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Summary 

The Swedish tax system distinguishes between different types of income 

and taxes them differently. The idea when the system was introduced was 

that it would compensate for e.g. inflation so that the actual taxation would 

be the same. However, it didn’t work out and today it is much more 

lucrative to bring out profits from companies through dividends than wages. 

 

Because tax law provisions are linked to civil law concepts, the wide 

freedom of contract in civil law makes it possible for companies and 

taxpayers to influence taxation. For tax law, which aims to generate revenue 

to finance welfare and various social functions, this is problematic. As a tool 

to combat this, a legal act can be taxed based on its true meaning. Hereby 

the structure constructed by the freedom of contract is seen through. The 

essay examines how the Supreme Administrative Court does that. 

 

The starting point is the principle of the true meaning of legal acts. The 

thesis shows that the taxation should be done on the basis of the civil law 

concepts. However, they are often ambiguous with a meaning that varies 

depending on the context. This is especially true if the concepts have been 

modified in tax law. This allows the court to interpret the concepts so that 

they are suitable for tax purposes. 

 

When the court applies the method to dividends adapted to influence 

taxation, they instead tax based on the civil law concept of salary or 

compensation for work performance. However, the hierarchy of different 

types of income means that the dividend should be given preference. 

Therefore, the thesis finds that the concept of dividend has been modified in 

tax law. This means that if a dividend is differentiated depending on who 

owns the share and if the differentiation is based on the owner’s work 

performance the dividend is rejected by tax law. Two resent court cases 
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from the Supreme Administrative Court may enable civil law concepts used 

in tax law to diverge further from their original meaning in civil law. 

 

Finally, the thesis discusses if the principle of true meaning applied on 

differentiated dividends complies with the rule of law, more specifically two 

important principles such as predictability and the legality. The work finds 

that case law from the past six months may jeopardize predictability but 

increase tax efficiency. Regarding the principle of legality, the compliance 

depends on whether the dividend concept is allowed to be interpreted 

according to the tax purposes. To determine the accordance, the essay 

encourages the reader to either give preference to the rule of law or tax 

efficiency. 

 



 3 

Sammanfattning 

Det svenska skattesystemet skiljer mellan olika inkomstslag som beskattas 

olika. Tanken när systemet infördes var att det skulle kompensera för t.ex. 

inflationen och att det faktiskt beskattade värdet därigenom skulle bli 

detsamma. Så blev inte fallet och det är idag mycket lukrativare att föra ut 

vinst ur bolag genom utdelning än lön.  

Eftersom skatterättsliga bestämmelser anknyter till civilrättsliga termer 

möjliggör den vida avtalsfriheten för skatteskyldiga att påverka 

beskattningen. För skatterätten som syftar till att generera intäkter att 

finansiera välfärden och olika samhällsfunktioner är det problematiskt. Som 

verktyg däremot kan en rättshandlings verkliga innebörd läggas till grund 

för beskattning. Härigenom ses det av avtalsfriheten konstruerade upplägget 

igenom. Uppsatsen undersöker hur Högsta förvaltningsdomstolen gör det. 

Utgångspunkten är principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Arbetet 

visar att civilrättsliga begrepp är prejudiciella för beskattning. Emellertid är 

dessa inte sällan mångtydiga där innebörden varierar beroende på 

sammanhang. Det gäller alldeles särskilt om termerna fått en skatterättslig 

modifikation. Härigenom kan domstolen tolka begreppen så att de lämpar 

sig efter skatterätten.  

När domstolen tillämpar metoden på konstruerade utdelningsupplägg 

beskattar de istället enlig den civilrättsliga innebörden lön eller ersättning 

för arbetsprestation. Inkomstslagens inbördes hierarki innebär dock att 

utdelningen borde ges företräde. Därför finner uppsatsen att 

utdelningsbegreppet fått en skatterättslig modifikation. Det medför att en 

utdelning som differentieras beroende på vem som äger aktierna och baseras 

på arbetsprestationen underkänns skatterättsligt. De senaste två rättsfallen 

som berör området från Högsta förvaltningsdomstolen kan dessutom 

innebära att det skatterättsliga begreppet tillåts divergera ytterligare från det 

civilrättsliga. 



 4 

Avslutningsvis diskuteras principen verklig innebörd tillämpad på 

differentierad utdelning med beaktande av rättssäkerhet, närmare bestämt 

förutsebarhets- och föreskriftskraven. Arbetet finner att praxis det senaste 

halvåret visat tendenser som äventyrar förutsebarheten men ökar 

skatteeffektiviteten. Vad gäller legalitet beror följsamheten av om 

utdelningsbegreppet tillåts tolkas ändamålsenligt eller inte. För att slutligt ta 

ställning uppmanar uppsatsen läsaren att ta ställning mellan rättssäkerhet 

och skatteffektivitet. 
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Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Prop.   Proposition 

RF   Regeringsformen (1974:152) 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 



 6 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Skatteplanering är ingen ny företeelse i svensk rätt och leder till en ständig 

kapplöpning mellan privata aktörer och staten. Avtalsfriheten erbjuder långt 

gångna möjligheter att anpassa sina förehavanden efter de skattemässiga 

konsekvenserna. I uppsatsen berörs situationen när en aktieägare är verksam 

i bolaget och utdelningen differentieras vilket innebär att aktierna ger olika 

mycket i utdelning beroende på vem som äger dem. Utdelningen kan då 

baseras på aktieägarens arbetsprestation. Den högre beskattade 

tjänsteinkomsten lön uppträder då i en skepnad av en lägre beskattad 

kapitalinkomst. Härigenom kortsluts skattesystemet.  

 

Staten har å sin sida utvecklat ett antal verktyg att bekämpa denna 

skatteflykt med. Ett av dessa är principen om rättshandlingars verklig 

innebörd. Mycket förenklat innebär principen att skepnaden ses igenom. 

Staten ser sig dock begränsad av kraven på rättssäkerhet varför utgången i 

kapplöpningen inte är given. Principen benämns olika av olika författare 

med lite olika innebörd. I uppsatsen förekommer förutom principen om 

rättshandlingars verklig innebörd även begreppen omklassificering och 

genomsyn. Begreppen används synonymt men som olika ordklasser. En 

genomsyn försöker fastställa en rättshandlings verkliga innebörd vilket kan 

leda till att en omklassificering sker till fördel för den. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda vad Högsta förvaltningsdomstolen 

(hädanefter HFD) gör och hur de motiverar sig vid en omklassificering av 

en differentierad utdelning till lön och därefter diskutera tillvägagångsättet 

mot bakgrund av rättssäkerhet. Diskussionen syftar till att problematisera 
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HFD:s tillvägagångssätt och uppmana till reflektion. Delmål för uppsatsen 

blir därför att undersöka och redogöra för rättssäkerhetsprinciperna och 

forskningsläget om principen om verklig innebörd. 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på HFD:s användning av principen verklig innebörd 

vid differentierad utdelning. Jag kommer alltså inte att problematisera 

principen i sig utan endast behandla den som ett verktyg för att uppfylla 

syftet. Jag kommer inte heller behandla andra grunder för omklassificering 

såsom fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1299) 

(hädanefter IL) eller lag (1995:5765) mot skatteflykt. Slutligen vill jag 

understryka att jag kommer behandla differentierad utdelning ur ett juridiskt 

perspektiv och således inte utreda det aktiebolagsrättsliga 

utdelningsbegreppet i aktiebolagslagen (2005:551) (hädanefter ABL). 

 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen består till övervägande del av en rekonstruering av rättsläget och 

motiverar följaktligen en rättsdogmatisk metod. Således kommer materialet 

bestå av de allmänt accepterade rättskällorna – lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och doktrin. 1 Arbetet är i den delen en de lege lata-utredning. 

