
 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Carl Nilvé 
 
 

Den svenska beskattningen av trustinkomster 
 

En analys utifrån teorier om analogisk lagtillämpning 
 
 
 
 
 
 
 

JURM02 Examensarbete  
 

Examensarbete på juristprogrammet 
30 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Mats Tjernberg 
 

Termin för examen: Period 1 VT2020 
 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

FÖRORD 3 

FÖRKORTNINGAR 4 

1 INLEDNING 5 

1.1 Bakgrund 5 

1.2 Syfte och frågeställning 6 

1.3 Metod 6 

1.4 Material 8 

1.5 Terminologi 10 

1.6 Avgränsning 10 

1.7 Teori 11 

2 DET SKATTERÄTTSLIGA ANALOGIFÖRBUDET 13 

2.1 Allmänt om legalitetsprincipen 13 

2.2 Analogiförbudets innebörd 15 

2.3 Existerar ett skatterättsligt analogiförbud? 16 

2.4 Sammanfattande kommentar 23 

3 RÄTTSFIGUREN TRUST 25 

3.1 Allmänt om trusten och dess funktion 25 

3.2 Trustens syfte 28 

3.3 Kortfattad historik 29 

3.4 Trustens aktörer 30 

3.4.1 Bakgrund 30 
3.4.2 Settlor 31 
3.4.3 Trustee 32 
3.4.4 Beneficiary 33 

3.5 De rättsliga förutsättningarna för jämförelsen mellan  
truster och stiftelser 34 



4 EN INTERNATIONELL UTBLICK 38 

4.1 Inledning 38 

4.2 Storbritannien 38 

4.3 USA 40 

4.4 Frankrike 41 

5 GÄLLANDE RÄTT 44 

5.1 Skatteverkets inställning 44 

5.1.1 Trusten i ett svenskt skattesammanhang 44 
5.1.2 Beskattning av stiftaren 45 
5.1.3 Beskattning av förmånstagare 47 
5.1.4 Beskattning av förvaltare 48 

5.2 Trusten i den praktiska rättstillämpningen 48 

5.2.1 Inledande ord och något om urvalet 48 
5.2.2 RÅ 1988 not 56 49 
5.2.3 RÅ 1999 not 20 51 
5.2.4 RÅ 2008 not 94 52 
5.2.5 HFD 2018 ref. 11 54 
5.2.6 Kommentar 56 

5.3 Doktrin 57 

5.4 Kan trusten beskattas som ett eget skattesubjekt? 60 

6 SAMMANFATTANDE ANALYS 63 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 72 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 78 
 



 1 

Summary 

Taxing income attributed to a trust is problematic from a Swedish perspective 

as the legal figure currently lacks regulation in tax legislation. Tax courts and 

tax authorities have therefore had to seek alternative approaches to dealing 

with such incomes. The author of the essay has identified that a common 

practice in the application of the law has been to equate the trust with a 

Swedish foundation and thereby allow the tax rules that apply to foundations 

to determine the tax consequences. In the area of tax law, however, the 

permissibility of analogous law application has long been debated in the 

literature. Analogous law applications should in this context be understood as 

the practice of applying a given law provision in a way that is not in clear 

harmony with the wording of the legislative text. 

 

The purpose of the essay has consequently been to investigate how the 

Swedish taxation of trust income relates to analogous law application and 

whether the answer to this question calls for action by the legislator. 

 

Through the essay the author finds that it is seemingly not possible to 

conclude the existence of a strict ban on analogous law applications in the 

area of tax law. Nonetheless, analogous law applications appear to be 

undesirable, especially with regard to how infrequently it appears in decisions 

from the Swedish Supreme Administrative Court. The analysis of the essay 

demonstrates that the question of how taxation of trust income relates to 

analogous law applications is largely dependent on the civil law assessment 

that is made of the trust as a legal figure. The author of the essay is of the 

opinion that the trust as a legal figure displays such clear differences in 

comparison with a foundation that the prevailing approach in taxation 

regarding trust income in many cases must be regarded as an analogous law 

application. The consequence of this is that the current legal situation is 

deemed problematic and calls for a change - especially if a coherent and 

systematic taxation is sought. 
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Sammanfattning 

Att beskatta inkomster som är hänförliga till en trust är problematiskt ur 

svenskt perspektiv eftersom rättsfiguren i dagsläget saknar reglering i 

skattelagstiftningen. Skattedomstolar och skattemyndigheter har därför 

nödgats att söka alternativa tillvägagångssätt för att hantera sådana inkomster. 

Uppsatsförfattaren har identifierat att ett vanligt förekommande 

tillvägagångssätt i rättstillämpningen har varit att likställa trusten med en 

stiftelse och därigenom låta skattereglerna som gäller för stiftelser bestämma 

beskattningskonsekvenserna. På skatterättens område har emellertid 

tillåtligheten av analogiska lagtillämpningar länge diskuterats inom 

litteraturen. Med analogisk lagtillämpning avses att tillämpa en given 

lagbestämmelse på ett sätt som inte står i uppenbar samklang med lagtextens 

ordalydelse. 

 

Uppsatsens syfte har således varit att undersöka hur den svenska 

beskattningen av trustinkomster förhåller sig till analogisk lagtillämpning och 

huruvida svaret på denna fråga påkallar åtgärder från lagstiftarens sida. 

 

Genom undersökningen finner uppsatsförfattaren att det sannolikt inte går att 

tala om förekomsten av ett strikt förbud avseende analogiska lagtillämpningar 

på skatterättens område. Däremot framstår analogiska lagtillämpningar som 

icke önskvärda, i synnerhet med hänsyn till hur sällan det förekommer i 

avgöranden från HFD. Av uppsatsens analys framgår att frågan om hur 

beskattning av trustinkomster förhåller sig till analogiska lagtillämpningar till 

stor del är beroende av vilken civilrättslig bedömning som görs av trusten som 

rättsfigur. Uppsatsförfattaren finner för egen del att trusten uppvisar sådana 

tydliga skillnader vid jämförelsen med en stiftelse att rådande 

tillvägagångssätt i beskattningen avseende trustinkomster i många fall måste 

anses utgöra en analogisk lagtillämpning. Följden av detta blir att nuvarande 

rättsläge anses vara problematiskt och påkallar en förändring - i synnerhet om 

en koherent och systematisk beskattning eftersträvas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På skatterättens område har situationer med internationella inslag länge varit 

något som har utmanat lagstiftaren. Hur ska utländska rättsfigurer bedömas 

ur ett svenskt skatteperspektiv? Hur möjliggör man att inkomster med 

kopplingar till Sverige kan beskattas när skattesubjektet som uppburit 

inkomsten saknar direkt motsvarighet i den svenska skattelagstiftningen? 

Under vilka förutsättningar kan en given utländsk företeelse, trots avsaknad 

av direkt motsvarighet, inordnas i det svenska skattesystemet? I takt med den 

ökade globaliseringen uppenbarar sig dylika frågor allt oftare och kommer 

sannolikt även fortsatt göra så i framtiden.  

 

Många beskattningssituationer av nyss nämnda karaktär har fått en lösning av 

lagstiftaren genom 2 kap. 2 § IL som möjliggör att utländska företeelser med 

en svensk motsvarighet kan beskattas med stöd av IL. I andra fall, när den 

utländska företeelsen saknar en svensk motsvarighet, har situationerna istället 

fått hanteras av rättstillämparen. Frågan är däremot hur situationen ska 

bedömas när den utländska företeelsen innebär ägandeformer som inte över 

huvud taget existerar i den svenska rättsordningen. Går det ens att tala om 

någon svensk motsvarighet i ljuset av sådana omständigheter? 

 

Denna situation aktualiseras när beskattning ska ske av trusten, en rättsfigur 

som är vanligt förekommande i framför allt anglosaxiska rättsordningar. 

Tydliga svar angående hur rättsfiguren ska inordnas i det svenska 

skattesystemet saknas i lagtext och praxis. Emellertid tycks både 

skattedomstolar och skattemyndigheter ha en viss benägenhet att se trusten 

som en motsvarighet till någon form av svensk stiftelse. Ett sådant 

tillvägagångssätt väcker däremot vissa frågor, både vad gäller dess stöd i lag 

och dess förenlighet med allmänna skatterättsliga principer. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska 

beskattningen av trustinkomster1 förhåller sig till analogisk lagtillämpning. 

Frågan om analogisk lagtillämpning tillämpas i detta sammanhang som ett 

problematiserande teoretiskt perspektiv eftersom beskattning av truster i 

dagsläget sker utan direkt lagstöd.  

 

Då trusten som rättsfigur är främmande för den svenska rättsordningen är 

även ett av uppsatsens delsyften att beskriva trusten som fenomen och hur 

detta fenomen placeras in i en svensk skatterättslig kontext. Vidare påkallar 

uppsatsens huvudsyfte även en diskussion beträffande tillåtligheten av 

analogiska lagtillämpningar på skatterättens område med hänsyn till att det 

saknas tydlig konsensus i den skatterättsliga doktrinen avseende detta. 

Slutligen avser jag även att – i normativa ordalag – diskutera eventuell 

framtida lagstiftning på området. 

 

Följande frågeställningar har legat till grund för arbetet med uppsatsen: 

• Hur förhåller sig den svenska beskattningen av trustinkomster till 

analogisk lagtillämpning? 

• Leder svaret på ovan frågeställning till att en förändring av 

lagstiftning är att anse som påkallad? 

• Hur bör en eventuell framtida lagstiftning beträffande beskattning av 

truster vara utformad? 

1.3 Metod 

Uppsatsen har i huvudsak skrivits genom tillämpning av rättsdogmatisk 

metod. I mer begränsad utsträckning förekommer emellertid även 

rättspolitiska inslag. Enligt vissa författare inom den juridiska doktrinen 

 
1 Med detta begrepp avser jag avkastning av trustegendom samt utbetalningar från truster. 

Se närmre härom under avsnitt 1.5. 
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skulle mitt val av metod i dessa delar möjligen kunna benämnas som en kritisk 

rättsdogmatisk metod.2 

 

Den rättsdogmatiska metoden söker rekonstruera rättssystemet med stöd av 

rättskällorna. Utgångspunkten vid en sådan rekonstruktion är att använda de 

allmänt accepterade rättskällorna. Inom den så kallade rättskälleläran anses 

dessa främst utgöras av lagstiftning, rättspraxis och förarbeten. Det är 

däremot oklart i vilken mån juridisk doktrin bör beaktas inom rättskälleläran.3 

Således har min utgångspunkt varit att den doktrin som har studerats inte har 

någon kraft inom ramen för rättskälleläran. Istället har den använda doktrinen 

bedömts utifrån styrkan av de argument som presenterats.4 Denna hållning 

stämmer överens med Peczeniks uppdelning av rättskällor mellan källor som 

ska, bör och får beaktas inom den rättsdogmatiska metoden. Uppdelningen 

anger att det är möjligt att beakta juridisk doktrin, så länge som dess ställning 

inom rättskälleläran hålls i åtanke.5 

 

Den kritiska rättsdogmatiska metoden skiljer sig från vad som ovan angetts 

då den inte enbart syftar till att bestämma gällande rätt genom en 

rekonstruktion. Metoden går istället ett steg längre och granskar även hur den 

rättsdogmatiska lösningen verkar, vilka konsekvenser den leder till och 

huruvida det finns alternativa lösningar.6 

 
2 Eventuellt skulle det även kunna benämnas som en rättspolitisk metod. Gränsen mellan 

dessa två metoder tycks inte vara knivskarp. Båda kan användas för att utvärdera brister och 

inkonsekvenser i gällande rätt. Sannolikt är skillnaden i benämning i första hand styrd av 

måttet av rättspolitiska inslag. För eget vidkommande har jag valt att benämna det som 

kritisk rättsdogmatisk metod då jag inte anser att min analys i första hand är styrd av 

rättspolitiska överväganden. Jfr Kleineman (2018), s. 35 samt Olsen (2004), s. 134 f. 
3 Se t.ex. Jareborg (2004), s. 4 ff.; Kleineman (2018), s 33. Jfr även Hellner (2001), s. 24 ff. 

som argumenterar för att det saknar mening att diskutera vilket rättskällevärde den juridiska 

doktrinen har med hänsyn till att denna källa inte vilar på den legitimitetsgrund som övriga 

rättskällor gör. 
4 Se Kleineman (2018), s. 28. 
5 Se Peczenik (1995), s. 213 ff. 
6 Se Kleineman (2018), s. 35. Rör det sig om en undersökning som avser att ge övervägda 

rekommendationer beträffande ändringar i specifika regelsystem kan metoden enligt vissa 

författare benämnas som konstruktiv rättsdogmatik. Denna metod tycks dock beröras 

relativt sparsamt i doktrinen och har därför inte uttryckligen inkluderats i min 

metodbeskrivning. Jfr t.ex. Lambertz (2002), s. 265 samt Hjertstedt (2019), s. 172.  

 



 8 

Inom ramen för min uppsats har den rättsdogmatiska metoden främst använts 

för att fastställa gällande rätt beträffande beskattning av truster. Vidare har 

jag även använt metoden för att diskutera innebörden och existensen av det 

skatterättsliga analogiförbudet. Det bör noteras att mitt avsnitt beträffande 

den internationella utblicken7 står i någon form av särställning vad avser 

metod. På grund av svårtillgängligheten avseende källmaterial till den 

internationella utblicken har jag i stort sett varit utelämnad till redogörelser 

av den utländska rätten i doktrin. Således anser jag det vara olämpligt att påstå 

att någon särskild metod har använts i detta avsnitt. 

 

Olika rättspolitiska inslag återfinns framförallt i mina diskussioner om 

förekomsten av ett eventuellt lagstiftningsbehov och utformningen av 

eventuella framtida lagstiftningsåtgärder. Det är följaktligen i denna del av 

uppsatsen som spår av den kritiskt rättsdogmatiska metoden återfinns. Detta 

anser jag emellertid vara motiverat då en diskussion om de lege ferenda 

naturligt innehåller inslag av rättspolitik när det saknas tidigare lagstiftning 

med tillhörande förarbeten på det valda rättsområdet. Kan inte lagstiftarens 

avsikt utläsas går det nämligen inte att med stöd av en strikt rättsdogmatisk 

metod fastställa hur rättsområdet bör vara reglerat. Följaktligen har 

diskussionerna om de lege ferenda i denna uppsats gjorts med avstamp i olika 

antaganden av rättspolitisk karaktär – som exempelvis strävan efter 

rättssäkerhet, effektivitet och neutralitet i beskattningen – från min sida. 

1.4 Material 

Vad avser det material som har legat till grund för arbetet med denna uppsats 

har tyngdpunkten legat på vad som skrivits i olika juridiska artiklar. Tre 

artiklar har fått bära en särskilt framträdande roll eftersom de tillsammans 

utgör de enda verken av större omfattning som publicerats i ämnet under det 

senaste årtiondet. Två av dessa har skrivits av David Kleist och en har skrivits 

av Katarina Olsson.8 Eftersom dessa artiklar är skrivna av erkända författare 

 
7 Se avsnitt 4. 
8 Se Kleist (2014); Kleist (2018); Olsson (2019). 
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på skatterättens område som dessutom är yrkesverksamma vid svenska 

universitet anser jag att detta material är tillförlitligt. 

