspraxis förefaller följa att 

straffbestämmelsers tillämpning kräver såväl att gärningen ifråga kan 

inrymmas direkt under straffbestämmelsens ordalydelse, som att dess 

tillämpningsområde genom ordalydelsen är tillräckligt preciserat och 

bestämt. En anledning till såväl analogiförbudets som obestämdhetsförbudets 

framskjutna ställning tycks vara bestraffningens ingripande karaktär. 

 

Rättspraxis visar vidare att HD avstått från tillämpning med hänvisning till 

legalitetsprincipens analogiförbud eller obestämdhetsförbud, och i samband 

med betonande av legalitetsprincipens betydelse ansett sig förhindrad att 

tillämpa lagbestämmelser utan klart lagstöd. Följden av detta är måhända en 

mindre effektiv lagstiftning, men en mer rättssäker rättstillämpning. 

Därutöver har HD tydligt uttryckt att den inte anser det som sin uppgift att 

stifta lag, utan endast att tillämpa den. Resultatet av detta är att lagstiftaren i 

sin utformning av regleringen måste prioritera klarhet och bestämdhet, därför 

att regleringen ifråga annars inte kan tillämpas. Detta kan ses i kontrast till 

HFD:s tillämpning av skatteflyktslagen.  

 

Har rättssäkerheten genom skatteflyktslagens tillämpning inskränkts 

inom skatterätten och – om så är fallet – är inskränkningen motiverad? 

Skatteflyktslagens tillämpning förefaller präglas av en tanke om att 

förfaranden som kan anses avvika från vad som kännetecknar ett normalt 
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förfarande ska beskattas, trots att förfarandet ifråga inte uttryckligen 

lagreglerats. Det framstår som självklart att en straffbestämmelse – som på 

motsvarande sätt föreskrev straffrättsligt ansvar – inte skulle accepteras. 

Kritik kan riktas mot skatteflyktslagens generalklausul – inte för att den 

medför en otillåten analog skattelagstillämpning – utan för att den resulterar 

i beskattning genom att vara vag och obestämd. Generalklausulens 

vidsträckta tillämpningsområde innebär att den kan omfatta många typer av 

förfaranden, och det är svårt – för att inte säga omöjligt – att ur lagtexten 

utläsa vad som är att anse som ett skatteflyktsförfarande. Det problematiska 

med lagreglerade analogier är följaktligen inte att de strider mot 

föreskriftskravets analogiförbud, utan att de möjligen strider mot 

obestämdhetsförbudet. Eftersom obestämdhetsförbudet emellertid inte är 

grundlagsförankrat innebär detta inte att skatteflyktslagens tillämpning är 

otillåten, utan endast att den försämrar enskildas rättssäkerhet. Det är inte 

fråga om ett fullständigt berövande av enskildas rättssäkerhet vid 

beskattningen, utan snarare om att rättssäkerheten inom skatterätten kan anses 

tillgodosedd trots vissa inskränkningar. 

 

Bestraffningens karaktär och ingripande verkningar för den enskilde medför 

en starkare legalitetsprincip och ett större rättssäkerhetshänsynstagande vid 

bestraffningen än vid beskattningen. Möjligen kan ifrågasättas om detta är 

motiverat. Mot detta kan anföras att eftersom bestraffningen i de allra flesta 

fall torde bestå av böter – och inte ett frihetsberövande – behöver 

bestraffningen inte nödvändigtvis vara mer ingripande än beskattningen som 

följer av skatteflyktslagens tillämpning. Förvisso anses bestraffning utdömas 

för mer klandervärda handlingar än sådana som kännetecknar ett 

skatteflyktsförfarande. Emellertid kan förmodligen den enskildes anseende 

lida stor skada av att ett av denne vidtaget förfarande bedöms som skatteflykt. 

Detta stöds av faktumet att namnet på skatteflyktslagen i sig självt har en 

negativ innebörd och utpekar skatteflyktsförfaranden som klandervärda 

genom att betona flykt från skattskyldighet. Ett sätt att avhjälpa detta – och 

understryka att det endast är fråga om korrigering av beskattningsresultatet i 



 35 

syfte att uppnå ett korrekt skatteuttag – skulle måhända kunna vara en 

namnändring från skatteflyktslagen till skattekorrigeringslagen. 

 

Avslutningsvis torde legalitetsprincipens genomslag vid bekämpandet av 

skatteflykt – liksom vid bekämpandet av brottslighet – i grunden handla om 

en intresseavvägning mellan enskildas rättssäkerhet å ena sidan, och 

lagstiftningens effektivitet å den andra. Enskildas rättssäkerhet måste vägas 

mot statens intresse av att kunna finansiera sig genom beskattning och kan 

motivera att rättssäkerheten i viss mån inskränks. Möjligen har samhället inte 

råd att avstå från att effektivt bekämpa skatteflykt, måhända på viss bekostnad 

av rättssäkerheten. Det står klart att skatteflyktslagens tillämpning med 

hänsyn till enskildas rättssäkerhet bör undvikas. Emellertid talar måhända 

skatteflyktsförfarandets själva natur – som ett förfarande anpassat för att 

kringgå materiella skattebestämmelser – för att skatteflyktslagens utformning 

är ett nödvändigt ont. 
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