I avsnitt 5 övergår uppsatsen i en rättssäkerhetsdiskussion vilken kommer 

bestå av en de sententia ferenda-argumentation.2 Med det åsyftas att med ett 

rättsutvecklingsperspektiv pröva HFD:s rättspraxis, inte lagstiftningen, mot 

rättssäkerhet. 

 

Rättskälleläran är central för den rättsdogmatiska metoden vilket placerar 

lagar och lagförarbeten som den främsta auktoriteten.3 Uppsatsen 

 
1 Kleineman (2018) s. 21.   
2 Lehrberg (2019) s. 275. 
3 Kleineman (2018) s. 28. 
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undersöker emellertid en metod för omklassificering utvecklad av HFD. 

Arbetets viktigaste material blir därför rättspraxis. HFD:s avgöranden är 

sparsamt motiverade vilket försvårar för tolkning och rekonstruering. Inte 

heller finns särskilt mycket skrivet om omklassificering av differentierad 

utdelning i doktrin. Det har lett till en metodologisk utmaning. Av den 

orsaken har en inblick gjorts i omklassificering generellt, principen om 

verklig innebörd, i syfte att användas som utfyllande verktyg. Utmaningen 

kvarstår dock varför inblicken till stor del gjorts med hjälp av den betydligt 

utförligare diskursen. Här har avstamp tagits i Bergströms avhandling 

Skatter och civilrätt, Hultqvists avhandling Legalitetsprincipen vid 

inkomstbeskattning och Gäverths avhandling Skatteplanering och 

kapitaliseringsfrågor. Eftersom avhandlingarna är från senare delen av 

1900-talet har diskursens utveckling följts genom mer nutida författade 

artiklar i skatterättsliga tidskrifter. Icke desto mindre kvarstår en ovisshet 

vilket har fordrat tolkning från min sida. Det påverkar säkerheten i 

uppsatsens slutsatser. 

 

Framställningen i avsnitt 2, om det svenska skattesystemet, är närmare 

knuten till lag och lagförarbeten. Utläggning om skatterättens parter och 

rättssäkerheten i skatterätten grundar sig på de många förarbetsuttalanden 

genom åren. För att få en överblick över detta digra material har doktrin 

använts. Omfattningen av rättssäkerhetsprinciperna har i doktrin visat sig 

variera varför det ansetts nödvändigt att ta spjärn mot många författare.  

 

Den rättspraxis som studerats sträcker sig mellan åren 1997 och 2020 varvid 

den i vart fall torde vara representativ för HFD:s tillvägagångssätt under den 

tidsperioden. De åsikter i doktrin som ligger till grund för arbetet har 

hämtats från flertalet författare, ofta med olika åsikter. Avsikten har varit att 

härigenom återge det spektrum som präglar diskursen och skapa 

förutsättningar för en rikare diskussion. 
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1.5 Forskningsläge 

Det har debatterats flitigt och skrivits mycket om hur skatteflykt ska 

angripas. Bergström, Hultqvist och Gäverths har varit tongivande för 

diskursen om principen om verklig innebörd och omfattningen av den. 

Dessa författare har delvis olika syn på principen vilket utvecklas i avsnitt 3. 

Senare har även Burmeister bidragit genom en omfattande studie av verklig 

innebörd i inkomstskattepraxis.  

 

Principen har kommit att diskuteras vidare inom olika skatterättsliga 

tillämpningsområden. För differentierad utdelning finns emellertid mindre 

skrivet. Ämnet har främst adresserats i skatterättsliga tidskrifter i samband 

med ny rättspraxis. Senast i tillskottet kan Ulf Tivéus i SN 2020 s. 114 

nämnas som behandlar HFD 2019 ref. 52. Det är min mening att 

forskningen främst varit inriktad på att rekonstruera en rättsregel och se till 

vad HFD tillmäter betydelse och finner avgörande. Forskningen har således 

förskjutits från vad HFD i grunden gör till vad de tillmäter betydelse. 

Eftersom uppsatsens fokus ligger i det förra ser jag ett utrymme att bidra till 

forskningsläget. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i avsnitt 2 med en översikt över, för arbetet relevanta delar 

av, det svenska skattesystemet. Härigenom presenteras nödvändiga grunder 

för att förstå sammanhanget och diskutera HFD:s tillvägagångssätt. I 

avsnitt 3 redogörs för principen om verklig innebörd i ett generellt 

perspektiv genom åsikterna i doktrin. Härmed utrönas grunderna för HFD:s 

tillvägagångssätt att använda som verktyg för att fastställa hur HFD hanterar 

en differentierad utdelning. I avsnitt 4 sker utredningen av vad HFD gör 

genom en rättsfallsgenomgång och analys. Uppsatsen avslutas i avsnitt 5 

med en rättssäkerhetsdiskussion som problematiserar och reflekterar kring 

rättssäkerhetsaspekterna av HFD:s tillvägagångssätt. 
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2 DET SVENSKA 

SKATTESYSTEMET 

2.1 Skatterättens parter 

I det skatterättsliga förhållandet har vi å ena sidan staten representerad av 

Skatteverket och å andra sidan den skatteskyldige individen. Staten vill 

beskatta med det primära syftet att finansiera olika samhällsfunktioner och 

välfärden i form av t.ex. polis, rättsväsende, vägar, järnvägar, sjukvård, 

utbildning och pensioner. Beskattning används även med interventionistiska 

syften t.ex. miljö- och energipolitik samt familjepolitik. Teorin bakom 

skatternas roll är att dessa kollektiva nyttigheter bäst finansieras av alla, 

varför de drivs in med tvång.4 Individen har ofta istället ett intresse av att 

inte beskattas dvs. behålla sin egendom. Det skapar en friktion mellan stat 

och individ. 

 

Härvid behöver förhållandet regleras. Eftersom staten är den starkaste parten 

behöver individen skyddas mot godtycke och missbruk. Uttaget av skatt 

behöver begränsas. Mot denna bakgrund har några grundläggande 

rättssäkerhetsprinciper vuxit fram. 

 

2.2 Rättssäkerhet i skatterätten 

Ofta framhålls att rättsstaten är en förutsättning för det demokratiska 

styrelseskicket.5 Målet med rättssäkerhet är förutsebarhet vilken 

legalitetsprincipen och föreskriftskravet bidrar till.6 Det är därför rimligt att 

redogöra för dem i den ordningen. Givetvis ställs fler krav på lagstiftningen 

 
4 Lodin (2019a) s. 1 ff. 
5 SOU 1993:62 s. 76. 
6 Tjernberg (2018) s. 26; Jfr. SOU 1993:62 s. 77 ff. 



 11 

och rättstillämpningen såsom att den ska vara konsekvent, likformig och 

neutral7 men då förutsebarhetskravet, legalitetsprincipen och 

föreskriftskravet är de som förekommer flitigast i diskussionen om verklig 

innebörd begränsar jag mig till dem. 