 

Till följd av att trusten hittills ännu inte har berörts över huvud taget i svensk 

lagstiftning har det inte varit möjligt att använda vare sig lagtext eller 

förarbete i framställningen. Istället har alternativt material, utöver ovan 

nämnda litteratur, fått konsulteras. I detta sammanhang har olika 

publikationer från Skatteverket, i synnerhet den digitala databas som benämns 

”Rättslig vägledning”, genomgående hänvisats till i uppsatsen. Detta skulle 

möjligtvis kunna kritiseras eftersom sådana publikationer enbart är ett uttryck 

för hur Skatteverket uppfattar ett givet rättsområde. Denna uppfattning har 

inte nödvändigtvis någon förankring i vad som de facto utgör gällande rätt, i 

synnerhet när det – som i förevarande fall – handlar om en uppfattning som 

inte har bekräftats av vare sig lagstiftaren eller rättstillämparen. Samtidigt har 

Skatteverkets synpunkter på olika rättsområden traditionellt sett haft ett inte 

obetydligt genomslag i olika lagstiftningsprocesser.9 Således är min 

uppfattning att denna källa likväl kan vara värd att beakta vid tolkandet av ett 

oklart rättsläge. 

 

I uppsatsen redogörs vidare för ett antal rättsfall från högsta instans vilka har 

haft betydelse på rättsområdet. Inget av rättsfallen har dock bidragit till 

rättsutvecklingen på området i någon nämnvärd utsträckning eftersom inga 

tydliga svar har lämnats angående de centrala frågorna avseende 

beskattningen av trustinkomster. Anledningen till att jag likväl har valt att 

inkludera dem i uppsatsen är för att kunna analysera domskälen och de 

resonemang som förs. Det kan även tilläggas att det har förekommit ett antal 

rättsfall i lägre instanser som har berört truster. Emellertid berörs inte dessa 

rättsfall i uppsatsen eftersom vare sig domskälen eller domsluten har 

behandlats i högsta instans. 

 
9 Jfr Påhlsson (1995), s. 103 f. 
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1.5 Terminologi 

Inom ramen för denna uppsats hänvisar jag till rättsfiguren på samma sätt som 

sker i Svenska Akademiens Ordbok: trust, trusten, truster.10 

 

Jag använder mig löpande av översättningarna stiftare, förvaltare och 

förmånstagare för att beskriva de tre aktörer som utgör grunden för en trust.11 

Det bör noteras att de svenska översättningar som här används inte är erkända 

inom svensk lagstiftning i samband med truster och således bör de inte 

användas för att dra några långtgående slutsatser avseende rättslig innebörd. 

Däremot verkar översättningarna ha vunnit visst gehör inom den svenska 

doktrinen samt myndighetspublikationer och används således även i denna 

uppsats.12 

 

Det kan även noteras att jag har låtit ordet trustinkomst tjäna som ett 

samlingsbegrepp för att hänvisa till dels avkastning på trustegendom under 

tiden då egendomen fortfarande är placerad i trusten, dels utbetalningar från 

trusten som uppbärs av förmånstagare till trusten. I fall då endera typ av dessa 

inkomster särskilt har behandlats i uppsatsen har detta tydliggjorts i texten. 

1.6 Avgränsning 

Vad gäller uppsatsens innehåll har avgränsning gjorts i viss mån. Detta tar sig 

uttryck i att ingen åtskillnad har gjorts – varken i uppsatsens deskriptiva eller 

analytiska delar – mellan olika typer av truster. Anledningen till detta är 

tvådelad. 

 

Den första är att det är besvärligt att göra en generell uppdelning av olika 

typer av truster. Detta beror både på att truster kan kategoriseras olika 

beroende på vilka karaktärsdrag som belyses13 och att olika jurisdiktioner i 

 
10 Se Svenska Akademiens ordbok, ’trust’. 
11 Se närmre om aktörernas olika funktioner i avsnitt 3.4. 
12 Jfr t.ex. Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning; Laestadius (2003), s. 680 f. samt 

Kleist (2018), s. 37.  
13 Truster kan exempelvis delas in efter huruvida trustförordnandet är återkalleligt, hur 

trusten har bildats eller hur kretsen av förmånstagare är konstruerad.  
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förekommande fall har vitt skilda interna uppdelningar av truster. Att 

inkludera en sådan kategorisering av truster hade således tagit mycket 

utrymme i anspråk och hade enligt min åsikt riskerat att göra ämnet allt för 

snårigt för läsaren. Den andra är att min uppfattning är att det saknar tydlig 

relevans att ingående diskutera olika typer av truster när rättsfiguren 

behandlas ur ett svenskt skatteperspektiv. Denna uppfattning grundar sig i att 

jag upplever att rättsfiguren i rättsligt hänseende fortfarande befinner sig i ett 

stadie där svenska jurister i första hand försöker få ett tydligt grepp om 

rättsfigurens grundläggande drag.  

 

Det kan även nämnas att jag i arbetet med uppsatsen har fokuserat på de 

aspekter av truster och beskattning av trustinkomster som är aktuella för 

privatpersoner. Således har kommersiella transaktioner med truster och den 

typ av truster som där kan förekomma inte behandlats särskilt.14 

1.7 Teori 

Uppsatsen har anlagts ett teoretiskt perspektiv i form av att den svenska 

beskattningen av truster diskuteras utifrån teorierna om skatterättslig 

analogisk lagtillämpning. Dessa teorier har framför allt utvecklats i den 

skatterättsliga litteraturen. I uppsatsen redogör jag ingående för hur frågan har 

behandlats på skatterättens område.  

 

På ett mer generellt plan kan dock analogisk lagtillämpning beskrivas som en 

juridisk tillämpningsmetod där en given lagbestämmelse tillämpas på ett sätt 

som inte står i uppenbar samklang med dess ordalydelse. Annorlunda uttryckt 

har Strömholm talat om att följande rekvisit måste föreligga för att det ska 

vara tal om en analogisk tillämpning, eller tolkning som det också ibland 

kallas: 

”(1) Regelns språkliga innebörd är klar, 

(2) det är likaså klart att ingen annan regel är tillämplig men 

 
14 Det är emellertid möjligt att en del av det material som berörs i uppsatsen överlappar 

båda sorters truster. Att uppnå detta har däremot inte varit någon uttalad avsikt från min 

sida. 
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(3) det står ävenledes klart, att de omständigheter som föreligger i det 

konkreta fallet inte utan våldförande på språket kan ’passas in’ under 

regeln.”15 

  

 
15 Strömholm (1996), s. 437. 
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2 Det skatterättsliga 
analogiförbudet 

2.1 Allmänt om legalitetsprincipen 

Inom den svenska skatterätten har föreställningen om skattens legalitet länge 

varit förankrad. Legalitetsprincipen som allmän rättsprincip existerar dock 

inte enbart på skatterättens område. Traditionellt sett är det främst inom 

straffrätten som legalitetsprincipen har haft störst påverkan.16 Den 

skatterättsliga legalitetsprincipen motsvaras av det latinska uttrycket ”nullum 

tributum sine lege” – ”ingen skatt utan lag”.17 Legalitetsprincipens 

bakomliggande målsättning är vidare kodifierad18 i den svenska grundlagen 

genom 1 kap. 1 § 3 st. RF som anger att ”den offentliga makten utövas under 

lagarna”.19 Till sin natur är legalitetsprincipen ett uttryck för rättssäkerhet och 

söker säkerställa att rättstillämpningen ska vara förutsebar och fri från 

godtycke.20 

 

Den centrala delen av den skatterättsliga legalitetsprincipen har av Hultqvist 

benämnts vara det sk föreskriftskravet. Detta krav grundar sig i tanken om att 

ett uttag av skatt ska ha stöd i lag.21 Även om föreskriftskravet utgör den 

skatterättsliga legalitetsprincipens mest centrala del har författare inom den 

skatterättsliga doktrinen argumenterat för att principen inbegriper mer än 

enbart ett krav.22 Övriga beståndsdelar som legalitetsprincipen har ansetts 

inbegripa är: analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet.23 

 
16 Se Asp & Ulväng (2013), s. 45. 
17 Se Hultqvist (1995), s. 126. 
18 Huruvida legalitetsprincipen som helhet kan anses vara grundlagsstadgad har diskuterats 

i den juridiska doktrinen och lite olika uppfattningar tycks råda. Jfr Tjernberg (2018), s. 24–

25. 
19 Ur skatterättsligt hänseende är även 2 kap. 10 § 2 st. RF samt 

bemyndigandebestämmelserna i 8 kap. RF grundlagsbestämmelser med viss relevans. 
20 Från Hultqvist har det även framförts att det centrala syftet med den skatterättsliga 

legalitetsprincipen är att ge ledning i frågan om kompetensdelning – det vill säga vem som 

får fatta beslut om att skatt ska tas ut. Se Hultqvist (1995), s. 6 och Hultqvist (2016), s. 730. 
21 Se Hultqvist (1995), s. 73 f. 
22 Se Hultqvist (1995), s. 73. 
23 Se Hultqvist (2013), s. 15. 
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Analogiförbudet anses innebära ett förbud mot att tillämpa analogiska 

tolkningar inom skatterätten. Detta förbud har ansetts vara en naturlig följd 

av föreskriftskravet.24 Den analogiska tolkningen är en juridisk 

tillämpningsmetod där en viss lagstiftning används i en situation som, 

förvisso ligger utanför lagstiftningens tilltänkta tillämpningsområde, men där 

omständigheterna ändå uppvisar sådana likheter att en sådan tolkning kan 

anses vara godtagbar. En grundförutsättning för att en analogisk tolkning ska 

kunna tillämpas är att lagen som reglerar området i fråga är otillfredsställande 

och uppvisar en s.k. regleringslucka.25 Jag kommer att beskriva det 

skatterättsliga analogiförbudet och dess funktion mer detaljerat i avsnittet 

nedan eftersom det utgör en central del av besvarandet av uppsatsens 

frågeställning. 

 

Retroaktivitetsförbudet innebär rent konkret att skatt inte får tas ut i vidare 

mån än vad som följde av sådan föreskrift som gällde vid den tidpunkt då 

omständigheten inträffade som utlöste skattskyldigheten. 

Retroaktivitetsförbudet är grundlagsstadgat genom 2 kap. 10 § 2 st. RF. Det 

bör dock noteras att legalitetsprincipen aldrig nämndes vid tillkomsten av 

nyss nämnda lagrum. Det ursprungliga syftet tycks alltså inte ha varit att 

åstadkomma en kodifiering av legalitetsprincipens innehåll. Istället var det 

uttalade syftet att tillgodose det rättssäkerhetsintresse som förutsebarheten 

utgör. Detta utesluter emellertid inte att retroaktivitetsförbudet ändå kan 

tolkas som en beståndsdel av den skatterättsliga legalitetsprincipen.26 

 

Bestämdhetskravet, vilket också omvänt kan uttryckas som 

obestämdhetsförbudet, är den enda beståndsdelen av den skatterättsliga 

legalitetsprincipen som saknar någon form av stöd i grundlagen. Det är även 

den beståndsdel av den skatterättsliga legalitetsprincipen som har behandlats 

i minst utsträckning i den juridiska litteraturen. Detta krav tar sikte på 

 
24 Se Hultqvist (2013), s. 19. 
25 För en mer djupgående diskussion om analogisk tolkning som juridisk metod hänvisas till 

exempelvis Peczenik (1995), s. 345–349. 
26 Se Hultqvist (1995), s. 6. 
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kvaliteten av lagstiftningens utformning, med innebörden att lagstiftning på 

skatterättens område ska vara tydlig samt fri från vaghet och oklarheter. 

Framstår lagtexten som allt för otydlig riskerar det att bli svårt för 

rättstillämparen att förstå hur lagen ska tolkas, och i förlängningen att 

applicera i praktiken. Klar och tydlig lagstiftning är därför önskvärd i syfte 

att begränsa antalet möjliga uppfattningar om skattelagstiftningens innebörd. 

Annars riskerar enskilda beslut att i allt för stor mån styras av 

rättstillämparens egna värderingar och uppfattningar.27 

2.2 Analogiförbudets innebörd 

Inom den skatterättsliga litteraturen anser vissa författare att analogiförbudet 

är en naturlig konsekvens av föreskriftskravet. Innebörden av det påstådda 

förbudet är att analogisk tolkning inte är tillåten samt att försiktighet ska 

iakttas vid tolkningen av skattelagstiftningen för att undvika en extensiv 

tolkning.28  

 

Vanligtvis brukar främst rättssäkerhetsliga aspekter anföras som argument 

mot analogiska tolkningar på skatterättens område. Det analogiska 

tolkningsförfarandet kan anses utgöra ett hot mot förutsebarheten för den 

skattskyldige och är därmed enligt förespråkare av rättssäkerhet oönskad. 

Vidare kan den analogiska tolkningen betraktas som en form av otillåten 

normdelegering. Detta eftersom den regel som tillämpas genom 

analogiförfarandet i strikt mening är skapad av domstolen och inte av 

lagstiftaren.29 

 

Argument för användandet av den analogiska tolkningen inom skatterätten 

inriktar sig främst på de praktiska förtjänster som analogiförfarandet medför. 

Emellanåt kan den språkliga tolkningen av en given lagregel resultera i att 

den antingen uppfattas som en uttömmande regel eller en exemplifiering. När 

fallet kan konstateras vara det senare torde det finnas en öppning för en 

 
27 Se Hultqvist (2016), s. 732 ff. 
28 Se Hultqvist (2013), s. 19. 
29 Jfr Rosander (2007), s. 76 samt Påhlsson (2018), s. 94–95. 
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analogisk tolkning.30 Den analogiska tolkningen kan emellertid även 

försvaras utifrån rättviseskäl med hänvisning till principen om att ”lika fall 

skall behandlas lika”.31 Genom analogisk tolkning kan nämligen fall vars 

omständigheter anses vara objektivt lika bedömas på samma sätt trots att 

erforderligt lagstöd saknas. Vidare kan som argument för användandet av 

analogiska tolkningar anföras att analogiförfarandet alltid innebär en viss 

arbetsekonomisk fördel. Genom att använda redan existerande lösningar i 

situationer som är oreglerade kan rättstillämpningen fortgå utan att påkalla 

förändring från lagstiftaren, något som ofta är en både tidskrävande och 

komplex process. Genom att utnyttja befintliga lösningar kan 

analogiförfarandet också bidra till systemkonformitet och överskådlighet. 

Därtill är den lösning som tillämpas genom analogiförfarandet redan 

förankrad i rättssystemet och därigenom i någon mån accepterad.32  

2.3 Existerar ett skatterättsligt 
analogiförbud? 

Som jag har illustrerat ovan finns det argument som talar både för och emot 

analogisk tolkning som juridisk tolkningsmetod. Dessa argument återspeglas 

i förekommande fall även i rättstillämparens bedömningar vilket framgår 

nedan. En annan fråga är huruvida det går att utläsa ett generellt analogiförbud 

inom skatterätten. Analogiförbudets existens som absolut princip får rimligen 

benämnas som oklar i dagsläget.33 Det står klart att det svenska skattesystemet 

i stor utsträckning grundas i de tankar som legalitetsprincipen bygger på. 

Detta torde i sig tala för förekomsten av ett analogiförbud.34 Framför allt 

Hultqvist har varit en stark förespråkare för analogiförbudets existens och 

bygger sin argumentation på att analogiförbudet är en naturlig följd av 

föreskriftskravet (som han anser vara grundlagsstadgat).35 

 

 
30 Jfr Rosander (2007), s. 76 samt Påhlsson (2018), s. 94–95. 
31 Jfr Påhlsson (2004), s. 667–674. 
32 Se Rosander (2007), s. 76. 
33 Jfr t.ex. Lodin m.fl. (2019), s. 718; Påhlsson (2018), s. 94–96. 
34 Se Rosander (2007), s. 75. 
35 Hultqvist (1995), s. 74. 
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Även Påhlsson är av åsikten att ett analogiförbud torde följa som en logisk 

konsekvens av föreskriftskravet. Till skillnad från Hultqvist tycks dock 

Påhlssons vara av uppfattningen att analogiförbudet i huvudsak träffar 

analogislut som leder till nackdel för den enskilde.36 

 

Frågan huruvida legalitetsprincipen innehåller ett analogiförbud har berörts 

sparsamt i praxis och för att hitta möjliga svar i rättstillämpningen framstår 

tolkning av olika domskäl som det lämpligaste tillvägagångssättet. Ett 

rättsfall där HFD har avstått från att tillämpa en skatterättslig analogisk 

tolkning är RÅ 1994 ref. 3. Rättsfallet utgjordes av ett överklagat 

förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I förhandsbeskedet hade den 

sökande ställt sig frågande till huruvida de dåvarande 3:12-reglerna (regler 

beträffande beskattning av fåmansdelägare) kunde tillämpas på utdelning från 

ett utländskt aktiebolag trots att reglerna specifikt var formulerade för svenska 

aktiebolag. Det är i sammanhanget värt att notera att det vid tidpunkten 

saknades en motsvarighet till dagens bestämmelse i 2 kap. 2 § IL som 

möjliggör att utländska rättsfigurer kan omfattas av den svenska 

terminologin. 