2.2.1 Förutsebarhet 

Förutsebarhet avser att ge rättstillämpningen legitimitet. I annat fall kan 

medborgarna inte anpassa sig efter rättsreglerna och det normativa syftet går 

förlorat. Rättstillämpningens resonemang behöver inte nödvändigtvis enkelt 

gå att utläsa ur normerna men ska kunna förutses. Det ställs dock krav på en 

klar prioriteringshierarki mellan rättskällor, att rättstillämpningen är 

rationell och väl motiverar sina avgöranden. Ett sätt att öka förutsebarheten 

är genom mer preciserade normer. Ibland kan det dock vara svårt och därför 

lämpligare att låta praxis få en viss frihet.8 

 

En central fråga är för vem det ska vara förutsebart. Önskvärt är förstås att 

alla ska kunna förstå men det kommer alltid uppstå svåra fall där utgången 

är ovis. Det förhärskande synsättet är således att en sakkunnig, dvs. en jurist 

inom berört område, ska kunna förutse utgången.9 För vanligt 

förekommande transaktioner, t.ex. löneinkomster, bör reglerna dock hållas 

så klara och enkla som möjligt.10  

 

2.2.2 Legalitetsprincipen och föreskriftskravet 

Legalitetsprincipen är en mycket central princip på hela det juridiska 

området i och med 1 kap. 1 § 3 st. regeringsformen – ”den offentliga makten 

utövas under lagarna”. På skatterättens område utgörs kärnan av 

föreskriftskravet – nullum tribitum sine lege eller ingen skatt utan lag.11 

Legalitetsprincipen tar därigenom sikte på en gränsdragning mellan 

 
7 Lodin (2019a) s. 41 ff.; Lodin (2019b) 645 f.  
8 SOU 1993:62 s. 75 ff.  
9 SOU 1993:62 s. 77; Bergström (1978) s. 73; Tjernberg (2018) s. 26. 
10 SOU 1993:62 s. 77; Bergström (1978) s. 73. 
11 Rabe (2011) s. 45. 
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normgivning och rättstillämpning.12 Myndigheter och domstolar får inte 

beskatta utan stöd i lag. 13 Det utgör en maktfördelning. Dagens samhälle är 

emellertid så komplicerat att reglerna behöver skrivas generellt för att 

genom tolkning preciseras i det enskilda fallet.14 

 

Hur vid tolkning legalitetsprincipen tillåter råder något delade meningar om 

inom doktrin. När Ljungman lanserade principen för skatterättens del var 

det med motiveringen att beskattning liknar bestraffning och därför borde 

underställas samma eller liknande krav på rättssäkerhet.15 Det är ett högt 

ställt krav. Principen mötte först starkt motstånd av bl.a. Kuylenstierna men 

vann så småningom genom bl.a. Sandström, Welinder och Bergström 

gehör.16 Bergström menar att legalitetsprincipen ska efterlevas i huvudsak 

för att uppnå förutsebarhet och likformighet. För det behöver avgörandet 

grundas på en lagregel.17 Hultqvist instämmer i att avgörandet måste följa 

av föreskrifterna och utvidgar legalitetsprincipen till att även inrymma ett 

analogi- och retroaktivitetsförbud samt ett bestämdhetskrav.18 Lodin anser 

att principen inte medför att skattelagstiftning måste tolkas snävt men 

instämmer i utvidgningen.19 Hultqvist anser sig även finna belägg för att 

föreskriftskravet är grundlagsförankrat.20 Det skulle ge den en karaktär av 

lagregel och därmed stärka dess roll. Alhager är dock tveksam till en 

grundlagsförankring.21 Oavsett kodifiering eller inte menar Påhlsson att 

legalitetsprincipen är för vagt formulerad och för värdeberoende för att vara 

annat än en rättsprincip eller riktlinje.22 

 

Åsikterna går därmed isär angående omfattningen av legalitetsprincipen och 

föreskriftskravet. Det verkar dock råda samstämmighet kring att de har en 

 
12 Hultqvist (1995) s. 73. 
13 Lodin (2019b) s. 641. 
14 Rabe (2011) s. 45.  
15 Ljungman (1947) s. 21 f.; Tjernberg (2018) s. 23; Hultqvist (1995) s. 76. 
16 Tjernberg (2018) s. 24.  
17 Bergström (1978) s. 66. 
18 Hultqvist (2016).  
19 Lodin (2019a) s. 641. 
20 Hultqvist (1995) s. 113.  
21 Alhager (1999) s. 82 ff.; Tjernberg (2018) s. 24. 
22 Påhlsson (2014).; Tjernberg (2018) s. 24 f. 
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mycket stark ställning och att tolkningen måste inrymmas inom lagtexten.23 

För uppsatsens syfte är den slutsatsen tillräcklig.  

 

2.3 Det skatterättsliga inkomstbegreppet 

2.3.1 Historisk översikt 

Historiskt definieras inkomst med ett snävare och ett vidare begrepp. Det 

vidare inbegriper i princip all förmögenhetsökning under året och det 

snävare bara inkomster från en stadigvarande verksamhet eller en särskild 

källa. Från det snävare inkomstbegreppet lever dagens uppdelning i 

inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet kvar.24 

 

Det vidare begreppet befästes med 1991 års skattereform. Ett syfte med 

skattereformen var att motverka skatteplanering.25 Olika skatteskalor skulle 

neutralisera skillnaderna, som uppstod på grund av t.ex. inflationsdelen, 

mellan inkomstslagen tjänst respektive kapital.26 Härigenom skapades det 

dualistiska skattesystemet. 

 

De högre skattesatserna på tjänst gjorde att det skapades incitament för att få 

inkomsten klassificerad som kapital. När skatten på förvärvsarbete i flera 

omgångar höjdes, sociala avgifter tillkom och flera typer av 

kapitalinkomster kvoterades ökade incitamenten. Dessutom har, särskilt på 

senare tid, inflationen varit låg. 1991 års skattereform har vad gäller att 

motverka skatteplanering gått i stöpet. 27 

 

 
23 Se även Tjernberg (2018) s. 23 ff. 
24 Lodin (2019a) s. 37 ff.; Rabe (2011) s. 48 ff. 
25 Prop. 1989/90:50 s. 62 ff. 
26 Prop. 1989/90:110 s. 296 f.; Lodin (2019a) s. 39 f.; SOU 2002:52 s. 112. 
27 Lodin (2019a) s. 40 f. och 108. 
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2.3.2 Inkomstslagen tjänst respektive kapital 

Inkomstslaget tjänst avgränsas till att inrymma alla inkomster som en fysisk 

person erhållit på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till 

inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital och inte heller är skattefritt 

enligt 8 kap. IL. Med tjänst avses anställning, uppdrag och annan 

inkomstgivande verksamhet.28 I 11 kap. 1 § IL konkretiseras löner, arvoden 

m.m. som inkomst på grund av tjänst. Inkomstslaget får därigenom 

karaktären av ett restinkomstslag eftersom omfånget är väldigt brett och 

inkluderar i princip all inkomst till följd av en prestation.29  

 

Inkomstslaget beskattas både kommunalt och statligt. För år 2020 gäller 

följande. Kommunalskatten varierar mellan 29 och 35%.30 Den statliga 

skatten tillkommer med 20% för årsinkomster över 523 200 kr.31 

 

Inkomstslaget kapital omfattar alla inkomster på grund av innehav av 

tillgångar i den delen de inte utgör inkomst av näringsverksamhet eller är 

skattefria enligt 8 kap. IL.32 I 42 kap. 1 § IL konkretiseras bl.a. ränteinkomst 

och utdelning som sådan inkomst. 

 

Vissa typer av inkomster från fåmansföretag kan till viss del komma att 

beskattas inom inkomstslaget tjänst enligt 56 och 57 kap. IL. Det faller dock 

utanför uppsatsens syfte och berörs inte djupare än så. 

 

 
28 10 kap. 1 § och 11 kap. 1 § IL.  
29 Rabe (2011) s. 102 f.; Prop. 1989/90:110 s. 295. 
30 Statistikmyndigheten SCB, ’Högsta och lägsta kommunalskatten 2020’, 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-

kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/hogsta-och-lagsta-

kommunalskatten-2020/ (besökt 2020-04-15). 
31 Skatteverket, ’Svar på vanliga frågor – Inkomst av tjänst’, 

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtja

nst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010e

c103545f243e8000166.html (besökt 2020-04-15). 
32 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/hogsta-och-lagsta-kommunalskatten-2020/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/hogsta-och-lagsta-kommunalskatten-2020/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/hogsta-och-lagsta-kommunalskatten-2020/
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
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Överskott från kapital beskattas statligt med en proportionell skattesats på 

30 %.33 

2.3.3 Begreppet utdelning 

Som ovan konstaterades följer av 42 kap. 1 § IL att utdelning beskattas som 

inkomst av kapital. Emellertid saknas bestämmelser som skatterättsligt 

definierar begreppet. Principiella uttalanden saknas dessutom i praxis. 

Normalt innebär det att den civilrättsliga innebörden får läggas till grund för 

beskattningen. Den hittas i 18 kap. ABL om vinstutdelning.34  

 

I RÅ 2004 ref. 1 följer att utdelningsbegreppet i första hand tar sikte på vid 

bolagsstämma beslutad utdelning men även förmåner som en aktieägare får 

på annat sätt än aktieutdelning, s.k. förtäckt utdelning, och de fall då 

aktieägaren förfogar över bolagets egendom för privata ändamål. Även 

17 kap. IL om värdeöverföringar får därför läggas till grund för den 

skatterättsliga innebörden av utdelningsbegreppet.35 

 

Generellt kan alltså sägas att en skatterättslig utdelning föreligger vid 

förmögenhetsöverföringar från aktiebolaget till en aktieägare utan 

motprestation.36 Det gör det till en bredare definition än det civilrättsliga. 

 

 
33 65 kap. 7 § IL. 
34 Lodin (2019b) s. 379; Melz (2008). 
35 Jfr. Meltz (2008). 
36 Lodin (2019b) s. 380. 
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3 PRINCIPEN OM VERKLIG 

INNEBÖRD 

3.1 Inledning 

Inom skatterätten är bestämmelser ofta knutna till civilrättsliga 

bestämmelser och begrepp. Det ger en möjlighet för den skatteskyldige att 

genom civilrättsligt giltiga avtalskonstruktioner välja hur beskattningen 

kommer att ske. För att motverka det kan domstolen se igenom 

konstruktionen till fördel för rättshandlingens verkliga innebörd.37 Det kan 

då finnas behov av att tolka de civilrättsliga bestämmelserna och begreppen 

samt ge dem en särskild skatterättslig definition.  

 

Doktrin är enig om att principen om rättshandlingars verkliga innebörd 

existerar. Det råder dock olika meningar om principens omfattning, särskilt 

om en särskild skatterättslig genomsynsprincip finns som tillåter att större 

hänsyn tas till ekonomiska och skatterättsliga aspekter.38 Jag ska i detta 

avsnitt lyfta fram de för diskursen tongivande författarna Bergström, 

Hultqvist och Gäverth samt återge deras resonemang på området. 

Resonemangen gäller verklig innebörd generellt och inte bara när det 

kommer till tillämpningen vid differentierad utdelning.  

 

3.2 Civilrätten är prejudiciell 

Bergström, Hultqvist och Gäverth anser alla att civilrätten är prejudiciell för 

skatterätten. Hultqvist är den som går längst i sin uppfattning att om 

lagstiftaren valt att knyta an till civilrättsliga begrepp så får det accepteras 

 
37 RÅ 1998 ref. 19. 
38 Påhlsson (2016). 
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även om individen får en handlingsfrihet att påverka beskattningen.39 

Gäverth ser det som att den juridiska innebörden ska fastställas.40 

Utgångspunkten är alltså civilrätten.41 

 

Civilrätten är inte sällan mångtydig och används på olika sätt beroende på 

sammanhang. Bergström anser det därför lämpligt att istället söka en terms 

”allmänna civilrättsliga innebörd” och avser med det de moment som är 

identiska för all civilrättslig tillämpning av termen.42 Med andra ord en 

gemensam nämnare i användningen. Den närmare innebörden som ges i det 

specifika skatterättsliga fallet kan därefter, efter samma principer som i 

civilrätten, tillåtas variera inom ramarna för ”den allmänna civilrättsliga 

innebörden”. Det tolkningsutrymmet finner Bergström tillräckligt för att 

undvika skatteflykt och få materiellt tillfredsställande beslut i skatterätten. 

 

För att leva upp till förutsebarheten anser Bergström att HFD behöver 

fastställa principerna som den närmare innebörden tillåts variera efter. De 

behöver vara enhetliga och inte särskilt inriktade på skatteflykt utan likväl 

kunna tillämpas till stöd för den skatteskyldige och dennes avsikt med 

rättshandlingen.43 

 

Hultqvist instämmer i att civilrättsliga begrepp behöver tolkas och 

preciseras för det skatterättsliga sammanhanget. Rättsområden ser nämligen 

till olika intressen vilket motiverar olika bedömningar. Har lagstiftaren 

dessutom valt att använda skatterättsliga koncept, skatterättsligt modifierade 

civilrättsliga begrepp eller annat än civilrättsliga begrepp kan analysen 

breddas och andra synpunkter påverka bedömningen. Civilrätten bör dock 

enligt Hultqvist fortfarande förbli prejudiciell för att rättssystemet ska vara 

koherent.  

 

 
39 Hultqvist (1995) s. 364. 
40 Gäverth (1996). 
41 Se även SOU 2002:52 s. 117 ff. 
42 Bergström (1978) s. 78 ff. 
43 Bergström (1978) s. 81 ff.; Burmeister (2012) s. 63 f. 
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Från legalitetssynpunkt anser Hultqvist att tolkningen behöver vara 

förutsättningslös och trogen föreskrifterna. Att tolka utefter önskat resultat 

eller att ta sig friheten att finna mer ändamålsenliga lösningar är att gå för 

långt.44 

 

3.3 Finns en särskild skatterättslig 

genomsynprincip? 

Bergström nämner i sin avhandling ett begränsat utrymme att i skatterätten 

tillskriva en civilrättslig term en betydelse som ligger i strid med ”den 

allmänna civilrättsliga innebörden”. Anledningen därtill är den vida 

avtalsfriheten som gör det möjligt att sluta civilrättsligt giltiga avtal med 

mycket säregna innehåll. Är en rättshandlings ekonomiska innebörd en 

annan än dess formella talar det för avsteg från ”den allmänna civilrättsliga 

innebörden”. Sker avstegen i enlighet med praxis är det Bergströms mening 

att förutsebarheten efterföljs.45 I sin analys av hur civilrättsliga termer 

används i praxis landar Bergström i att HFD ser ”den allmänna civilrättsliga 

innebörden” som ett mycket starkt tolkningsdatum. Avstegen är få och blir 

således sällan aktuellt.46 Bergström närmar sig därmed någon sorts särskilt 

skatterättslig genomsynsprincip. Senare har dock Bergström klarlagt att han 

inte anser att HFD utvecklat någon skatterättslig, från civilrättslig 

avtalstolkning skild, genomsynsprincip.47  

 

RÅ 2004 ref. 27 är ett intressant fall som tolkats diametralt olika. Bergström 

menar att det cementerar rättsläget och att det saknas särskild skatterättslig 

genomsynsprincip.48 Hultqvist delar den uppfattningen och menar på att en 

”ekonomisk innebörd” vore anmärkningsvärt eftersom de ekonomiska 

 
44 Hultqvist (1995) s. 362 ff.; Burmeister (2012) s. 67 f. 
45 Bergström (1978) s. 87 ff.; Burmeister (2012) s. 64 f. 
46 Bergström (1978) s. 142.  
47 Bergströms (2003a); Bergström (2003b). 
48 Bergström (2004). 
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konsekvenserna snarare är en följd av de juridiska.49 Gäverth tolkar 

rättsfallet annorlunda. Han menar att HFD utvecklat, och med 

RÅ 2004 ref. 27 bekräftar, en särskild skatterättslig genomsynsprincip.50  

 

Gäverth menar att den innebär att om den civilrättsliga, eller juridiska, 

bedömningen inte betingar någon omklassificering ska i ett nästa steg 

prövas om det ekonomiska resultatet av en avtalskonstruktion 

överensstämmer med den uppgivna civilrättsliga innebörden. Han ser det 

som en avstämning mot den verkliga ekonomiska innebörden. För att det 

ska motivera en skatterättslig genomsyn krävs emellertid något mera än att 

rättshandlingarna bara kommit till för att uppnå skattefördelar. Gäverth 

konstaterar att HFD tidigare valt att göra en genomsyn när den 

skatteskyldige omvandlat annars icke-avdragsgill privat levnadskostnad till 

avdragsgill kostnad. HFD har också valt att göra en korrigering när det 

förelegat en felaktig prissättning eller vid fall av köpta avdrag. Aspekter 

som alltså kan medföra en omklassificering är när uttryckliga förbud 

kringgås och särskilt vid avtalskonstruktioner som normalt inte förekommer 

mellan oberoende parter. Det behöver också röra sig om ganska klara fall 

vilket Gäverth utifrån rättssäkerhetsaspekt tycker är rätt men att en 

skattskyldig som balanserar på gränsen till det otillåtna skulle kunna få stå 

sitt kast.51  

 

3.4 Slutsats 

Bergström och Hultqvist är i stort sätt eniga om hur en eller flera 

rättshandlingars verkliga innebörd ska utrönas. Båda ser civilrätten som 

stark utgångspunkt men menar att eftersom civilrättsliga termer varierar 

beroende på sammanhang kan betydelsen inom skatterätten bli annorlunda. 