 

Så väl Skatterättsnämnden som HFD fann att reglerna inte var tillämpliga på 

utdelning från det utländska aktiebolaget. HFD uteslöt det utländska 

aktiebolaget från regelns tillämplighet med hänvisning till dels att det inte var 

möjligt att utläsa en sådan avsikt från förarbetena, dels att en sådan 

tillämpning utan stöd av uttryckliga lagbestämmelser framstod som ”mindre 

lämplig”. Därigenom kan konstateras att rätten argumenterade med hjälp av 

både rättskällor i form av förarbeten och med värderingar.37 

 

Ytterligare ett fall som är belysande på området är NJA 2016 s. 3. HD har i 

detta rättsfall yttrat sig generellt om lagtolkning på ett sätt som kan ge viss 

ledning i frågan om den analogiska tolkningens förhållande till 

föreskriftskravet. Målet var ett straffrättsligt överklagande och berörde hur 

 
36 Jfr Påhlsson (2018), s. 96 samt Påhlsson (2016), s. 121. 
37 Jfr Påhlsson (2003), s. 70. 
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ändringar av straffskalan för mord skulle påverka fastställandet av 

strafflängden. HD uttalade sig på följande sätt i förhållande till lagtolkningen:  

 

”När innebörden av en lagbestämmelse ska fastställas får den tolkas i 

ljuset av ett flertal olika förhållanden. Ordalydelsen är självfallet det 

viktigaste tolkningsdatumet. Men också syftet med lagstiftningen, som kan 

framgå av förarbetena, kan ge viktiga hållpunkter liksom avgöranden i 

praxis samt uttalanden i den juridiska doktrinen. Att ordalydelsen av 

lagtexten är det viktigaste underlaget för en tolkning av en lagregels 

innebörd betyder, att de valda orden sätter en gräns för det genomslag som 

motivuttalanden kan få. För att det ska kunna göras gällande att det är 

fråga om en tolkning av en lagbestämmelse måste det krävas, att den tänkta 

tillämpningen på ett rimligt sätt kan inordnas under lagtexten. Kan den inte 

det så rör det sig om en analogisk rättstillämpning eller om en 

rättstillämpning vid sidan av lagen.”38 

 

Hultqvist har tolkat ovanstående som att en analogi per definition går utöver 

vad som följer av en rimlig tolkning av en föreskrift. Därigenom hävdar 

Hultqvist att analogiförbudet är en naturlig följd av föreskriftskravet.39  

 

För egen del vill jag åter påpeka att det ovan citerade yttrandet från HD 

härstammar från ett straffrättsligt mål. Då den straffrättsliga 

legalitetsprincipen (i likhet med vad jag tidigare nämnt) tycks vara mer 

vedertagen än sin skatterättsliga dito är frågan om HD:s resonemang kan 

överföras rakt till ett skatterättsligt sammanhang. Enligt min tolkning kan 

dock ur HD:s resonemang utläsas en tydlig generell skepsis kring 

användandet att den analogiska rättstillämpningen och att föreskriftskravet 

uppfattas spela en central roll.40 

 

Från andra håll inom litteraturen har istället hävdats att analogiförbudet har 

en svagare ställning än vad Hultqvist och Påhlsson har förespråkat. Alhager 

har i sin doktorsavhandling uttryckt att den tolkning som framför allt 

 
38 Se NJA 2016 s. 3, p. 19. 
39 Se Hultqvist (2016), s. 731. 
40 Även Tjernberg har på liknande sätt resonerat kring att HFD tycks tillmäta 

föreskriftskravet en stark ställning. Se Tjernberg (2018), s. 25. 
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Hultqvist har gjort av grundlagen är allt för långtgående. Enligt Alhager är 

det tveksamt att föreskriftskravet är kodifierat på det sätt som Hultqvist 

menar.41  

 

Istället menar Alhager att 1 kap. 1 § 3 st. RF ska tolkas som ett portalstadgande 

och att den skatterättsliga legalitetsprincipen således saknar uttryckligt 

grundlagsstöd. Vidare menar han att kravet på lagbundenhet som stadgas i 

nyss nämnda lagrum bör tolkas som ett allmänt krav på normmässighet i 

rättstillämpningen.42 Detta innebär att även andra rättskällor som är av 

betydelse i det enskilda fallet kan, och bör, beaktas. Andra rättskällor som 

Alhager anger härvidlag är praxis och okodifierade rättsliga normer.43 

Alhager tolkar kompetensfördelningsreglerna i 8 kap. RF som att lagform är 

en tillräcklig förutsättning för beskattning. Däremot är det inte en nödvändig 

förutsättning för beskattning.44 

 

Rosander har uttryckt att analogiförbudet inte bör tillämpas som en generell 

huvudregel. Istället anser hon att analogiförbudets vara eller icke-vara innebär 

en prioritering mellan förutsebarhet eller effektivitet i skattesystemet och att 

omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra vad som är den rimligaste 

slutsatsen. I likhet med Påhlsson anser hon dock att analogiska tolkningar som 

ger belastande effekter för den enskilde är oönskat. Hon menar att sådana 

analogiska tolkningar inkräktar allvarligt på rättssäkerheten och därför inte 

bör tillämpas inom skatterätten. Trots detta tycks Rosander emellertid mena 

att det kan uppstå situationer där kravet på förutsebarhet får ge företräde för 

andra värden som t.ex. eftersträvandet av en rättvis utgång. Mot bakgrund av 

detta menar hon att något totalt förbud mot analogiska tolkningar inom 

skatterätten – oaktat om dessa innebär gynnande eller belastande effekter för 

den enskilde – inte kan sägas existera.45 

 

 
41 Se Alhager (1999), s. 94. 
42 Se Alhager (1999), s. 95. 
43 Ibid. 
44 Se Alhager (1999), s. 94. 
45 Se Rosander (2007), s. 76. 
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Även om det endast har skett i relativt sparsam omfattning har HFD vid ett 

antal tillfällen tillämpat vad som möjligen kan benämnas som analogisk 

tillämpning i konkreta fall. Detta faktum har även i sig stundtals använts som 

ett argument för den analogiska tolkningens tillåtlighet.46 Nedan redogörs för 

två rättsfall där sådana tillämpningar har skett. 

 

I RÅ 1992 ref. 76 var frågan hur den skatterättsliga bedömningen av 

obligationsränta skulle göras när en förälder valt att skänka rätten till 

obligationsränta till sitt barn. Föräldern var alltjämt ägare till obligationen.  

 

Vid tidpunkten för beskattningen i rättsfallet fanns enbart bestämmelser i 

dåvarande kommunalskattelagen (1928:370) som reglerade hur beskattning 

av aktieutdelning skulle ske. Motsvarande bestämmelser för 

obligationsutdelningar saknades dock. Enligt då gällande rätt skulle 

aktieutdelningar beskattas hos den som hade rätt att lyfta utdelning, oaktat 

vem som faktiskt ägde aktien.  Frågan i rättsfallet blev följaktligen om 

bestämmelserna för aktieutdelning kunde tillämpas analogt på 

obligationsutdelningen. HFD ansåg att bestämmelserna för aktieutdelning 

inte skulle tolkas som en specialreglering utan snarare hade generell karaktär 

och därför kunde tillämpas även för obligationsutdelningen. Härigenom 

tillämpades alltså ett analogislut av HFD. Den rättsliga principen som 

stadgades motsvaras idag av 42 kap. 12 § IL. 

 

Det bör även anmärkas att analogislutet i detta rättsfall var till fördel för den 

skattskyldige som ville uppnå den typ av beskattningen som analogislutet 

medförde. 

 

Ett rättsfall där HFD använde sig av en liknande tolkningsmetod är HFD 2019 

ref. 38. I detta rättsfall berörs frågan om i vilken mån en företrädare för en 

juridisk person kan hållas personligt ansvarig (genom s.k. företrädaransvar) 

för överskjutande ingående mervärdesskatt med stöd av 59 kap. 14 § SFL. En 

 
46 Jfr Påhlsson (2003), s. 73; RÅ 1992 ref. 76; Rosander (2007), s. 76; Bergström (2003), s. 

6 f. 
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unik omständighet i målet var att den person som hade påförts personligt 

betalningsansvar (hädanefter kallad AA) inte själv hade lämnat de oriktiga 

uppgifter som låg till grund för tillämpningen av 59 kap. 14 § SFL, trots att 

detta annars är ett objektivt krav för tillämpningen av nämnda lagrum. 

Bolagets hantering av deklarationen hade i det aktuella fallet handhafts av en 

annan styrelseledamot än AA. Rättsfrågan i målet blev således huruvida 59 

kap. 14 § SFL kan tillämpas på sådant sätt att en person kan åläggas 

företrädaransvar även om inlämnandet av oriktiga uppgifter har skett av en 

annan person. 

 

I sina domskäl resonerade HFD bl.a. kring tillkomsten av reglerna beträffande 

företrädaransvar och syftet bakom dessa regler.47 Vidare angav HFD att det i 

de olika propositionerna och utskottsbetänkandena beträffande reglerna 

saknas uttalanden som tar sikte på frågan om företrädaransvar kan åläggas en 

företrädare som inte personligen har varit delaktig i inlämnandet av en oriktig 

uppgift.48 Likväl resulterade rättens resonemang i ett domslut med innebörden 

att bestämmelsen principiellt ansågs vara tillämplig på AA.49 HFD medgav 

att detta går emot bestämmelsens ordalydelse men anförde att bestämmelsen 

måste läsas och förstås tillsammans med övriga regler om företrädaransvar 

samt att reglernas övergripande syfte måste beaktas.50 I detta hänseende 

anförde HFD vidare att fast praxis anger att företrädaransvaret enligt 59 kap. 

12 eller 13 § inte är beroende av personlig underlåtenhet hos företrädare trots 

att även dessa bestämmelser kan anses ge stöd för den motsatta tolkningen.51 

Slutligen konstateras att syftet med rådande regler om företrädaransvar är att 

säkra statens skattefordringar i situationer där frihet från personligt 

betalningsansvar kan försvåra indrivandet av dessa.52 Mot bakgrund av detta 

syfte ansåg HFD att det vore orimligt att åläggande av företrädaransvar enbart 

 
47 Se HFD 2019 ref. 38, p. 13–18. 
48 Se HFD 2019 ref. 38, p. 19. 
49 Då kammarrätten hade avslagit Skatteverkets ansökan utan att pröva övriga villkor i 59 

kap. 14 § SFL återvisades målet till kammarrätten för fortsatt handläggning i enlighet med 

vad HFD yttrat. Se HFD 2019 ref. 38, p. 24–25. 
50 Se HFD 2019 ref. 38, p. 20. 
51 Detta resonemang sker med hänvisning till HFD 2017 ref. 12 samt HFD 2018 ref. 4. Se 

HFD 2019 ref 38, p. 21. 
52 Se HFD 2019 ref. 38, p. 22. 
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skulle kunna komma i fråga när företrädaren personligen har lämnat de 

oriktiga uppgifterna.53 

 

Denna dom har kommenterats nyligen av Teresa Simon-Almendal i en artikel 

publicerad i Skattenytt. Simon-Almendal resonerar kring tolkningen som 

HFD gör i rättsfallet och menar att domstolen har tillämpat en teleologisk och 

systematisk tolkning av företrädaransvarsbestämmelserna och deras syfte för 

att komma till sin slutsats. Den teleologiska tolkningen menar hon att HFD 

gör genom att analysera de rättsliga konsekvenserna av tillämpningen av 59 

kap. 14 § SFL i förevarande fall och se huruvida dessa konsekvenser kan antas 

stämma överens med företrädaransvarsbestämmelsernas bakomliggande 

syfte.54 

 

Sitt påstående om att HFD även gjort en systematisk tolkning baserar Simon-

Almendal på faktumet att HFD genom rättsfallet har försökt tolka 59 kap. 14 

§ SFL på samma sätt som 59 kap. 12 och 13 §§ SFL tidigare har tolkats. En 

sådan systematisk tolkning leder enligt henne till slutsatsen att 

betalningsansvar kan utkrävas av AA utan stöd av lag.55 

 

Simon-Almendal menar för egen del att tolkningsresultatet i HFD 2019 ref. 

38 får anses vara en analogi.56 Hon menar att HFD har varit tvungna att gå 

ifrån lagens ordalydelse för att kunna påföra AA företrädaransvar.57 Simon-

Almendal uttrycker viss förståelse för HFD:s analys och domslut. Med ett 

annat domslut menar hon nämligen att företrädaransvarsreglerna utan 

svårighet hade kunnat kringgås. I detta hänseende anser hon att domen är 

”konsekvent, systematisk och rimlig”58. Samtidigt anser hon det vara 

problematiskt att den enskilde, genom domen, åläggs ökade skyldigheter utan 

explicit stöd av lag. På grund av detta menar Simon-Almendal att en 

lagändring är påkallad för att fortsättningsvis kunna utkräva betalningsansvar 

 
53 Se HFD 2019 ref. 38, p. 22. 
54 Se Simon-Almendal (2020), s. 36. 
55 Se Simon-Almendal (2020), s. 36 f. 
56 Se Simon-Almendal (2020), s. 37. 
57 Ibid. 
58 Se Simon-Almendal (2020), s. 45. 
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av en företrädare som inte personligen har lämnat oriktiga uppgifter. En sådan 

lagändring hade enligt henne varit påkallad av framför allt rättssäkerhetsskäl 

och av respekt för föreskriftskravet.59 

2.4 Sammanfattande kommentar 

Det saknas en tydlig konsensus inom den juridiska litteraturen beträffande det 

skatterättsliga analogiförbudets existens och beskaffenhet. Således är det 

också svårt att på ett konkret sätt besvara hur analogiska tolkningar som 

tillämpningsmetod bör behandlas inom skatterätten. Genom att analysera de 

olika åsikter som framförts i doktrinen kan däremot en minsta gemensam 

nämnare beträffande det skatterättsliga analogiförbudet och dess innebörd 

eftersökas. 

 

Generellt sett tillmäts legalitetsprincipen, och i synnerhet föreskriftskravet, 

stor betydelse inom skatterätten. Detta ställningstagande bör vara någorlunda 

okontroversiellt, oavsett om den skatterättsliga legalitetsprincipen anses ha 

grundlagsstöd eller inte, och torde dessutom ha stöd inom såväl den juridiska 

litteraturen som i rättstillämpningen. Uttag av skatt ska således som 

huvudregel ske med stöd i lag och det är också lagtexten som i första hand 

ska konsulteras vid tolkning av skattelag.60 

 

Med denna grundpremiss konstaterad följer också naturligt att analogiska 

tolkningar endast bör ske undantagsvis. Detta motiveras framför allt av 

rättssäkerhetsskäl. Den allmänna uppfattningen verkar därtill vara att 

analogiska tolkningar är särskilt oönskade när omständigheterna i det aktuella 

fallet är av sådan beskaffenhet att den analogiska tolkningen leder till 

betungande konsekvenser för den skattskyldige.61 

 

Samtidigt är det ofrånkomligt att konstatera att eftersträvandet av en effektiv 

rättstillämpning i förekommande fall har resulterat i tolkningar av skattelag 

 
59 Se Simon-Almendal (2020), s. 45. 
60 Jfr Tjernberg (2018), s. 27. 
61 Jfr t.ex. Påhlsson (2018), s. 96; Påhlsson (2016), s. 121; Rosander (2007), s. 76. 