De talar alltså inte om en särskild skatterättslig genomsyn men om att 

 
49 Hultqvist (2005). 
50 Gäverth (2007). 
51 Gäverth (1999) s. 19 ff.; Gäverth (1996); Burmeister (2012) s. 71 ff. 
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civilrätten kan variera så att den närmare betydelsen inom skatterätten blir 

annorlunda.  

 

Jag ser en liten skiljelinje mellan författarna. Bergström verkar benägen att 

tillåta något fler tolkningsdatum i begreppsanalysen än Hultqvist.52 Den 

senare har nämligen en strängare tolkning av legalitetsprincipen och hur det 

påverkar domstolens möjligheter att utröna den verkliga innebörden. Det 

innebär att betydelsen inom skatterätten kan tillåtas variera mer enligt 

Bergström än Hultqvist.  

 

Gäverth menar att det finns en utpräglad särskild skatterättslig genomsyn 

som alltid ska genomföras efter den civilrättsliga bedömningen. Det är 

förstås en markant skillnad men som jag tror till viss del kan tonas ned. När 

det förekommer civilrättsliga förhållanden eller termer som är vaga, otydliga 

eller som fått en skatterättslig modifiering är även Bergström och Hultqvist 

öppna för en bredare analys med fler tolkningsdatum. Bergström kan tänka 

sig att väga in ekonomiska aspekter vilket för honom åt Gäverths håll. Vid 

klarare civilrättsliga förhållanden och termer är dock skillnaderna större. 

Här ser Bergström och Hultqvist betydligt mindre utrymme att ta in andra 

aspekter i bedömningen. 

 

 
52 Bergström nämner t.ex. explicit en rättshandlings ekonomiska innebörd, se Bergström 

(1978), s. 90. 
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4 DIFFERENTIERAD 

UTDELNING 

4.1 Inledning 

HFD har i några avgöranden berört frågan om en utdelning skatterättsligt 

kan omklassificeras till en ersättning för arbetsprestation. Gemensamt för 

rättsfallen är att de är förhandsavgöranden från Skatterättsnämnden som 

Skatteverket överklagat till HFD. En annan gemensam nämnare är att 

rättsfallen är kortfattade.  

 

Underavsnitt 4.2 tar dels upp två äldre fall som det återkommande refereras 

till, dels tre nyare fall. I underavsnittet redogörs för rättsfallens bakgrund 

och HFD:s resonemang för att i underavsnitten 4.3 och 4.4 analyseras och 

konkluderas.  

 

4.2 Rättsfallsgenomgång 

4.2.1 RÅ 1997 ref. 8153 

Ett aktiebolag ville införa aktieslagen A-D med samma rösträtt men olika 

utdelningsrätt. A skulle ge minst och D mest. Beroende på en aktieägares 

interna resultat skulle dennes aktier antingen omvandlas ”upp eller ned”. 

Såväl Skatterättsnämnden som HFD fann att det saknades grund för att 

behandla den av bolagsstämman beslutade utdelningen som annat än 

utdelning. 

 

 
53 Jfr. RÅ 2007 not. 129. 
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Rättsfallet slog härmed fast den viktiga principen att bolagsrätten är 

prejudiciell för beskattningen. Vad som krävs för att göra avsteg från den 

framgår dock inte av domen.  

4.2.2 RÅ 2000 ref. 56 

Ett aktiebolag ville införa en resultatberoende fördelning av vinsten. 

Eftersom bolaget endast hade ett aktieslag skulle aktieägarna genom ett 

aktieägaravtal förbinda sig att i bolagsstämman rösta för en differentierad 

utdelning. Utdelningen skulle fastställas utefter skillnaden mellan intäkterna 

och utgifterna på en aktieägares verksamhetsställe, årets resultat samt 

bolagets fria vinstmedel. 

 

HFD bekräftade att det i allmänhet saknas anledning att behandla belopp 

som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än 

utdelning men att avsteg kan göras. HFD konstaterade att aktier av samma 

slag kommer ge olika utdelning beroende på vem som äger dem. Den 

aktierättsligt säregna situationen motiverade undantag. Med hänsyn därtill 

samt att det fanns en direkt koppling mellan lönsamheten och utdelning 

skulle det belopp varmed utdelningen på en aktie översteg den lägsta 

utdelningen på någon aktie ses som ersättning för arbetsprestation.  

 

HFD frångår med fallet principen att bolagsrätten är prejudiciell för 

beskattningen.  

4.2.3 HFD 2018 ref. 29 

Y AB var ett moderbolag med dotterbolaget X AB. En omfördelning av 

ägandet i X AB var tänkt att genomföras och ett kommissionärsförhållande 

inrättas. En följd härav var att Y AB skulle ta upp överskottet av 

verksamheten vilket innebar att minoritetsägarna gick miste om sin 

utdelning i X AB. För att åtgärda det kom två lösningar på tal. Båda innebar 

att Y AB skulle avstå från sin rätt till utdelning i X AB. 
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HFD uttalade principiellt att avsteg från 1997 års princip är befogat vid en 

aktiebolagsrättsligt säregen situation som innebär att aktier av samma slag 

ska ge olika utdelning beroende på vem som äger dem och där det finns en 

direkt koppling mellan en aktieägares arbetsprestation och utdelning. Här 

saknades dock den direkta kopplingen. 

 

HFD bekräftade således 2000 års fall samt visade tydligt att för att det 

skatterättsligt ska klassificeras som lön krävs dels en aktiebolagsrättsligt 

säregen situation, dels en koppling mellan arbetsprestation och utdelning. 

4.2.4 HFD 2019 ref. 52 

Ett aktiebolag avsåg emittera en serie preferensaktier mot varje 

verksamhetsgren i bolaget, A-D.  I varje gren arbetade ett team av minst två 

och max sju personer. De skulle erbjudas förvärva aktier emitterade mot 

deras verksamhetsgren. Antalet aktier varje teammedlem fick förvärva 

skulle variera efter senioritet. Inom varje serie skulle utdelningen vara lika 

och uppgå till minst 60 % av verksamhetsgrenens resultat.  

 

HFD bekräftade den grundläggande principen från 1997 års rättsfall samt att 

situationer som i 2000 års rättsfall motiverar avsteg. Eftersom utdelningen i 

förevarande fall skulle vara beroende av resultatet av teammedlemmarnas 

gemensamma arbete ansåg HFD att det fanns en direkt koppling mellan 

arbetsprestation och utdelning. Emellertid rådde inom varje aktieslag samma 

rätt till utdelning. Men då aktier skulle fördelas efter senioritet och en 

teammedlem ensamt kunde komma att äga preferensaktier av ett slag 

uppstod en betydande differentiering av utdelningen. HFD såg därmed 

situationen som jämförbar med den i 2000 års fall och ansåg att utdelningen 

istället skulle ses som ersättning för arbetsprestation och beskattas i 

inkomstslaget tjänst. 
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Rättsfallet utgör således ytterligare ett exempel på när HFD ansett att 

omständigheterna varit sådana att ett avsteg från aktiebolagsrättens 

prejudiciella verkan varit motiverat. 