 24 

som angränsar till det som kan uppfattas som analogiska tillämpningar. 

Härvidlag bör dock poängteras att en systematisk tolkning förvisso kan 

kritiseras för att ha karaktären av en analogisk tolkning, men ändå i strikt 

mening vara förenlig med ett analogiförbud. Detta eftersom den systematiska 

tolkningen också använder lagen som främsta tolkningsmedel, om än i en 

vidare mån. I dessa fall anläggs ett mer generöst synsätt beträffande vad som 

utgör ”lagen”, vilket i förekommande fall kan resultera i en annorlunda 

tolkning av en given lagbestämmelse än vad en mer bokstavstrogen 

tolkningsmetod hade resulterat i.62 Även en sådan tolkning kan emellertid ha 

stöd i lag så länge som tolkningen uppfattas som rimlig i förhållande till 

lagens ordalydelse.63 

 

I slutändan är det möjligen tillräckligt att konstatera att den skatterättsliga 

legalitetsprincipen och dess beståndsdelar ytterst representerar en målsättning 

beträffande hur skattelag bör tolkas och tillämpas.64 Dessa principer har i sin 

tur resulterat i att HFD i praktiken nästan undantagslöst avstår från att göra 

analogiska tillämpningar på skatterättens område.65  

  

 
62 Jfr Tjernberg (2016), s. 183 f. 
63 Jfr Hultqvist (1995), s. 331–333. 
64 Jfr Påhlsson (2014), s. 563. 
65 Se Påhlsson (2018), s. 96. 



 25 

3 Rättsfiguren trust 

3.1 Allmänt om trusten och dess funktion 

Trusten är en rättsfigur som har sitt ursprung i den anglosaxiska rättskulturen. 

Detta innebär att trusten främst förekommer i de länder som har ärvt den 

engelska common law-rätten tillsammans med dess regler om equity.66 Främst 

förekommande är trusten i Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya 

Zeeland.67 Även vissa andra länder än enbart sådana som tillämpar common 

law har däremot valt att erkänna trusten genom sin nationella lagstiftning. 

Trots att trusten härrör från den engelska common law-rätten har 

jurisdiktionerna som använder common law-systemet olika definition och 

lagstiftning vad avser trusten som rättsfigur. Detta innebär att varje 

jurisdiktion som tillämpar trusten måste förstås som rättsligt oberoende av 

varandra. Det finns nämligen ingen internationell hierarki beträffande vilken 

definition som ska ges företräde.68 Vidare saknas en entydig internationell 

definition av trustens juridiska innebörd kring vilken det råder någon form av 

konsensus.69 

 

I syfte att ge viss vägledning för den fortsatta framställningen och en 

förståelse kring trusten som rättsfigur är det lämpligt att återge den definition 

som används i Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts 

and on their Recognition (hädanefter 1985 års Haag-konvention). Denna 

konvention utarbetades i syfte att skapa en gemensam grund för den rättsliga 

behandlingen av truster mellan länder tillhörande både common law-rätten 

och civil law-rätten.70 Konventionen är till dags dato inte ratificerad av 

Sverige. I konventionen definieras trusten på följande sätt: 

 ”For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the 

legal relationships created – inter vivos or on death – by a person, the 

 
66 Se Brabazon (2019), s. 5. 
67 Se Gunne (2011), s. 130. 
68 Se Brabazon (2019), s. 6. 
69 Jfr Pettit (2012), s. 30. 
70 Se preambeln till Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their 

Recognition. 
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settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the 

benefit of a beneficiary or for a specified purpose. 

 

A trust has the following characteristics – 

a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's 

own estate; 

b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name 

of another person on 

behalf of the trustee; 

c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is 

accountable, to manage, employ 

or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the 

special duties imposed 

upon him by law. 

The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that 

the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily 

inconsistent with the existence of a trust.”71 

 

Rent konkret är alltså trusten en rättslig konstruktion som innebär att en 

person, settlor (stiftare), överlåter egendom till en annan person, trustee 

(förvaltare), som har i uppgift att förvalta denna egendom som i sin helhet, 

tillsammans med eventuell avkastning, ska tillkomma tredje man, beneficiary 

(förmånstagare).72  

 

En trust kan bildas av alla rättssubjekt med rättslig handlingsförmåga. Således 

kan en trust bildas av både fysiska och juridiska personer. Trots att 

egendomen rättsligt avskiljs från stiftaren genom bildandet av trusten 

återspeglas dock dennes rättigheter till egendomen i trustens förvaltning av 

egendomen. De yttre ramarna av vilka åtgärder förvaltaren kan vidta 

avseende trustegendomen uppställs nämligen av stiftarens egen rättighet till 

egendomen. Förvaltaren kan alltså inte i juridisk mening vidta andra åtgärder 

med egendomen än vad stiftaren själv hade kunnat göra. Genom bildandet av 

trusten erhåller trustegendomen sakrättsligt skydd. Detta får innebörden att 

 
71 Se artikel 2 i Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their 

Recognition. 
72 Se Simon (1992), s. 409. 
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varken stiftaren eller förvaltarens borgenärer kan ta trustegendomen i 

anspråk.73 

 

En säregen detalj beträffande trusten utifrån ett svensk perspektiv är att 

äganderätten avseende trustegendomen i den anglosaxiska rättskulturen är 

delad mellan förvaltaren och förmånstagaren.74 Detta följer av den 

anglosaxiska dualismen mellan common law och equity.75 Den delade 

äganderätten innebär att både förvaltaren och förmånstagaren (eller 

förmånstagarna) anses vara ägare till egendomen, men att olika aspekter av 

äganderätten tillkommer vardera part.76 I common law-rätten anses nämligen 

förvaltaren av trusten vara legal owner. Innebörden av detta är att förvaltaren 

är det rättssubjekt som är formell ägare till trustegendomen samt utövar de 

rättsliga befogenheterna med avseende på trustegendomen. Detta är att 

separera från rätten till det ekonomiska åtnjutandet av trustegendomen. Denna 

del av äganderätten tillfaller istället förmånstagaren. Förmånstagaren sägs 

därigenom ha equitable eller beneficial ownership, vilket konkret innebär att 

ekonomiska fördelar av äganderätten såsom avkastningen av trustegendomen 

samt egendomen i sig tillhör förmånstagaren.77  

 

Den svenska rättsordningen saknar ett ägandeskap med direkt motsvarighet 

till beneficial ownership. Liknelser kan emellertid göras med det förhållande 

som en förmånstagare till en stiftelse har i Sverige. Det kan dock noteras att 

på den tiden då Sverige tillämpade den statliga förmögenhetsskatten tog 

lagtexten direkt sikte på sådana beneficial owners. Enligt 8 § 1 st. 5 p. lagen 

(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt ansågs skattskyldighet föreligga för 

”den som i övrigt har rätt till avkastning av annans tillgång och som skäligen 

 
73 Se Simon (1992), s. 410 f. Notera dock att sakrättsligt skydd under vissa förutsättningar 

kan bortfalla. Så kan exempelvis vara fallet om stiftaren har bildat trusten i syfte att 

uppsåtligen undanhålla egendom från sina borgenärer. I vissa amerikanska delstater kan det 

sakrättsliga skyddet också bortfalla om trusten är återkallelig eller förvaltaren saknar 

diskretionära befogenheter, det vill säga har frihet att själv styra utbetalningar från trusten 

och förvaltningen av trustegendomen. Jfr Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, se 

särskilt underrubriken ’Är egendomen i en trust sakrättsligt skyddad enligt common law?’. 
74 Se Kleist (2018), s. 36.  
75 Se avsnitt 3.3 för närmre om denna dualism. 
76 Se Kleist (2018), s. 36. 
77 Se Simon (1998), s. 461–474. 



 28 

bör betraktas som tillgångens ägare”. En bestämmelse med liknande 

formulering har dock ännu inte överförts till dagens svenska 

skattelagstiftning.78 

3.2 Trustens syfte 

Anledningen till att en trust bildas torde variera kraftigt från fall till fall och 

vara beroende av den enskilde stiftarens avsikter och får därför omnämnas i 

spekulativa ordalag.79 Klart står däremot att det är en väldigt flexibel 

rättsfigur som kan användas i en mängd olika sammanhang.80 Anledningen 

till bildandet av en trust torde även vara starkt kopplat till vilken typ av trust 

det är som bildas, då dessa kan ha olika funktionssätt och bedömas olika ur 

rättsligt perspektiv. Ett sammanhang där trusten används särskilt flitigt som 

ett verktyg är vid fördelning av förmögenhet inom familjer. Genom att 

upprätta en trust kan förmögenhet fördelas på ett mer flexibelt sätt än genom 

vanligt arv. Exempelvis kan utbetalningar ur trusten ske på ett sätt som 

snedfördelar arvet mellan arvtagare eller överför förmögenhet till sådana 

personer som annars saknar arvsrätt. Trustens flexibilitet medför även att 

utbetalningar exempelvis kan ske månadsvis till förmånstagare och i den mån 

som stiftaren själv önskar.81 Skattemässiga överväganden torde även ibland 

väga in vid bildandet av en trust. I vissa jurisdiktioner, exempelvis s.k. 

skatteparadis som de brittiska kanalöarna och Bahamas, erbjuds 

skattemässiga fördelar när egendom placeras i en trust som är belägen inom 

jurisdiktionen.82 Utöver detta utgör sannolikt det tidigare nämnda sakrättsliga 

skyddet avseende trustegendomen, antingen ensamt eller i kombination med 

andra potentiella fördelar, en bakomliggande orsak till bildandet av en trust. 

 

 
78 Jfr Gunne (2011), s. 130. 
79 Även den jurisdiktion inom vilken en enskild trust bildas är sannolikt ofta en 

betydelsefull bakomliggande faktor i syftet till trustens bildande. Beroende på hur 

rättsordningen inom den enskilda jurisdiktionen är uppbyggd kan nämligen det potentiella 

användningsområdet för truster se olika ut. Jfr Brabazon (2019), s. 10. 
80 Se exempelvis Olsson (2017a), s. 229–250 för en beskrivelse av hur trusten kan användas 

i kommersiella sammanhang.  
81 Se Gunne (2011), s. 130. 
82 Jfr Penner (2019), s. 24 samt Hudson (2015), s. 68. 
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Trusten kan även användas i kommersiella förhållanden för att på olika sätt 

underlätta transaktioner mellan parter. Exempelvis kan trusten användas som 

en mellanhand i situationer där osäkerhet råder gällande en parts 

kreditsäkerhet. I en sådan transaktion överför parterna sin del av 

transaktionen (typiskt sett pengar eller lösöre) till trusten och förvaltaren av 

trusten genomför sedan den slutliga överföringen av egendom när det är 

säkerställt att båda parter uppfyllt sin del av avtalet. Skulle endera parten 

misslyckas med att uppfylla avtalet kan istället egendomen återkrävas från 

trusten.83 

3.3 Kortfattad historik 

För att förstå trustens ursprung, och i förlängningen även dess nutida 

funktion, är det ofrånkomligt att i korthet beröra innebörden av equity inom 

common law-rätten. Redan under medeltiden fanns domstolar i England som 

dömde enligt common law. De lagar som användes av domstolarna var sådana 

som introducerats genom normandernas invasion av de brittiska öarna. Ansåg 

en rättegångspart att utfallet av en common law-dom var orättvist eller i övrigt 

otillfredsställande kunde omprövning begäras direkt hos kungen. I takt med 

att antalet sådana begäranden ökade utvecklades särskilda domstolar, kända 

som Courts of Chancery, för att pröva dessa ärenden. Genom domstolspraxis 

från dessa domstolar utvecklades equity. Sedan 1873 är domstolarna för 

common law och equity fusionerade och i brittiska domstolar tillämpas 

numera båda systemen parallellt.84 

 

I korthet kan equity beskrivas som en form av utfyllande regler och 

rättsprinciper som tar sikte på att åstadkomma rättvisa och väl avvägda 

domslut. Equity övertrumfar de regler som stadgas genom common law, om 

en sådan tillämpning anses vara oskälig.85 Det är alltså denna dualism som 

har möjliggjort trusten som rättsfigur där äganderätt till en viss egendom kan 

 
83 Se Hudson (2015), s. 67 ff. 
84 Se Hudson (2015), s. 16 ff. 
85 Se Kleist (2018), s. 36. 
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tillfalla flera olika personer.86 Den brittiske rättshistorikern Professor Frederic 

William Maitland har beskrivit trustens tillkomst som den viktigaste delen av 

equity och den främsta brittiska prestationen på juridikens område.87 

 

Trustens historiska ursprung härstammar från medeltidens England. En teori 

som presenterats är att det var kyrkan som utformade trustinstitutet för att 

kringgå de begränsningar som fanns beträffande hur mycket egendom som 

fick skänkas till kyrkan. Genom att skänka egendom till biskopen för kyrkans 

nyttjande kunde dessa begränsningar effektivt kringgås. En annan teori är att 

trustinstitutet uppstod när korsriddare lämnade Storbritannien. Om egendom, 

i typfallet fast egendom, överläts till en förvaltare kunde korsriddaren 

säkerställa att egendomen var i goda händer under sin frånvaro. Oavsett 

vilken teori som är mest historisk korrekt står det klart att de domstolar som 

tillämpade common law respektive equity hade olika syn på vem som var 

ägare till egendomen. Därigenom skapade domstolarna den delade äganderätt 

som är en grundförutsättning för trustens existens.88 

3.4 Trustens aktörer 

3.4.1 Bakgrund 

För att en trust över huvud taget ska existera krävs de tre aktörer som 

redogjorts för ovan. Dessa tre är: stiftare, förvaltare och förmånstagare. Det 

ska emellertid inte förstås som att det är en nödvändighet att tre olika personer 

är inblandade. Det är nämligen vanligt förekommande att en och samma 

person agerar i flera av rollerna. Att en person intar flera roller i trusten torde 

vara särskilt gällande i truster inom familjerättsliga sammanhang. I sådana 

situationer agerar ofta stiftaren även som förvaltare, men kan också själv vara 

en av flera förmånstagare.89 

 

 
86 Se närmre om den delade äganderätten under avsnitt 3.1. 
87 Se Maitland (1936), s. 23. 
88 Se Hudson (2015), s. 73 f. 
89 Se Chamberlain & Whitehouse (2011), s. 5. 
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Utöver de tre ovan angivna aktörerna möjliggör vissa jurisdiktioner 

utnyttjandet av ytterligare aktörer i trusten. Sådana ytterligare aktörer är 

förvisso inte nödvändiga för trustens grundläggande funktion men bidrar till 

trustens flexibilitet som rättsfigur. Ett sådant exempel är the protector 

(beskyddaren) som är vanligt förekommande i framför allt de jurisdiktioner 

som karaktäriseras som skatteparadis. Beskyddarens roll är att godkänna 

beslut av större karaktär som kan antas ha stor påverkan på trusten. Vanligtvis 

har beskyddaren även möjlighet att ersätta en förvaltare.90 

 

Här nedan redogörs i korthet för de tre grundläggande aktörerna och vilka  

respektive roller de har i trusten. 

3.4.2 Settlor 

En settlor (hädanefter stiftare) kan vara antingen en fysisk eller juridisk 

person. Det huvudsakliga är att rättssubjektet i fråga innehar rättslig 

handlingsförmåga. Vidare är det också en förutsättning att stiftaren har fri 

dispositionsrätt över den egendom som avses att överföras till en trust. Kravet 

på disposition ska dock inte förstås som ett absolut krav. Även egendom som 

en person i framtiden är garanterad att disponera kan användas för att bilda 

en trust. Ett exempel på detta är intjänad pensionsrätt som stiftaren kan låta 

överföras till en trust innan dess att dispositionsrätt har inträtt för stiftaren.91 

 

I den vanligaste typen av truster, den uttryckliga trusten – express trust –,92 

spelar stiftaren en central roll eftersom denne är ansvarig för att upprätta de 

villkor enligt vilka trusten ska fungera. Villkoren för trusten bildar därigenom 

ett rättsförhållande mellan trustens förvaltare och förmånstagare. Efter 

trustens bildande är det enbart förmånstagarna som kan agera rättsligt i 

händelse av att trustens villkor inte skulle respekteras av förvaltaren. Genom 

trustens bildande förlorar stiftaren nämligen sin äganderätt till egendomen 

 
90 Se Chamberlain & Whitehouse (2011), s. 5. 
91 Jfr Laestadius (2003), s. 681. 
92 Se Laestadius (2003), s. 676. 
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och saknar därför saklegitimation för att åberopa rättsliga åtgärder i 

förhållande till egendomen.93 

 

Det saknas skriftligt formkrav för hur stiftaren ska upprätta trustens villkor. 

Upprättandet kan ske genom exempelvis urkund, testamente eller ett muntligt 

avtal. Trots avsaknaden av skriftligt formkrav torde ett skriftligt upprättande 

av trusten i typfallet vara önskvärt eftersom en förutsättning för en trusts 

giltighet är att det kan påvisas att det har funnits en avsikt att bilda trusten.94  

 

I de fall då trustens villkor upprättas i skriftlig form kallas dokumentet för 

trust deed (trusturkund). Trusturkunden överlämnas till förvaltaren i samband 

med trustbildandet och beskriver alltså hur trustegendomen ska förvaltas. 

Trusturkunden är juridiskt bindande för förvaltaren. Det förekommer 

emellertid även att stiftaren95 överlämnar s.k. Letter of Wishes till förvaltaren. 

Detta instrument är inte juridiskt bindande men ger stiftaren möjlighet att 

lämna önskemål om hur förvaltningen av trusten ska ske.96 Möjligen kan det 

istället tolkas som en form av moralisk förpliktelse för förvaltaren.97 

3.4.3 Trustee 

Såväl fysiska som juridiska personer kan agera som trustee (hädanefter 

förvaltare) för trustens räkning så länge de innehar rättslig handlingsförmåga. 

Vanligtvis sker tillsättandet genom att stiftaren uttryckligen utser en viss 

förvaltare i samband med bildandet av trusten. Det kan dock även förekomma 

att tillsättning sker genom i lag föreskrivet förfarande, domstolsförordnande 

eller existerande förvaltares utnämning av annan.98 

 

 
93 Jfr Penner (2019), s. 23. 
94 Se Laestadius (2003), s. 676. 
95 Även förmånstagare till en trust kan lämna Letter of Wishes till förvaltaren. Sådana Letter 

of Wishes avser dock i typfallet en förfrågan om utbetalning ur trusten och påverkar inte 

stiftelsens ändamål. Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, särskilt underrubriken 

’Vilka krav ställs för att en giltig trustbildning ska uppkomma?’.  
96 Se Ström & Källqvist (2002). 
97 Jfr Olsson (2017), s. 305. 
98 Se Laestadius (2003), s. 681. 
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Beroende på hur den enskilda trustens villkor är utformade kan förvaltaren 

antingen ha en passiv eller aktiv roll som förvaltare. I en trust med passiv 

förvaltning är förvaltarens skyldighet generellt sett enbart att förvara 

egendomen och sedan utbetala egendomen till de utpekade förmånstagarna 

vid den tidpunkt som anges. Är det istället föreskrivet i trustens villkor att 

förvaltaren ska ha en aktiv roll kan det exempelvis innebära att förvaltaren 

ska investera egendomen i syfte att generera avkastning till förmån för 

förmånstagarna.99 

 

Förvaltaren är direkt bunden av det uppdrag som stadgas i trustens villkor. 

Skulle förvaltaren agera utanför den behörighet som tillerkänns av trustens 

villkor kan han göra sig skyldig till trolöshet (breach of trust). Ett åberopande 

om sådan trolöshet kan göras av förmånstagarna och kan innebära att 

förvaltaren blir ersättningsskyldig.100 

3.4.4 Beneficiary 

Ursprungligen var uppfattningen att en beneficiary (hädanefter 

förmånstagare) enbart kunde utgöras av en fysisk person. Detta har dock 

sedermera frångåtts genom praxis då det visat sig att även truster utan fysiska 

personer som förmånstagare kan giltigförklaras. Således saknas numera krav 

avseende vem eller vad som kan utgöra förmånstagare till en trust. 101 

 

Som jag tidigare har redogjort för innehar förmånstagarna ställningen som 

ägare av rätten till det ekonomiska åtnjutandet av trustegendomen. Det är 

också denna äganderätt som möjliggör att förmånstagarna, å trustens vägnar, 

kan åberopa trolöshet från förvaltarens sida. 

 

Det bör anmärkas att ett utpekande av en förmånstagare inte nödvändigtvis 

innebär en garanti för att förmånstagaren i fråga kommer erhålla någon 

förmån. Huruvida erhållande av en förmån kommer att ske är till stor del 

 
99 Se Hudson (2015), s. 54 f. 
100 Se Laestadius (2003), s. 682. 
101 Ibid. 



 34 

beroende av hur den enskilda trustens villkor är utformade. Laestadius har 

tidigare argumenterat för att detta ur ett terminologiskt perspektiv antyder att 

begreppet förmånstagare är otillräckligt och borde kompletteras av destinatär 

och beneficient. Laestadius menar att destinatär kan användas för att beskriva 

förmånstagare som potentiellt kan erhålla förmån men där osäkerhet 

fortfarande råder och beneficient kan användas för att beskriva förmånstagare 

som de facto erhåller eller är garanterade att erhålla förmån. Vidare menar 

han att förmånstagare i sådant fall kan användas som ett samlingsbegrepp för 

de båda.102 

 

Inom ramen för denna uppsats används begreppet förmånstagare som ett 

samlingsbegrepp, i likhet med Laestadius definition, om inget annat särskilt 

anges. 

 

3.5 De rättsliga förutsättningarna för 
jämförelsen mellan truster och 
stiftelser 

Av det material som hittills behandlats, och senare ska komma att behandlas 

i uppsatsen, framgår tydligt att såväl Skatteverket som skattedomstolarna är 

benägna att se trusten som en motsvarighet till någon form av svensk stiftelse. 

Detta i syfte att inordna den utländska rättsfiguren i det svenska 

skattesystemet.103 Därför kan det vara av intresse att kort kommentera vilka 

rättsliga grunder som finns för en sådan jämförelse och hur jämförelsen kan 

bedömas mot dessa grunder. 

 

 
102 Se Laestadius (2003), s. 683. 
103 Detta är också ett naturligt tillvägagångssätt eftersom dessa parter i rollen av tillämpare 

av skattelagstiftning inte har särskilt många andra alternativ än att försöka inordna trusten i 

någon av de rådande beskattningsmodellerna. Jfr Olsson (2017), s. 325. 
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Skatteverket hänvisar i Rättslig vägledning104 till att jämförelsen görs med 

stöd av 2 kap. 2 § IL.105 Av 2 kap. 2 § IL framgår att de termer och uttryck 

som används i IL också ska anses omfatta motsvarande företeelser av 

utländskt ursprung. Detta gäller under förutsättning att det inte direkt förordas 

i IL att enbart svenska företeelser avses.106 Skatteverket menar att 

jämförelsebedömningen mellan stiftelser och truster ska göras med stöd av 

stiftelsehandlingarna (trustens villkor). Vidare ska en ny 

jämförelsebedömning göras vid tidpunkten för varje enskild transaktion som 

kan aktualisera beskattning. Vad gäller den konkreta jämförelsen mellan 

truster och stiftelser konstaterar Skatteverket att trusten har sin närmsta 

funktionella motsvarighet i stiftelsen. Detta resonemang utvecklas emellertid 

inte närmre.107 Det är därför något oklart vilken betydelse Skatteverket anser 

att skillnaden som finns mellan rättsfigurerna har för 

jämförelsebedömningen.108 

 

I förarbetena till inkomstlagen har lagstiftaren uttalat följande om hur 2 kap. 

2 § IL ska tillämpas vid situationer där utländska rättsfigurer ska jämföras 

med eventuella svenska motsvarigheter (formulerat som ett svar till en 

efterfrågan om förtydligande från Advokatsamfundet): 

 ”Vad som skall bedömas är om något enligt den utländska rätten är 

sådant att den aktuella företeelsen skulle kunna anses falla in under den 

svenska termen, såsom den används i IL. För att nämna samfundets 

exempel, stiftelse, så avses utländska juridiska personer som enligt det 

aktuella landets lagstiftning motsvarar vad som enligt svensk lagstiftning 

är en stiftelse. Detta oavsett hur den juridiska personen benämns i utlandet. 

Man måste därför se detta ur såväl svenskt som utländskt perspektiv. 

Remissinstanserna har naturligtvis rätt när de framhåller att detta inte är 

 
104 Rättslig vägledning är Skatteverkets webbplats för publicering av rättslig information på 

skatterättens område. Se Skatteverket, ’Om’, Rättslig vägledning. 
105 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Utländska 

motsvarigheter till svenska stiftelser’. 
106 Se t.ex. 10 kap. 6 § IL som behandlar periodiskt understöd från stiftelser. Eftersom 

lagrummet inte uttryckligen talar om svenska stiftelser kan en utbetalning från trust, med 

stöd av 2 kap. 2 § IL, i teorin beskattas med stöd av bestämmelsen. 
107 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Utländska 

motsvarigheter till svenska stiftelser’. 
108 Den tydligaste skillnaden torde vara att svenska stiftelser är juridiska personer, till 

skillnad från truster som sällan är det. Jfr avsnitt 6.1. 
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helt enkelt. Man kan ju inte kräva att det skall vara en absolut identitet utan 

det får i de enskilda fallen avgöras om likheterna är så stora att den 

utländska företeelsen kan anses motsvara den svenska termen. När det 

gäller t.ex. insamlingsstiftelser bör en utländsk insamlingsstiftelse kunna 

anses motsvara en svensk sådan även om stiftelseförordnandet inte är 

undertecknat av stiftarna – vilket krävs enligt 11 kap. 1 § andra stycket 

stiftelselagen (1994:1220) – om det inte krävs enligt utländsk rätt. Men var 

dessa gränser går kan inte regleras i lag utan får lösas i praxis.”109 

 

Det är svårt att bedöma hur ovan citerade uttalande ska tolkas i ljuset av en 

jämförelse mellan truster och stiftelser. Uttalandet ger å ena sidan stöd för att 

en jämförelse kan göras trots att det finns tydliga skillnader, å andra sidan 

talas om ”den juridiska personen”, vilket truster typiskt sett sällan är. Kleist 

anser att uttalandet inte ger stöd för att inordna en trust som inte är en juridisk 

person under uttrycket stiftelse. Läst motsatsvis tycks han snarare mena att 

uttalandet ger intrycket av att truster inte alls bör omfattas.110  

 

HFD har i ett antal rättsfall bedömt hur utländska rättsfigurer ska jämföras 

med eventuella svenska motsvarigheter med hänvisning till 2 kap. 2 § IL.111 

Av nämnda rättsfall kan sammanfattningsvis konstateras att HFD menar att 

utgångspunkten vid bedömningen av den utländska rättsfiguren är en 

civilrättslig jämförelse. Även skatterättsliga aspekter tycks emellertid kunna 

vägas in om detta är motiverat sett till de svenska skattereglernas syfte i det 

aktuella fallet.112 Slutligen tycks även ändamålet med rättsfiguren, eller dess 

tilltänkta användningsområde, i någon mån väga in i bedömningen.113 

 

Mot bakgrund av vad som nämnts ovan kan konstateras att en 

jämförelsebedömning mellan truster och stiftelser sannolikt mynnar ut i olika 

svar beroende på vilka beröringspunkter eller åtskillnader mellan 

rättsfigurerna som tillmäts störst värde. Det finns tveklöst vissa likheter vad 

 
109 Se Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 21 f. 
110 Se Kleist (2014), s. 31 f. 
111 Se t.ex. RÅ 2003 not 67, RÅ 2009 ref. 100 och HFD 2017 ref 29. 
112 Se Kleist (2014), s. 32. 
113 Jfr Skatterättsnämndens resonemang, vilket motsvarar HFD:s bedömning, i RÅ 2003 not 

67. 
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gäller deras funktion. Båda rättsfigurerna utgör egendomsbindningar som 

uppstår till följd av en ensidig viljeförklaring från stiftaren. I båda fallen 

separeras egendomen från stiftarens egen förmögenhetsmassa till förvaltning 

för en eller flera förmånstagares räkning. Samtidigt existerar också tydliga 

skillnader, i synnerhet avseende den civilrättsliga grunden. 114 Utöver att 

typiskt sett inte vara en juridisk person i sin hemjurisdiktion kan ett 

trustförordnande bara inrättas för en begränsad tidsperiod. För stiftelser 

saknas en sådan begränsning. Även förmånstagarens rättigheter skiljer sig åt. 

En förmånstagare till en stiftelse saknar rättigheter till den egendom som är 

placerad i stiftelsen. En förmånstagare till en trust har å andra sidan 

ekonomiska rättigheter vilka kan åberopas i domstol till den egendom som är 

placerad i trusten.115 

 

Som framgår av det citerade uttalandet från regeringen på föregående sida är 

gränserna sällan solklara i jämförelsebedömningen och frågan får därför 

slutligen lösas i praxis. Eftersom det ännu saknas ett avgörande i högsta 

instans där frågan definitivt besvaras går det inte heller med säkerhet att i 

dagsläget besvara huruvida stiftelsen verkligen utgör trustens svenska 

motsvarighet. 

 

 
114 Jfr Gunne (2011), s. 130;Olsson (2017), s. 325 ff.;Kleist (2014), s. 31 ff. 
115 Se Olsson (2017), s. 327. 
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4 En internationell utblick 

4.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer jag att göra en internationell utblick beträffande 

beskattningen av inkomster från truster. Denna sammanställning belyser 

några olika rättsordningar och deras valda tillvägagångssätt i beskattningen. 

Syftet med denna sammanställning är att på en översiktlig nivå illustrera hur 

beskattningen av inkomster från truster kan utformas rent principiellt. Det är 

emellertid inte fråga om någon komparativ studie och inga långtgående 

slutsatser bör därför dras av sammanställningen. Vidare är sådana slutsatser 

inte lämpliga att göra eftersom beskattningen av truster i en enskild 

rättsordning också måste ses i ljuset av statens generella politiska klimat och 

beskattningskultur. 