4.2.5 HFD 2020 ref. 1 

A.K. och D.L ägde hälften var av aktierna i ett fåmansföretag. A.K. hade 

slutat arbeta och ville sälja sina aktier till D.L. Bolaget var värt cirka 1 

miljon kr exkl. aktiekapitalet på 50 000 kr. A.K. skulle ersättas med 

432 000 kr genom utdelning och 25 000 kr genom köpeskilling och lön. 

Utdelningen skulle bara utgå till A.K. och därigenom differentieras.    

 

HFD såg inte att utdelningen hade någon koppling till den arbetsprestation 

A.K. utfört varför det saknades anledning att behandla utdelningen som 

ersättning för arbetsprestation. En intressant skillnad med övriga fall är att 

HFD inte nämnde att upplägget var aktiebolagsrättslig säreget eller att det 

krävdes för att frångå principen från 1997 års fall. 

4.3 Rättsfallsanalys  

Samtliga redogjorda fall fastslår att utdelning enligt ABL är prejudiciell för 

beskattningen. Det slås fast redan i och med 1997 års fall där HFD även 

öppnar upp för att principen kan frångås om grund föreligger.  

 

I 2000 års fall såg HFD att det förelåg en aktiebolagsrättsligt säregen 

situation eftersom aktier av samma slag skulle ge olika utdelning beroende 

på vem som ägde dem. I och med att HFD såg en direkt koppling mellan 

arbetsprestation och utdelning framträdde att utbetalat belopp var en 

ersättning för arbetsprestation. Jag vill därför ansluta mig till Bergström och 

Hultqvists uppfattning om att civilrätten är mångtydig och behöver 

preciseras. I förevarande fall fanns dels en utdelning, dels en ersättning för 

arbetsprestation. Jag anser att skatterätten så långt inte beaktats utan bara 

civilrätten generellt och att det civilrättsligt kan röra sig om bådadera. 
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I nästa steg valde HFD att tvärtemot 1997 års princip se den civilrättsliga 

ersättningen för arbetsprestation som vad som skett skatterättsligt. HFD 

valde alltså att se det större sammanhanget i vilken utdelningen befann sig i 

som den verkliga skatterättsliga innebörden.54 Någon närmare motivering 

utelämnas men det får antas att skatterättslig hänsyn togs eftersom det 

civilrättsligt kan vara bådadera. Att HFD valde ersättning för 

arbetsprestation framför utdelning kan tyckas märkligt. De civilrättsliga 

klassificeringarna hänför sig nämligen till olika inkomstslag, kapital 

respektive tjänst och inkomster räknas till inkomstslaget tjänst till den delen 

de inte ska räknas till inkomstslagen kapital.55 En förklaring kan vara att 

HFD inte såg utbetalat belopp som en utdelning. Jag vill därför se att 

utdelningsbegreppet i 42 kap. 1 § IL inte är synonymt med den 

aktiebolagsrättsliga.56 I annat fall gick HFD emot lagens ordalydelse. Jag ser 

därför inte att någon egentlig omklassificering skedde utan snarare att den 

civilrättsliga termens variationsutrymme utnyttjats. Den uppfattningen 

tycker jag stärks av att HFD formulerar sig som så att ”det saknas i 

allmänhet anledning att behandla belopp…”57 [min kursivering]. 

  

I 2018 års fall ansåg HFD att en aktiebolagsrättsligt säregen situation 

förelåg då aktier av samma slag skulle ge olika utdelning beroende på vem 

som ägde dem. Emellertid saknades koppling mellan arbetsprestation och 

utdelning varför någon annorlunda skatterättslig klassificering uteblev. 

 

Det aktiebolagsrättsligt säregna tycks ha bestått av att parterna behandlades 

olika. Med andra ord ett brott mot likabehandlingsprincipen.58 Det rimmar 

väl med att HFD betraktade det som en aktiebolagsrättslig säregenhet och 

inte en skatterättslig. I kombination med att ett större sammanhang kunde 

utrönas, i form av en prestationsbaserad utdelningsberäkning, ledde det till 

att det skatterättsligt inte utgjorde en utdelning. 

 
54 Se även RÅ 1998 ref. 19, där utdelningen även ansågs utgöra en avyttring, för liknande 

resonemang. 
55 Se avsnitt 2.3.2. 
56 Se också Holstad; Melz (2008). 
57 Från RÅ 2000 ref. 56. 
58 För liknande slutsats se Tivéus (2020). 
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I 2019 års fall finns ytterligare en skillnad från 1998 års fall. Upplägget var 

inte aktiebolagsrättsligt säreget i bemärkelsen att det stred mot 

likhetsprincipen. Principen inriktar sig nämligen på likhet mellan aktier och 

inte aktieägare vilket är vad som här differentierats. Att aktieägare äger 

olika många aktier är tvärtom mycket vanligt. HFD såg likväl att en 

liknande situation uppstod i och med fördelningen av aktier. Jag instämmer i 

att det de facto kan innebära en differentierad utdelning men motiveringen 

blir en annan och saknar koppling till aktiebolagsrätten. Det skatterättsliga 

utdelningsbegreppet varierar därmed kraftigare från det aktiebolagsrättsliga. 

 

Det stärker argumentet för att HFD skatterättsligt modifierat det 

civilrättsliga utdelningsbegreppet. Det kan också utgöra ett argument för att 

HFD enligt Gäverths modell som ett andra steg gjort en ekonomisk 

avstämning och därigenom funnit att utdelningen ska klassificeras 

annorlunda. Jag ser dock inte det senare vara fallet eftersom HFD är tydliga 

med att omständigheterna är jämförbara med 2000 års fall. Det talar för att 

det rör sig om ett in casuavgörande och att HFD inte vill utveckla 

rättspraxis.59 Trots det ser jag en viss utvidgning eftersom mer kan utgöra en 

säregenhet.60 Det får som konsekvens att det aktiebolagsrättsliga och 

skatterättsliga utdelningsbegreppet divergerar ytterligare. 

 

I 2020 års fall nämndes inte aktiebolagsrättslig säregenhet som ett rekvisit 

för att frångå den aktiebolagsrättsliga utdelningen. Det kan bero på att det 

redan fallit på att utdelningen saknade koppling till arbetsprestation eller är 

det en fortsättning på 2019 års fall, där omständigheten inte längre var 

nödvändig. 

 
59 Jfr. Tivéus (2020). 
60 För motstående uppfattning se Tivéus (2020). 
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4.4 Slutsatser, vad gör HFD? 

Av rättsfallsgenomgången och rättsfallsanalysen anser jag mig kunna dra 

fyra för uppsatsen relevanta slutsatser.  

 

För det första utgår HFD vid beskattning från en aktiebolagsrättslig 

utdelning. Emellertid kan en utdelning utgöra en kugge i ett större 

sammanhang med en annan civilrättslig klassificering, t.ex. en ersättning för 

arbetsprestation.61 I så fall är det civilrättsligt såväl en utdelning som det 

senare. Det kan då finnas anledning att skatterättslig välja det större 

sammanhanget som rättshandlingens verkliga innebörd. 

 

För det andra medför HFD praxis att en utdelning ska väljas före en 

arbetsprestation, vilket är rimligt beaktat inkomstslagens hierarki. Eftersom 

så inte alltid är fallet torde HFD då underkänna det aktiebolagsrättsliga 

utdelningsbegreppet. Det talar för att begreppet skatterättsligt modifierats, 

varvid domstolen kan tolka begreppet vidare så att det anpassas till 

skatterätten. 

 

För det tredje skiljer sig det aktiebolagsrättsliga utdelningsbegreppet mot det 

skatterättsligt modifierade genom att det senare inte tillåter att en utdelning 

är aktiebolagsrättsligt säregen (i strid med likhetsprincipen) samtidigt som 

utdelningen baseras på aktieägarens arbetsprestation. En sådan slutsats går 

väl ihop med att utläggningen i avsnitt 2.3.3 landade i att utdelning är en 

förmögenhetsöverföring utan motprestation. Utdelningen utgör i dessa fall 

nämligen en motprestation för arbetsprestationen. 62 I och med 2019 och 

2020 års fall går att skönja en vidare divergens mellan begreppen. 

 

För det fjärde gör HFD inte någon egentlig omklassificering. Eftersom 

civilrättsliga begrepp varierar och existera i olika former beroende på 

sammanhang är det snarare en fråga om en klassificering. HFD ändrar den 

 
61 Se även RÅ 1998 ref. 19 där en aktieavyttring utgjorde det större sammanhanget. 
62 Se även RÅ 1998 ref. 19 där en aktieindragning utgjorde motprestation. 
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inte utan fastställer bara den skatterättsliga utefter handlingens verkliga 

innebörd.  
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5 RÄTTSSÄKERHETSDISKUSS

ION 

5.1 Inledning 

Avsnittet syftar till att problematisera HFD:s tillvägagångssätt som det 

beskrivits i avsnitt 4 genom att beakta rättssäkerhetskraven återgivna i 

avsnitt 2.2. Fokus är således inte att nödvändigtvis nå en definitiv slutsats 

utan att identifiera kärnfrågan, bidra med resonemang och inbjuda läsaren 

till reflektion. Diskussionen övergår därmed till att vara av de sententia 

ferenda-karaktär. 

 

Diskussionen kommer inledas mot bakgrund av förutsebarhet och sedan 

övergå till legalitetsprincipen och föreskriftskravet.  

5.2 Förutsebarhet 

En diskussion angående förutsebarheten i HFD:s avgöranden behöver ta 

avstamp i för vem den skatterättsliga klassificeringen ska vara förutsebar. 

Utgångspunkt kan tas i en skatterättsligt verksam jurist. Det behöver dock 

utredas om differentierad utdelning är en sådan vanligt förekommande 

transaktion att det motiverar en lägre tröskel.63 Normen inom 

aktiebolagsrätten är likabehandling. Att frångå den torde medföra skärpta 

krav på eftertänksamhet. Flera av uppläggen i genomgångna fall är 

dessutom så komplexa att det vore osannolikt om inte parterna biträtts av 

skatterättsligt sakkunniga. Eftersom HFD konsekvent uttryckt att avsteg från 

aktiebolagsrättslig klassificering kräver särskild grund (säregenhet) torde det 

även vara först vid komplexare upplägg som det blir aktuellt. Det kan 

mycket väl vara en aspekt av säregenhetsrekvisitet. I sådana fall är 

 
63 Se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.. 
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förutsebarhet för sakkunniga tillräckligt. Emellertid kan inte bortses från att 

oförutsedda beskattningskonsekvenser kan ha allvarlig påverkan på den 

skatteskyldiges ekonomi. HFD visar sig i 2019 och 2020 års fall dessutom 

inte helt främmande för en avvikande skatterättslig klassificering trots att 

likhetsprincipen tills synes respekteras och att situationen inte såtillvida är 

säregen. Övervägande skäl torde landa i att det saknas skäl för att sänka 

tröskeln men utvecklingen av praxis kan motivera att slutsatsen revideras. 

Samtidigt kräver en differentierad utdelning någon form av konstlat upplägg 

även om det inte är i direkt strid med likhetsprincipen. 

 

För en sakkunnig inom skatterätten är det klart att kraven på förutsebarhet 

ställs betydligt lägre. Med undantag för 2019 och 2020 års fall ger samtliga 

genomgångna fall vid handen att, utbetalat belopp skatterättslig kan 

klassificeras som lön i strid med aktiebolagsrätten, först vid ett brott mot 

likabehandling samt en prestationsbaserad utdelning. Det är tämligen 

förutsebart. 2019 års fall däremot ger sken av att anknyta till tidigare praxis 

men innehåller ett avvikande moment. Det förefaller som att HFD tagit sig 

en större frihet. I kombination med att avgörandet är sparsamt motiverat och 

snarare har karaktär av ett in casuavgörande undermineras förutsebarheten. 

2020 års fall skänker inte mycket mer klarhet i saken.  

 

Omständigheterna i 2019 års fall är dock exceptionella och antyder att 

upplägget kan ha ett skatteplaneringssyfte. Gäverth menar att den som 

balanserar på gränsen till det otillåtna skulle kunna få stå sitt kast. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv är det förstås otillfredsställande men med tanke på 

att avtalsfriheten ger den skatteskyldige en stor frihet är Bergström också 

inne på att civilrättsliga termer kan frångås skatterättsligt. Visar de 

skatteskyldiga sig från sin finurligaste sida kanske det är rimligt att dra 

gränsen här, låta skatterättsliga hänsynstaganden ta över och ge företräde för 

statens fiskala syfte. Civilrätten och skatterätten har nämligen helt olika 

roller – friheten att ordna sin tillvaro gentemot plikten att betala skatt.64 När 

sakerna ställs på sin spets ser jag en oförenlighet som kräver ett 

 
64 Se avsnitt 2.1. 
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grundläggande ställningstagande mellan förutsebarhet och statens fiskala 

intressen. Var det landar låter jag läsaren avgöra då det snarare är en 

ideologisk fråga. 

 

Oavsett utgång, men alldeles särskilt om förutsebarheten får ge vika, är det 

viktigt att eftersträva största möjliga förutsebarhet. Därför behöver utgången 

tydligt manifesteras. Vill HFD med 2019 års fall ta ställning för statens 

fiskala intressen är en ökad tydlighet önskvärd liksom att de fortsätter på 

inslagen bana i efterföljande praxis. 2020 års fall lever inte upp till det. Jag 

anser likt Bergström att de principer utgången ger bör gälla oavsett om de 

skatteskyldiga försöker kringgå skatteregler eller inte. På så sätt ökar 

likformigheten i tillämpningen vilket gynnar förutsebarheten. 

5.3 Legalitetsprincipen och 

föreskriftskravet 

I avsnitt 2.2.2 framgick att legalitetsprincipen och föreskriftskravet inte kan 

användas synonymt. Författare lägger olika tonvikt i begreppet och jag vill 

därför klargöra att jag i denna diskussion kommer fokusera på kärnan i 

legalitetsprincipen, dess delmängd föreskriftskravet.65 Jag kommer alltså 

diskutera hur föreskriftsbunden HFD:s tillämpning är. 

 

En central fråga att ta utgångspunkt i är med vilken rätt HFD går emot den 

aktiebolagsrättsliga utdelningen. Accepteras HFD:s skatterättsliga 

underkännande av utbetalat belopp som utdelning torde tillvägagångssättet 

vara förenligt med föreskrifterna. Den andra klassificeringen ryms nämligen 

inom det civilrättsliga variationsutrymmet. Lagtexten stadgar dock tydligt 

att utdelning ska beskattas i inkomstslaget kapital före en beskattning i 

inkomstslaget tjänst och aktiebolagsrätten definierar begreppet utdelning. 

Att en utdelning som beslutats enligt lag inte utgör en utdelning är förstås 

anmärkningsvärt och utgör närmast ett dubbelt brott mot föreskriftskravet.  