4.2 Storbritannien 

I den brittiska rättsordningen möjliggörs beskattning av trustinkomster i 

samtliga led av trusten – hos stiftaren, hos trusten (genom trustförvaltaren) 

samt hos förmånstagaren. Vilket subjekt som sedan beskattas för inkomsten 

är beroende av trusten och inkomstens karaktär.116 

 

Generellt sett ges beskattning hos stiftaren företräde inom den brittiska 

beskattningen av trustinkomster. Är förutsättningarna för sådan beskattning 

uppfyllda sker i regel ingen allokering av inkomst till något annat subjekt.117 

 

I praktiken förekommer dock att skatten betalas av förvaltaren av trusten (som 

i regel är det subjekt som i faktisk mening uppbär inkomsten) även när 

stiftaren anses vara skattskyldig. Sådan inbetald skatt anses inbetald för 

stiftarens räkning. Den brittiska lagstiftningen medger även stiftaren rätt att 

kräva medel från trustegendomen, vilket sker genom förvaltaren som 

 
116 Se t.ex. Wheeler (2012), s. 211 ff. 
117 Se Kleist (2018), s. 54. 
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representant för trusten, för att betala den skatt på trustinkomsten som har 

ålagts stiftaren.118 

 

Förmånstagare till en trust beskattas för inkomster i den mån de anses ha rätt 

till trustinkomsten som har uppstått. Betalas inkomsten ut till förmånstagare 

samtidigt som den uppstår (vilket exempelvis kan vara fallet med 

aktieutdelningar) sker beskattningen direkt hos förmånstagaren.119 Däremot 

är möjligheterna mer begränsade vad avser löpande beskattning av 

förmånstagaren för inkomster som ännu inte betalats ut ur trusten. Istället 

beskattas förmånstagaren när utbetalning ur trusten sker i motsvarighet till 

den del av inkomsten som utgör ackumulerad avkastning på 

trustegendomen.120 

 

När det saknas förutsättningar för beskattning av trustinkomster hos både 

stiftaren och förmånstagaren sker beskattningen istället av trustens 

förvaltare.121 Denna skattskyldighet bör dock snarast kategoriseras som en 

skattskyldighet tillhörande trustegendomen vilken åläggs förvaltaren i 

egenskap av företrädare för trusten.122 Betalning av skatten sker med trustens 

medel och skattskyldigheten separeras från förvaltarens personliga 

beskattning.123 

 

Den uppmärksamme läsaren inser att denna systematik i vissa fall resulterar 

i dubbelbeskattning av trustinkomsten. Inkomster som beskattas hos 

förvaltaren i enlighet med vad som framgått ovan kommer ju förr eller senare 

att utbetalas till förmånstagaren.124 Förmånstagaren beskattas då följaktligen 

motsvarande den ackumulerade avkastningen och inkomsten har då beskattats 

 
118 Se Brabazon (2019), s. 36 samt Wheeler (2012), s. 69. 
119 Se Wheeler, (2012), s. 149. 
120 Se Kleist (2018), s. 56. 
121 Se Brabazon (2019), s. 99 f. 
122 Se Kleist (2018), s. 57. 
123 Ibid. 
124 Detta under förutsättning att trusten är av sådan karaktär att återtagande av egendomen 

inte är möjlig. 
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i två led. Detta åtgärdas i praktiken genom att förmånstagaren får avräkna den 

skatt som sedan tidigare har betalats av trustens förvaltare.125 

4.3 USA 

Den amerikanska beskattningen av trustinkomster påminner till stor del om 

sin brittiska motsvarighet. Dock finns en stor skillnad mellan de olika 

tillvägagångssätten. Denna skillnad uppenbarar sig vid beskattning av 

inkomster som varken kan knytas till stiftaren eller förmånstagaren. Som jag 

har redogjort för ovan sker beskattning enligt brittisk rätt i dylika situationer 

hos förvaltaren som beskattas så som företrädare för trusten. Inom 

amerikansk rätt förhåller sig dock situationen annorlunda eftersom trusten, 

under vissa förutsättningar, kan anses vara ett eget skattesubjekt.126  

 

Den viktigaste förutsättningen för att trusten ska anses vara ett eget 

skattesubjekt är att den står utanför stiftarens kontroll.127 Detta innebär att 

stiftaren eller dennes make eller maka under det aktuella beskattningsåret inte 

har haft kontroll eller inflytande över trustegendomen. 128 Sådan kontroll eller 

inflytande anses exempelvis föreligga om möjlighet har funnits att återta 

egendomen från trusten.129 Skulle trusten anses stå under stiftarens kontroll 

eller inflytande sker beskattning av eventuella trustinkomster hos honom.130 

Denna beskattning sker oaktat om inkomsterna kommit stiftaren tillgodo eller 

inte. Således är trustens karaktäristik den avgörande faktorn i bedömningen 

av vilket subjekt som ska beskattas.131 

 

 
125 Notera att möjligheten att avräkna den skatt som betalats av förvaltaren inte framgår av 

den brittiska lagstiftningen utan istället har etablerats i praxis. Jfr Wheeler (2012), s. 150. 
126 Se Brabazon (2019), s. 99. 
127 Se Kleist (2018), s. 50. 
128 När stiftaren har haft tillräckligt betydande kontroll eller inflytande över trusten är 

bedömningen enligt amerikansk praxis att det inte sker någon övergång av äganderätten till 

trustegendomen i samband med bildandet av trusten. Således bör också eventuell 

avkastning på egendomen hänföras till stiftaren. Se t.ex. domskälen i Corliss v. Bowers, 

281 U.S. 376 (1930) samt Helvering v. Clifford, 309 U.S. 331 (1940). 
129 Se Kleist (2018), s. 55. Se även McNulty & Lathrope (2012), s. 406 ff. för fler exempel 

på när trusten anses stå under stiftarens kontroll eller inflytande. 
130 Se Brabazon (2019), s. 33 f. 
131 Jfr McNulty & Lathrope (2012), s. 409. 
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Beskattning hos förmånstagare av trustinkomster sker när en förmånstagare 

har rätt till utbetalning från en trust eller då utbetalning sker. Det uppställs 

alltså inget krav på att utbetalning har skett för att beskattning av 

förmånstagaren ska kunna aktualiseras. Det är tillräckligt att förmånstagaren 

har rätt till en sådan utbetalning enligt trustens villkor. Rätten till utbetalning 

från trusten måste dock vara oåterkallelig för att möjliggöra beskattning.132 

 

Således kan sammanfattningsvis konstateras att den amerikanska 

beskattningen av truster bygger på samma grundläggande systematik som den 

brittiska. Grundtanken i de båda rättsordningarna tycks vara att trustinkomster 

ska allokeras till det skattesubjekt som objektivt sett har haft rätt till 

avkastning på trustegendomen, eller i förekommande fall har haft tillräckligt 

inflytande över trustegendomen för att någon övergång av äganderätten inte 

ska anses ha skett genom trustbildandet. Leder de regler som styr denna 

allokering till att varken förmånstagaren eller bildaren kan beskattas sker 

beskattning av trustinkomster istället hos trusten. I USA sker denna 

beskattning direkt hos trusten som eget skattesubjekt och i Storbritannien sker 

det genom förvaltaren som företrädare för trusten.  

4.4 Frankrike 

Härnedan berörs den franska rättsordningen i korthet eftersom Frankrike är 

ett exempel på en stat som tillämpar civil law, men likväl har regler för 

beskattning av truster. Faktumet att Frankrike tillämpar civil law innebär att 

trusten som rättsfigur inte utgör någon naturligt integrerad del av 

rättsordningen, vilket kan liknas med situationen i svensk rätt.133 I den franska 

rättsordningen har principerna för beskattning av trustinkomster främst 

utvecklats genom rättspraxis. Viss lagstiftning beträffande beskattning av 

truster har dock på senare år införts.134 

 

 
132 Se Brabazon (2019), s. 58 f. 
133 Se Bochatay m.fl. (2012), s. 117. 
134 Se Kleist (2019), s. 41. 
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Den franska beskattningen av truster bygger inte på tidigare existerande 

lagstiftning avseende en liknande rättsfigur, som exempelvis en 

familjestiftelse. Således har lagstiftaren även behövt införa en lagstiftad 

definition av vad som ska bedömas vara en trust. En sådan definition skiljer 

sig också naturligt från tidigare nämnda rättsordningar eftersom syftet med 

den franska lagstiftningen inte är att möjliggöra det faktiska bildandet av 

truster.135  

 

I Frankrike har införandet av en definition av trusten skett med inspiration av 

artikel 2136 i 1985 års Haag-konvention.137 Frankrike har dock inte ratificerat 

konventionen. Enligt den franska lagstiftningen definieras trusten som en 

juridisk förbindelse skapad enligt ett annat land än Frankrikes rättsordning. 

Denna förbindelse innebär att en person (stiftaren) har överfört, genom en 

överenskommelse mellan levande personer (inter vivos) eller vid sin död, 

egendom eller rättigheter till en administratör (förvaltaren). Överförandet har 

skett till förmån för en eller flera förmånstagare, eller till förmån för ett uttalat 

syfte.138 

 

Enligt den franska rättsordningen sker ingen beskattning av trustinkomster 

hos stiftaren av trusten. Genom bildandet upphör nämligen skattskyldighet 

för stiftaren avseende avkastning på trustegendomen. Dessa regler tycks 

tillämpas oavsett vilken karaktär trusten i fråga har. Det spelar således 

exempelvis ingen roll huruvida stiftaren har kontroll eller inflytande över 

trusten.139 

 

Istället går skattskyldigheten avseende trustinkomster över till förvaltaren av 

trusten i samband med trustbildandet.140 Det kan även i detta sammanhang 

 
135 Se Kleist (2018), s. 65. 
136 Denna definition finns i fulltext i avsnitt 3.1. 
137 Se Bochatay m.fl. (2012), s. 117.  
138 Se de l’Estoile Campi & Meidani (2016), s. 404.   
139 Se Kleist (2018), s. 55. 
140 Se Kleist (2018), s. 58. 
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nämnas att truster inte betraktas som ett eget skattesubjekt enligt franska 

skatteregler.141 

 

Beskattning av förmånstagare till en trust sker i samband med att utbetalning 

ur trusten görs. Sådana utbetalningar beskattas enligt vanlig fransk progressiv 

inkomstbeskattning och åläggs dessutom arbetsgivaravgifter.142 

 
141 Se Kleist (2018), s. 50. 
142 Jfr de l’Estoile Campi & Meidani (2016), s. 404 och Hermant & Flaicher (2014), s. 207–

208. 
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5 Gällande rätt 

5.1 Skatteverkets inställning 

5.1.1 Trusten i ett svenskt skattesammanhang 

Detta avsnitt ämnar beskriva hur Skatteverket i roll av skattemyndighet 

förhåller sig till beskattningen av truster. Nämnda beskrivning görs med 

utgångspunkt i SKV:s Rättslig vägledning som berör ämnet relativt utförligt. 

Då rättsläget fortfarande i stora delar får beskrivas som oklart bör 

Skatteverkets inställning förstås som myndighetens tolkning av gällande rätt 

och inte nödvändigtvis som en beskrivning av densamma. Detta gör sig 

särskilt gällande i de delar av SKV:s tolkning som inte har bekräftats av vare 

sig lagstiftaren eller rättstillämparen.  

 

Skatteverket konstaterar att eftersom Sverige inte har ratificerat 1985 års 

Haag-konvention har vi inte heller åtagit oss att behandla truster enligt något 

särskilt sätt. Motsvarande gäller även för personer som på något sätt har en 

koppling till truster. Hur beskattning av truster och personer med kopplingar 

till truster bör ske får istället bedömas med utgångspunkt i intern svensk 

rätt.143 

 

Skatteverket menar att den närmsta svenska motsvarigheten till den utländska 

trusten, bedömt utifrån funktion, är stiftelsen. Därför är SKV:s åsikt att det 

första steget i den skattemässiga bedömningen av truster är att undersöka 

huruvida de grundläggande förutsättningarna för en svensk stiftelse i 1 kap. 2 

§ SL är uppfyllda. Vid denna bedömning är det således de civilrättsliga 

förutsättningarna som ligger till grund. Trots att SKV:s uppfattning är att 

stiftelsen är den närmsta funktionella motsvarigheten till trusten lämnas ändå 

viss reservation för att även andra svenska motsvarigheter kan vara tänkbara. 

SKV menar nämligen att trustens komplexitet vad gäller möjliga 

 
143 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Truster ur ett svenskt 

perspektiv’. 
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utformningar innebär att omständigheterna i det enskilda fallet alltid måste 

bedömas för att hitta den närmsta svenska motsvarigheten.144 

5.1.2 Beskattning av stiftaren 

Skatteverket tar fasta på att det enda sättet enligt vilket en fysisk person kan 

beskattas så som stiftare av en trust i Sverige, är om personen i fråga är 

obegränsat skattskyldig enligt IL och har bildat en trust i utlandet. 

Bedömningen om stiftarens eventuella skattskyldighet handlar egentligen 

uteslutande om huruvida stiftaren har avskilt sig egendomen på erforderligt 

sätt genom trustbildandet. Således är bedömningen starkt kopplad till det 

avskildhetskrav som aktualiseras vid bildning av stiftelser. Som framgår ovan 

är SKV:s inställning att omständigheterna kring en trust i första hand ska 

tolkas mot ljuset av de regler som gäller för stiftelser. Samma resonemang 

tillämpas alltså från SKV:s sida även när det gäller personer med kopplingar 

till trusten.145 

 

Genom att presentera olika exempel där stiftelser och truster skiljer sig åt som 

rättsfigurer preciserar Skatteverket vilka krav på avskiljande som bedöms 

gälla för att stiftaren inte ska bli beskattad för trustinkomster. För att 

avskiljande ska anses ha skett, och stiftaren därigenom slipper beskattning, 

tycks SKV mena att trusten i det aktuella fallet måste kunna placeras in i de 

ramar som gäller för grundandet av stiftelser.146 

 

Ett exempel som framförs är att stiftelser enligt svensk rätt endast kan ha en 

destinatärkrets147 som stiftaren själv är en del av när ändamålet med stiftelsen 

är att främja förmånstagare tillhörandes en viss släkt. Detta är dock enbart 

möjligt när stiftaren själv saknar inflytande över det slutliga valet om vem 

som ska erhålla förmån. Destinatärkretsen benämns i så fall som obestämd. 

 
144 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Trusten och dess 

motsvarighet i svensk rätt’. 
145 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Stiftarens 

beskattningssituation’. 
146 Ibid. 
147 Med begreppet avses den krets av personer som har möjlighet att erhålla förmån från 

stiftelsen. 
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Dock är det inte möjligt för en stiftare av en svensk stiftelse att besluta om en 

bestämd destinatärkrets där stiftaren själv ingår och således är garanterad att 

få ta del av avkastningen och förmögenheten som stiftelsen uppbär.148 Detta 

står dock som bekant i strid med vad som gäller för truster, där stiftaren kan 

vara en av förmånstagarna (i förekommande fall till och med den enda 

förmånstagaren). Skatteverket anser därför att kravet på avskildhet inte är 

uppfyllt om stiftaren av en trust enligt trustförordnandet själv är en av 

förmånstagarna. På liknande sätt anses inte heller kravet på avskildhet vara 

uppfyllt om stiftaren av en trust har möjlighet att återkalla sitt 

trustförordnande och därigenom återta egendomen. Detta följer av att stiftaren 

av en svensk stiftelse inte har någon möjlighet att upplösa stiftelsen och återta 

egendomen.149 

 

I detta sammanhang menar även Skatteverket att de anvisningar som stiftaren 

av en trust lämnar till en förvaltare måste beaktas vid bedömningen av de 

skattemässiga konsekvenserna. Med hänvisning till HFD 2018 ref 11 menar 

SKV att om det exempelvis framkommer att förvaltaren alltid följer ”Letter 

of Wishes” (som i förlängningen innebär att förvaltningen står under direkt 

inflytande av stiftaren) kan detta innebära att kravet på avskildhet inte är 

uppfyllt.150 

 

Bedöms det att egendomen i en trust inte har avskilts från stiftarens 

förmögenhet anses stiftaren ur beskattningssynpunkt fortfarande vara ägare 

till egendomen. Därmed menar Skatteverket att det föreligger skattskyldighet 

inom ramen för de skattskyldighetsregler som gäller för obegränsad 

respektive begränsad skattskyldighet.151 

 
148 Under dessa förutsättningar uppstår nämligen, istället för en stiftelsebildning, ett 

uppdragsförhållande mellan stiftaren och den tilltänkta stiftelsens förvaltare. Se Isoz 

(1997), s. 30. 
149 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Stiftarens 

beskattningssituation’. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 



 47 

5.1.3 Beskattning av förmånstagare 

Vad gäller beskattning av utbetalningar till förmånstagare av en trust är 

Skatteverkets bedömning att det i typfallet tydligt kan kopplas till 

utbetalningar från svenska familjestiftelser. Så länge som förmånstagaren till 

trusten är en obegränsat skattskyldig fysisk person anser nämligen SKV att 

beskattningen ska ske på samma sätt. En grundläggande förutsättning för 

sådan beskattning avseende utbetalningar från truster är dock att trusten 

uppfyller vissa grundläggande krav för en svensk stiftelse.152 

 

Dessa grundläggande krav tycks i stort sett vara samma som används vid 

bedömningen av skattskyldighet avseende stiftare av truster.153 Således 

nämner Skatteverket exempelvis att trustförordnandet måste vara 

oåterkalleligt och att trustegendomen ska ha avskilts från stiftarens övriga 

förmögenhet. Vidare nämns att inte heller förmånstagaren får ha något 

betydande inflytande över förvaltningen av trusten. SKV poängterar dock att 

det härvidlag saknar betydelse om trusten i fråga anses vara en utländsk 

juridisk person eller inte.154 

 

Är dessa grundläggande krav uppfyllda menar Skatteverket att utbetalningar 

från trusten ska behandlas likvärdigt som utbetalningar från svenska 

familjestiftelser och således beskattas hos förmånstagaren som periodiskt 

understöd.155 Detta innebär att inkomsten ska tas upp i inkomstslaget tjänst.156 

Emellertid menar SKV samtidigt att sådana utbetalningar endast ska tas upp 

till beskattning hos mottagaren om trusten hade haft rätt till avdrag för 

motsvarande utbetalning om den varit skattskyldig i Sverige.157 

 
152 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Förmånstagarens 

beskattningssituation’. 
153 Trots att Skatteverket inte uttryckligen anger det tycks denna bedömning avseende 

grundläggande krav ske mot bakgrund av de rekvisit som uppställs i 1 kap. 2 SL. Jfr 

Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, unberrubriken ’Trusten och dess motsvarighet i 

svensk rätt’ där hänvisning sker till detta lagrum. 
154 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Förmånstagares 

beskattningssituation’. 
155 Ibid. 
156 Jfr 10 kap. 2 och 6 §§ IL. 
157 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Förmånstagares 

beskattningssituation’. Jfr även 11 kap. 47 § IL. 
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5.1.4 Beskattning av förvaltare 

Skatteverket anser inte att förvaltaren av en trust – trots rollen av legal ägare 

till trustegendomen i trustens ursprungsland158 – är att anse som ägare till 

egendomen ur ett svenskt skatterättsligt perspektiv.159 

 

Samtidigt påpekar Skatteverket att HFD i två fall160 har funnit att förvaltare 

av utländska fastighetsfonder är begränsat skattskyldiga med stöd av 6 kap. 

11 § IL när investeringar har gjorts i svenska fastigheter. Hänvisning görs 

även till ett icke överklagat förhandsavgörande från Skatterättsnämnden161 

där nämnden, med hänvisning till nyss nämnda avgöranden, fann att 

förvaltaren av en irländsk trust var skattskyldig för avkastning på fondens 

tillgångar. Även i förhandsavgörandet rörde det sig om investeringar i 

svenska fastigheter.162 

 

Skatteverket lämnar dock inga övriga kommentarer beträffande den rättsliga 

innebörden av dessa olika avgöranden. Det är således svårt att tolka om SKV 

anser att de även får betydelse vid bedömningen av skattskyldighet 

beträffande trustförvaltare eller om de enbart bör tillämpas beträffande 

fondförvaltare. 

5.2 Trusten i den praktiska 
rättstillämpningen 

5.2.1 Inledande ord och något om urvalet 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att återge och kommentera de rättsfall 

jag anser vara mest relevanta på rättsområdet och för uppsatsens 

frågeställningar. Det bör dock noteras att det finns ett antal ytterligare rättsfall 

 
158 Se avsnitt 3.1. 
159 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Trustförvaltarens 

beskattningssituation’. 
160 Se RÅ 2003 not 67 samt RÅ 2003 not 130. 
161 Se förhandsbesked från Skatterättsnämnden meddelat 2006-11-13 (SRN 2006-11-13). 
162 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Trustförvaltarens 

beskattningssituation’. 
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som på något sätt berör truster.163 Vad beträffar dessa är emellertid min 

bedömning att trusten inte spelat en tillräckligt central roll i målet, eller att 

varken HFD eller Skatterättsnämndens resonemang bidragit till rättsområdets 

utveckling på ett sådant sätt att de är nödvändiga att beröra för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

 

Samtliga av målen utgör överklagade förhandsbesked – något som tycks vara 

karaktäristiskt för svensk praxis beträffande truster. I två av rättsfallen164 har 

HFD undanröjt förhandsbeskedet med hänvisning till att utredningen i målet 

inte har gett tillräckligt underlag för att lämna beslut. De undanröjda 

rättsfallen saknar prejudikatvärde. Med tanke på den sparsamma mängd 

material som finns på rättsområdet anser jag alltjämt att argumentationen och 

resonemangen som förs, mot bakgrund av uppsatsens syfte, är värda att 

belysa.165  

5.2.2 RÅ 1988 not 56 

Det överklagade förhandsbeskedet i detta rättsfall hade meddelats av 

Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden (rättsnämnden).166 Den 

överklagande individen, X, hade i sin ansökan om förhandsbesked efterfrågat 

bl.a. hur utdelningar till honom från en trust belägen i Kalifornien skulle 

beskattas om han valde att bosätta sig i Sverige. Trusten var bildad av fadern 

till X och tilltänkta utbetalningar från trusten skulle avse dels avkastning som 

ackumulerats i trusten, dels det kapital som ursprungligen hade placerats i 

trusten. 

 

Vid bedömning av den kaliforniska trusten i enlighet med dess rättsliga 

karaktär i hemlandet fann nämnden att rättsbildningen uppvisade påtagliga 

 
163 Se t.ex. RÅ 1998 ref. 28, RÅ 2000 ref. 28, RÅ 2010 not 4 och HFD 2015 not 40. 
164 Se RÅ 1988 not 56 samt RÅ 1999 not 20. 
165 Jfr hur Kleist och Olsson tidigare har resonerat kring denna problematik, Kleist (2014), 

s. 7 samt Olsson (2017), s. 315.  
166 Nämnden går idag under namnet Skatterättsnämnden. Utbrytningen år 1991 grundade 

sig i en önskan om att RSV skulle få en mer aktiv roll i lagstiftningsprocessen. En 

följdeffekt av denna förändring blev att rollen som motpart i förhandsbeskedsärenden 

tilldelades. I detta sammanhang ansågs det emellertid vara mindre lämpligt att RSV också 

hade en beslutande roll i nämnden. Se Skatterättsnämnden, ’Historik’. 
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likheter med en svensk stiftelse (i synnerhet en svensk familjestiftelse). 

Således konstaterade nämnden att trusten var att bedöma som en juridisk 

person. Enligt nämnden blev de skattemässiga konsekvenserna av dessa 

omständigheter att belopp som X erhöll från trusten skulle anses vara 

utdelning från en utländsk juridisk person och tas upp som kapitalintäkt i den 

mån de avsåg avkastning från trustegendomen. Utbetalningar som avsåg delar 

av den egendom som åtskiljts genom trustbildandet skulle istället anses vara 

skattefria då det inte ansågs vara möjligt att se dem som utdelning.167 X 

yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras och menade att arrangemanget ur 

ett civilrättsligt perspektiv närmast var att likna med att ”särskild förvaltning 

anordnades för omyndiga tillhörande medel”. 

 

HFD upphävde förhandsbeskedet och avvisade ärendet. Detta motiverades 

med att utredningen som förebragts i målet inte gav tillräcklig ledning för ett 

beslut i form av förhandsbesked. Tre domare var emellertid skiljaktiga. 

 

Två av de skiljaktiga domarna instämde med nämndens bedömning avseende 

trustens påtagliga likheter med en svensk familjestiftelse. De skiljaktiga 

domarna uppmärksammade den omständighet att trusten enligt kalifornisk 

rätt inte betraktades som ett särskilt rättssubjekt motsvarande vad som i 

svensk rätt benämns som juridisk person. Enligt de skiljaktiga domarna kunde 

denna omständighet dock inte anses vara avgörande för den skatterättsliga 

bedömningen i Sverige. 

 

Även regeringsrådet Hellner var skiljaktig. Hellner menade att den utredning 

om kalifornisk rätt som förebragts i målet inte gav tillräcklig grund för att 

tolka trusten som en utländsk juridisk person. Istället ansåg Hellner att vikt 

borde fästas vid X rätt till trustens kapital och avkastning och hur denna rätt 

skulle bedömas ur svenskt perspektiv. I detta hänseende ansåg Hellner att den 

mest rimliga tolkningen – i brist på en svensk motsvarighet till den 

 
167 I sitt besked bedömde nämnden även vissa förmögenhetsskattsliga aspekter. Dessa 

berörs emellertid inte närmre här eftersom de saknar relevans för uppsatsens 

frågeställningar. 



 51 

kaliforniska trusten – var att bedöma utbetalningen som en fullbordad gåva ”i 

nära anslutning till vad som sägs i 4 § lagen (1936:83) ang. vissa utfästelser 

om gåva”. Detta med följden att beskattning av X skulle ske med stöd av de 

då gällande reglerna för gåvoskatt.  

5.2.3 RÅ 1999 not 20 

I målet hade en far och son ansökt om förhandsbesked angående eventuella 

beskattningskonsekvenser av deras anknytning till en trust belägen på Isle of 

Man. Frågorna gällde eventuella beskattningskonsekvenser för både stiftare 

och förmånstagare, och även trusten i sig. Trusten hade bildats av fadern när 

han var bosatt utomlands. Av trusturkunden framgick bland annat att 

förmånstagarna till trusten skulle vara faderns arvingar i rakt nedåtstigande 

led, eller personer som utsetts av förvaltaren till trusten (med godkännande 

av trustens protector168 – eller beskyddare). Fadern hade även möjlighet att 

lämna s.k. letter of wishes169 avseende förvaltningen av trustegendomen till 

förvaltaren.  

 

Med hänsyn till avsaknaden av svensk intern lagstiftning och övriga rättsliga 

åtaganden170 ansåg Skatterättsnämnden att metodiken i förevarande fall borde 

vara ”att försöka finna närmast motsvarande svenska rättsfigur och undersöka 

om reglerna för denna kan tillämpas”. Ett problem som härvidlag 

identifierades av nämnden var att det gick att ifrågasätta om trustegendomen 

genom trustbildningen hade avskilts på sådant sätt att trusten ens kunde 

benämnas som en rättsfigur ur svenskt perspektiv. Framför allt ansåg 

nämnden att det rådde tveksamheter kring faderns möjligheter att förfoga över 

trustegendomen. Trots detta ansåg nämnden att tillräckligt avskiljande 

förelåg. Vidare konstaterade nämnden att det var svårt att besvara vem som 

äger en trusts tillgångar och att varken förvaltaren eller förmånstagarna i 

förevarande fall var att anse som ägare enligt svensk rätt. Således 

konstaterade nämnden att det låg närmast till hands att anse att tillgångarna 

 
168 Se närmre om innebörden av begreppet i avsnitt 3.4.1. 
169 Se närmre om innebörden av begreppet i avsnitt 3.4.2. 
170 Nämnden hänvisade till Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and 

on their Recognition, folkrättsliga avtal och skatteavtal som exempel på sådana åtaganden. 
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tillhörde trusten. Vid en sammanvägd bedömning fann nämnden att den 

särskilda förvaltning som uppnåddes med stöd av trusthandlingarna närmast 

gick att likställa med den förvaltning som sker i en stiftelse.  

 

Mot bakgrund av denna bedömning analyserade nämnden vilka eventuella 

beskattningskonsekvenser som blev aktuella för trusten vid tillämpning av 

skattelagstiftningen för stiftelser. Nämnden kom härvidlag fram till att den 

utländska trusten inte kunde anses vara en svensk juridisk person, vilket var 

en förutsättning för beskattning av trusten som ett eget subjekt. Vad avsåg de 

olika parterna med koppling till trusten (fadern och eventuella förmånstagare) 

ansåg nämnden att ingen skulle förmåns- eller inkomstbeskattas så som ägare 

av tillgångarna i trusten. Däremot skulle förmånstagarna beskattas i 

inkomstslaget tjänst för utbetalningar som de uppbar ur trusten. 

 

HFD fann i sin dom att handlingarna i målet inte gav tillräckligt tydlig ledning 

vad beträffade faderns möjligheter att förfoga över egendomen – varken för 

egen del eller genom den utsedda beskyddaren. Vidare saknades tillräckliga 

upplysningar om beskyddarens uppdrag. Mot bakgrund av detta konstaterade 

HFD att något förhandsbesked inte skulle ha lämnats och bestämde därför att 

skatterättsnämndens förhandsbesked skulle undanröjas.  

5.2.4 RÅ 2008 not 94 

I RÅ 2008 not 94 hade en svensk idrottsman begärt förhandsbesked angående 

beskattningskonsekvenserna av ett skattemässigt arrangemang i Kanada, 

landet där idrottsmannen bodde och var verksam. Enligt specialregler i 

Kanada som var anpassade för idrottsmän var det möjligt att sprida ut 

inkomster från den aktiva yrkeskarriären över flera år. Enligt detta 

arrangemang avsatte klubben lönen som idrottsmannen annars hade erhållit 

till en särskild förvaltning som i rättsfallet benämndes som trust eller 

utländskt rättsintitut av trustkaraktär.  

 

Skatterättsnämnden menade att idrottsmannen var att anse som ägare till 

tillgångarna, bl.a. med hänsyn till att han hade möjlighet att utse en ny 
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förvaltare och lämna särskilda instruktioner beträffande hur förvaltningen av 

tillgångarna skulle gå tillväga. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet 

och yrkade att trustens förvaltare skulle anses vara ägare till de tillgångar som 

förvaltades i trusten. Följderna av detta var enligt Skatteverket att 

idrottsmannen istället skulle anses ha en fordran på trusten att i framtiden få 

ut medel. 

 

I sitt överklagande anförde Skatteverket att det framgick av det avtal som låg 

till grund för trusten att förvaltaren av trusten hade både äganderätten och det 

administrativa ansvaret för trusten och dess tillgångar. Vidare menade SKV 

även att det framgick att förvaltaren ägde rätt att förvalta tillgångarna så länge 

som trustens bakomliggande avtal var giltigt. Under den tid då avtalet var 

giltigt – och anställningen av förvaltaren bestod – saknade således 

idrottsmannen möjlighet att förfoga över tillgångarna. Mot bakgrund av detta 

kunde han inte anses vara ägare till trustens tillgångar förrän dess att trusten 

avvecklats. Äganderätt för idrottsmannen till trustens tillgångar skulle enligt 

Skatteverket anses uppstå när trusten upplöstes och den ovan nämnda fordran 

löstes. 

 

Idrottsmannen invände för egen del att den förvaltning som hade skett av 

trustens tillgångar närmast var att jämställa med diskretionär 

kapitalförvaltning. Under tiden som denna diskretionära kapitalförvaltning 

pågick skulle han fortfarande anses vara ägare till tillgångarna. Genom 

upplösandet av trusten menade han således att ingen ägarövergång skedde ur 

svensk skatterättslig synvinkel.  

 

HFD var mycket kortfattad i sin dom och konstaterade endast att ”det av 

utredningen i målet inte framgår annat än att den så kallade trusten utgör ett 

enligt utländsk skattelagstiftning anvisat arrangemang, som en professionell 

idrottsutövare kan komma överens om med sin arbetsgivare att tillämpa, för 

att skjuta upp beskattningen av inkomsterna från anställningen som 

idrottsman till dess att den aktiva karriären avslutats. Det är alltså inte fråga 
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om en överlåtelse av äganderätten till intjänade medel.” I övrigt anslöt sig 

HFD till den bedömning som tidigare gjorts av Skatterättsnämnden.  