 
65 Det brukar vara av störst skatterättsligt intresse, se Tjernberg (2018) s. 24.  
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Emellertid är omständigheterna mer invecklade än så och en nyansering 

nödvändig. Sverige saknar enhetlig civilrättskodifikation och civilrätten är 

mångtydig och används olika beroende på sammanhang. Aktiebolagsrätten 

och skatterätten har olika syften. Aktiebolagsrätten fokuserar på att utstaka 

det område aktieägarna åtagit sig att samverka inom, hur det ska ske samt 

olika skyddsregler för inblandande parter, inom- som utomstående, men inte 

staten.66 Skatterätten tar istället utgångspunkt i ett fiskalt syfte som bäst 

finansieras av alla och fordrar tvång.67 Därför torde de inte heller vara fullt 

ut kompatibla med varandra. När lagstiftaren använder en civilrättslig term 

som definieras i aktiebolagsrätten är det därför troligt att innebörden kan 

behöva modifieras eller tolkas för att exakt fånga vad lagstiftaren åsyftat. 

  

Av avsnitt 2.3.1 framgår att inkomstskattelagen har ett ursprung i källteorin 

vilket avspeglas i att avgränsningen av inkomstslagen hänvisar till 

inkomstens upphov. Det är därför troligt att den bemärkelsen bör läggas i 

utdelningsbegreppet i 42 kap. 1 § IL. När en aktiebolagsrättslig säregenhet 

och en koppling mellan arbetsprestation och utdelning funnits i de 

genomgångna fallen, har det fått konsekvensen att det inte motsvarat 

utdelningsbegreppet i dess skatterättsliga sammanhang. HFD kan således 

genom en ändamålstolkning av utdelningsbegreppet anses ha följt 

föreskrifterna. Ett motargument kan finnas i inkomstskattelagens hierarki 

vilket undermineras om rättstillämparen på egen hand tillåts definiera 

rättshandlingars art. 

 

Skatterätten, likt straffrätten, motiverar en hög grad av rättssäkerhet68 varvid 

argumentationen kan behöva hållas mer bunden.69 Det kan därför vara 

påkallat med en mer bokstavstrogen tolkning. En tolkning av 

utdelningsbegreppet baserat på ett av lagstiftaren uttalat fiskalt syfte som 

uppfylls av alla, är snarare hemmahörande inom civilrätten än straffrätten. 

 
66 Sandström (2020) s. 18 ff. 
67 Se avsnitt 2.1. 
68 Se avsnitt 2.2.2. 
69 Enligt Kleineman iakttar den bundna argumentationen striktare rättskälleläran och dess 

förutsättningars, se Kleineman (2018) s. 27 f. 
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En annan betydelse i begreppet utdelning får därför implementeras genom 

lagstiftning och inte rättspraxis. Antingen genom en legaldefinition eller 

regelsystem såsom fåmansföretagsregler. 

 

Vad som talar för en ändamålsenlig tolkning är att samhället är så 

komplicerat och skatteplanerare så finurliga att det är svårt att med 

bibehållen effektivitet precisera föreskrifterna. Bättre är istället att ge 

domstolarna en frihet att nå lämpliga avgöranden. 

 

Avgörande blir om HFD:s tolkning tillåts av legalitetsprincipen och 

föreskriftskravet. Tolkningen kan enligt min mening finna stöd i 

skattesystemet och utgör således inte ett uppenbart brott mot 

föreskriftskravet. Frågan är dock om tolkningen kan finna tillräckligt starkt 

stöd för att leva upp till den grad av rättssäkerhet som fordras inom 

skatterätten. För att besvara det behöver omfattningen av legalitetsprincipen 

och föreskriftskravet förtydligats ytterligare. Bör skattesystemets effektivitet 

prioriteras eller rättssäkerheten? Det besvaras bäst mot ideologisk grund 

vilket, i det demokratiska statsskick vi lever i, får överlämnas till läsaren för 

avgörande.  
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6 AVSLUTNING 

6.1 Slutsatser 

Utgångspunkten för vad HFD gör är principen om rättshandlingars verkliga 

innebörd. De utgår vid beskattning från de civilrättsliga begreppen. 

Emellertid är civilrätten mångtydig och kan bidra med olika klassificeringar. 

Av inkomstslagens hierarki borde utdelningen ges företräde framför en 

ersättning för arbetsprestation. Mångtydigheten medför dock att även 

utdelningsbegreppet behöver tolkas och preciseras för det skatterättsliga 

sammanhanget. HFD använder sig av den möjligheten för att skatterättsligt 

underkänna utdelningen när den är aktiebolagsrättsligt säregen och baserad 

på aktieägarens arbetsprestation. Brott mot likhetsprincipen har tidigare 

utgjort säregenhet men i och med senare fall utvidgas sannolikt säregenhet 

till att även omfatta differentierad utdelning i sig. 

 

Arbetet har funnit tidigare praxis förutsebar eftersom den krävt en 

aktiebolagsrättslig säregen situation. En sådan kräver oftast komplexa 

avtalskonstruktioner utformade av experter vilka med sin kunskap bör 

kunna förutse konsekvenserna. Nyare praxis som inte kräver 

aktiebolagsrättslig säregenhet äventyrar förutsebarheten men till fördel för 

skatteeffektiviteten. Föreskriftskravets omfattning visade sig omdiskuterad i 

doktrin. En ändamålstolkning av lagen kan tyckas ge stöd för HFD:s 

skatterättsliga utdelningsbegrepp. Kanske medför dock föreskriftskravet att 

tolkningen måste hållas mer bunden och bokstavstrogen. Då torde 

tillräckligt starkt lagstöd saknas. Det är därför önskvärt att precisera 

föreskriftskravet ytterligare för att avgöra om rättssäkerheten eller 

skatteeffektiviteten bör väga tyngst vid bekämpning av skatteflykt. 
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6.2 Avslutande tankar 

Uppsatsen begränsades genom syftesformuleringen till att utreda och 

beskriva vad HFD gör när en differentierad utdelning skatterättsligt 

behandlas som en ersättning för arbetsprestation samt att diskutera det 

utifrån kraven på rättssäkerhet. Under arbetets gång har två intressanta 

frågor som angränsar till syftet väckts vilka förtjänar att utredas i egna 

arbeten. 

 

Den första följer av att uppsatsen uppmärksammat en utvidgning av 

tillvägagångssättets tillämpning. Det väcker förstås frågan hur långt det kan 

sträcka sig och var gränsen går. En ökad autonomi hos begreppen i 

inkomstskattelagen innebär en större sannolikhet för att beskattning inte 

sker enligt de civilrättsliga klassificeringarna. Vad står då näst på tur att 

beskattas annorlunda? Kapitalvinster har nämnts som kandidat.70 Den 

finurlige skulle istället för att ta del av vinsten genom utdelning kunna 

ackumulera den i bolaget och disponera över den genom en försäljning av 

aktierna. Differentieringen kan t.ex. uppnås som i HFD 2019 ref. 29 genom 

en prestationsbaserad fördelning av aktierna eller genom aktieslag med olika 

andel i bolagets tillgångar. 

  

Den andra frågan rör förhållandet mellan metoder utvecklade i rättspraxis att 

styra beskattning, såsom principen om rättshandlingars verkliga innebörd, 

och den skatteskyldiges rätt att anpassa sitt handlande efter 

beskattningskonsekvenserna. Hultqvist menar t.ex. att det för svensk rätt 

finns en på regeringsformen grundad rätt att anpassa sitt handlande för att 

minimera beskattningen. Han menar att rätten föreligger även om den 

hamnar i strid med lagstiftarens intentioner, så länge som dessa inte framgår 

av lag.71 Metoden framgår inte av lag och förhållandet kan därför vara 

intressant att diskutera.  

 
70 Tivéus (2020). 
71 Hultqvist (1995) s. 476 ff. 
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-och-diagram/hogsta-och-lagsta-kommunalskatten-2020/
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html
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Rättsfallsförteckning 

Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) 

RÅ 1997 ref. 81 

RÅ 1998 ref. 19 

RÅ 2000 ref. 56 

RÅ 2004 ref. 1 

RÅ 2004 ref. 27 

RÅ 2007 not 129 

HFD 2018 ref. 29 

HFD 2019 ref. 52 

HFD 2020 ref. 1  

 

 