5.2.5 HFD 2018 ref. 11 

I målet har HFD uttalat sig kring beskattningskonsekvenserna av utdelningar 

från ett svenskt aktiebolag när de utdelningsberättigade aktierna är placerade 

i en utländsk trust. Målet avsåg en finsk medborgare som var bosatt i 

Storbritannien. Sökanden hade aldrig tidigare bott i Sverige men hade för 

avsikt att flytta hit i framtiden. År 2009 hade sökanden överfört aktier i ett 

svenskt bolag till en trust som han själv hade bildat på Jersey. Bolagets avsikt 

var att lämna utdelning på aktierna år 2017, innan dess att sökanden hade 

flyttat till Sverige. Trusten förvaltades av ett bolag beläget på Jersey. 

 

Sökanden undrade dels (i) om han skulle beskattas enligt 4 § första stycket 

kupongskattelagen (1970:624) för utdelningen år 2017, dels (ii) om utdelning 

på aktierna efter hans planerade flytt till Sverige skulle medföra 

skattskyldighet för honom enligt 42 kap. 12 § IL eller om sådan beskattning 

aktualiserades först i samband med erhållen utbetalning från trusten. 

 

Av förutsättningarna i målet framgick följande. En trust bedömdes enligt 

rättsordningen i Jersey inte som en juridisk person. Enligt trustens villkor som 

framgick av trusturkunden skulle utdelning avseende trustegendomen tillfalla 

förvaltaren. Förvaltaren ansågs ha den formella äganderätten till 

trustegendomen och förmånstagarna ansågs ha äganderätten till de 

ekonomiska fördelarna av trustegendomen.171 Förmånstagarna hade dock 

enligt trustens villkor ingen formell förfoganderätt över trustegendomen 

förrän dess att förvaltaren genomförde utbetalningar ur trusten. 

Trustegendomen var under uppdragstiden för förvaltningen av trusten 

sakrättsligt skyddad och egendomen kunde således inte tas i anspråk från 

varken stiftarens, förvaltarens eller förmånstagarnas borgenärer. 

 

 
171 Jfr min förklaring av denna delade form av äganderätt i avsnitt 3.1. 
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Den finska medborgaren som var sökande i målet var både stiftare och 

huvudförmånstagare till trusten belägen på Jersey. Utöver detta hade han 

lämnat instruktionsbrev till förvaltaren beträffande hur förvaltningen av 

trustegendomen skulle ske. Dessa instruktioner följdes regelmässigt av 

förvaltaren. Vidare hade sökanden utsett en beskyddare som skulle bevaka att 

förvaltaren av trusten agerade i enlighet med sina åtaganden. Slutligen kan 

nämnas att trusten var oåterkallelig. 

 

Såväl Skatteverket som sökanden ansåg att beskattning av sökanden skulle 

ske enligt IL avseende den utdelning som lämnades efter flytten till Sverige, 

men att ingen beskattning skulle ske enligt kupongskattelagen avseende den 

utdelning som lämnades när sökanden fortfarande var bosatt i Storbritannien. 

Detta eftersom A inte kunde anses vara legal ägare till aktierna som var 

placerade i trusten och således inte utdelningsberättigad ”för egen del”, vilket 

är en förutsättning för skattskyldighet enligt kupongskattelagen.172 

 

I sitt domslut fann HFD att det centrala för bedömningen av vem som skulle 

beskattas var huruvida aktierna vid överförandet till trusten hade avskilts från 

sökandens tillgångar i sådan utsträckning att äganderätt för honom inte längre 

skulle anses föreligga. Vid denna bedömning tog rätten särskilt fasta på att 

sökanden var både stiftare och huvudförmånstagare till trusten. Vidare 

konstaterade rätten att sökanden genom sina letter of wishes förfogade över 

trustegendomen och att han genom dessa instruktioner kunde få såväl 

avkastning som kapital utbetalt till sig när han så begärde. Utöver nyss 

nämnda inflytande ansåg HFD också att sökanden hade insyn i förvaltningen 

genom kravet på godkännande från beskyddaren avseende förvaltarens 

åtgärder. Under dessa förhållanden ansåg HFD att erforderligt avskiljande 

inte kunde anses ha skett och sökanden skulle således alltjämt anses vara 

ägare till tillgångarna som placerats i trusten. Således ansågs sökanden också 

vara utdelningsberättigad och eventuell utdelning skulle följaktligen 

beskattas enligt 42 kap. 12 § IL under den tid då han var oinskränkt 

 
172 Jfr 2 § kupongskattelagen (1970:624). 
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skattskyldig i Sverige. Till skillnad från såväl sökanden som Skatteverket 

ansåg emellertid HFD att samma bedömning skulle göras avseende 

skattskyldighet enligt kupongskattelagen. 

 

Således kan konstateras att HFD fann att sökanden skulle anses som ägare till 

aktierna. I enlighet härmed skulle han anses vara berättigad att lyfta utdelning 

för egen del. De beskattningsmässiga konsekvenserna blev sålunda att 

utdelningen skulle beskattas hos sökanden oavsett om han var obegränsat 

eller begränsat skattskyldig i Sverige, dock med stöd av olika lagrum. 

5.2.6 Kommentar 

Av rättsfallen ovan att döma tycks det finnas i huvudsak två olika 

tillvägagångssätt som har tillämpats av Skatterättsnämnden och HFD när de 

angriper rättsfall som involverar truster.173 I första hand bedöms huruvida 

stiftaren har avskilt sig trustegendomen tillräckligt tydligt vid bildandet av 

trusten för att rättsfiguren över huvud taget ska behöva beaktas. I de fall då 

erforderligt avskiljande ansetts ha skett bedöms trusten som rättsfigur ur ett 

civilrättsligt perspektiv och placeras därigenom in i en svensk skatterättslig 

kontext genom att hitta en svensk motsvarighet till trusten. Beroende på vilket 

av dessa två tillvägagångssätt som väljs blir olika beskattningskonsekvenser 

sedan aktuella. 

 

Det förstnämnda tillvägagångssättet handlar om att analysera ifall kraven på 

avskildhet avseende trustegendomen är uppfyllda. Anses trustegendomen inte 

vara tillräckligt avskild från stiftarens förmögenhetssfär kan rättstillämparen 

mer eller mindre bortse från trusten som rättsfigur.174 Trustinkomster kan 

nämligen i så fall beskattas med stöd av vanliga beskattningsregler175. 

Situationen blir mer komplicerad när ingen annan slutsats kan nås än att 

trustegendomen har avskilts på erforderligt sätt. I dessa fall står 

 
173 Jfr Olsson (2017), s. 309 och Gunne (2011), s.129 som har kommit fram till liknande 

slutsatser. 
174 Gunne har benämnt det som att trusten under dessa förutsättningar ses som transparent. 

Se Gunne (2011), s. 129. 
175 Vanliga i bemärkelsen att inga särskilda tolkningar behöver göras beträffande reglernas 

tillämplighet i förhållande till trusten som rättsfigur. 
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rättstillämparen inför att antingen lyckas allokera inkomsten till något annat 

beskattningsbart subjekt, exempelvis förmånstagaren eller förvaltaren, eller 

att hamna i diskussionen om vad trusten ska liknas med i en svensk kontext.176  

 

Frågan som rättstillämparen ställer sig i de sistnämnda fallen tycks alltså vara 

– vilken svensk rättsfigur liknar trusten mest? I en majoritet av fallen har 

denna fråga besvarats med någon form av motsvarighet till den svenska 

stiftelsen.177 Att likställa en trust med en stiftelse är däremot ur civilrättsligt 

perspektiv möjligt att ifrågasätta med hänsyn till att det i många fall finns 

tydliga skillnader i de grundläggande förutsättningarna.178 Utan att i övrigt 

föregå min analys vill jag påstå att en sådan tillämpning, när trusten i grunden 

saknar en eller flera av de rättsliga förutsättningarna som gäller för en svensk 

stiftelse, skulle kunna benämnas som en form av analogisk rättstillämpning. 

Samtidigt skulle tillvägagångssättet också kunna anses vara ett uttryck för en 

systematisk (eller extensiv) tolkning eftersom lösningen i grunden handlar om 

att placera in trusten i ett av de rättsliga ”fack” som det svenska skattesystemet 

erbjuder, där stiftelsen – genom en vid tolkning av rättsfiguren – anses vara 

den mest lämpliga. I detta sammanhang kan emellertid erinras att det ännu 

inte har förekommit något rättsfall där HFD bekräftat att trusten i första hand 

ska anses ha sin svenska motsvarighet i stiftelsen.  

5.3 Doktrin 

Trots den sparsamma mängden material beträffande den svenska 

beskattningen av truster från såväl lagstiftarens som rättstillämparens sida har 

frågan återkommande genom åren diskuterats i olika vetenskapliga artiklar 

och bokavsnitt.179 Ett antal mer omfattande texter på området har skrivits de 

 
176 RÅ 1999 not 20 och är ett exempel på när Skatterättsnämnden har ställts inför denna 

situation. Se även RÅ 2000 ref. 28. 
177 Se RÅ 1988 not 56 samt RÅ 1999 not 20. 
178 Jfr t.ex. resonemangen av de skiljaktiga ledamöterna i RÅ 1988 not 56. Jag går närmre 

in på dessa förutsättningar i avsnitt 6.2. 
179 Se Laestadius (2003); Simon (1992); Simon (1998) för att nämna några. 
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senaste åren och dessa berörs härnedan.180 Huvudsakligt fokus i detta avsnitt 

är att diskutera hur gällande rätt beträffande beskattningen av trustinkomster 

har behandlats i doktrinen. 

 

Kleist menar att det finns några huvudsakliga frågor som uppstår vid 

beskattningen av trustinkomster ur ett svenskt perspektiv. Dessa frågor saknar 

direkta svar och tycks kunna sammanfattas enligt följande. Har bildaren 

genom trustbildandet avhänt sig trustegendomen på ett sådant sätt att han inte 

längre ska beskattas för avkastning från den? Om så är fallet, vilket 

skattesubjekt ska istället beskattas för avkastningen? Och slutligen – medför 

utbetalningar ur trusten beskattningskonsekvenser för förmånstagaren utöver 

vad som eventuellt följer av svaret på föregående fråga?181 

 

Enligt Kleist finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt som kan tillämpas vid 

fastställandet av beskattningskonsekvenserna i situationer som involverar en 

trust. Ett sätt är att jämställa trusten med en valfri rättsfigur som redan 

existerar inom rättsordningen och sedan tillämpa de beskattningsregler och 

den rättspraxis som finns beträffande den valda motsvarigheten. I detta 

hänseende nämner Kleist stiftelsen som en möjlig rättsfigur att använda som 

motsvarighet. Samtidigt ifrågasätter han emellertid om ett sådant förfarande 

är i enlighet med regeringsformens krav på lagstöd vid beskattning och 

diskuterar huruvida det isåfall är ett uttryck för en extensiv tolkning av 

stiftelsebegreppet eller om det rör sig om en analog lagtillämpning.182 Ett 

andra tillvägagångssätt menar han skulle kunna vara att helt och hållet bortse 

från trustbildningen och dess rättsverkningar. I sammanhanget nämner Kleist 

att det saknas en svensk folkrättslig skyldighet att erkänna de civilrättsliga 

 
180 Se Kleist (2014); Kleist (2018); Olsson (2017). Även Gunne (2011) kan nämnas i 

sammanhanget. Gunne har dock i sin artikel främst diskuterat vilka internationella 

komplikationer som kan uppstå vid beskattningen av truster och artikeln behandlas därför 

inte i någon större utsträckning i uppsatsen. 
181 Jfr Kleist (2018), s. 39 och Kleist (2014), s. 9–35. 
182 Det är enligt min mening svårt att uppfatta om Kleist har någon bestämd uppfattning i 

frågan. Han menar, med hänvisning till Hultqvist (1995), att ett likställande av trusten med 

en svensk stiftelse inte nödvändigtvis behöver innebära att det saknas lagstöd för 

beskattningen, så länge som tolkningen är rimlig i förhållande till lagens ordalydelse. 

Samtidigt hävdar han att gränsen mellan en extensiv tolkning och en analogisk tolkning i 

det enskilda fallet kan vara svår att avgöra. Se Kleist (2018), s. 43. 
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rättsverkningarna av en trustbildning eftersom vi inte är anslutna till 1985 års 

Haag-konvention. Samtidigt poängterar han dock att detta tillvägagångssätt 

riskerar innebära att andra rättsverkningar än de som de facto följer av 

trustbildningen läggs till grund för beskattningen av densamma. Slutligen 

som ett tredje tillvägagångssätt menar Kleist att utgångspunkten istället kan 

vara att bedöma rättsverkningarna av trustbildandet enligt den rättsordning 

som ger den skattskyldige möjlighet att åberopa rätt till trustegendomen. 

Dessa rättsverkningar kan sedan läggas till grund för den skattemässiga 

bedömningen. Kleist själv förespråkar detta sistnämnda tillvägagångssätt då 

han menar att de faktiska rättsförhållandena i sådana fall läggs till grund för 

den skattemässiga bedömningen. Samtidigt medger han att 

tillvägagångssättet riskerar att ge upphov till komplicerade situationer på 

grund av nödvändiga bedömningar av utländska rättsordningar.183 

 

Sammantaget menar Kleist att en svensk lagstiftning beträffande beskattning 

av trustinkomster är önskvärd. Genom en sådan lagstiftning menar han att 

beskattningen av inkomsterna blir rimlig och konsekvent i förhållande till 

skattesystemet i sin helhet. Vidare menar han att en sådan lagstiftning hade 

kunnat undanröja en stor del – om än inte alla – av de otillbörliga 

skattefördelar som idag kan uppnås genom arrangemang med truster. Han 

menar även att förutsebarheten i beskattningen skulle öka markant med en 

lagstiftning som är avsedd för trustinkomster.184  

 

Olsson uttrycker sig i sin uppsats något mer försiktigt i förhållande till hur 

beskattningen av truster i Sverige bör fungera. Däremot konstaterar hon att 

den rättspraxis som har behandlat frågan inte är särskilt enhetlig eller 

klargörande – något hon menar gäller både avseende den skatterättsliga och 

den civilrättsliga bedömningen av trusten. Vidare menar hon att Skatteverkets 

Rättslig vägledning på området ger intrycket av att vara skriven mot bakgrund 

av den erfarenhet som har uppstått vid handläggning av ärenden som 

 
183 Se Kleist (2018), s. 43 f. 
184 Se Kleist (2018), s. 67 f. 
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behandlat truster, snarare än att ha sin grund i en ambition att förstå trusten 

och dess funktion.185 

 

Som helhet menar Olsson att den svenska kunskapen om truster är i det 

närmaste obefintlig men att vi måste veta hur vi ska behandla dem när vi stöter 

på dem. I huvudsak menar hon att den stora okunskapen beror på att trusten 

som rättsfigur inte har klarlagts civilrättsligt och att rättstillämparen därför 

inte har kunnat avgöra skattefrågan. Hon konstaterar även att den svenska 

rättskipningen avseende truster inte uppfyller de generella krav på 

förutsebarhet och frihet från godtycke som existerar. Olsson menar att det inte 

går att utgå ifrån den svenska stiftelsen och sedan hävda att detta motsvarar 

trusten. Istället tycks hon förespråka ett tillvägagångssätt där den enskilda 

trusten ska analyseras utifrån hur den har konstruerats, dess funktion och vilka 

rättsverkningar den har i sin hemjurisdiktion för att därefter kunna hitta en 

svensk motsvarighet i det aktuella fallet. Slutligen konstaterar hon att vi med 

stor sannolikhet kommer få se en utveckling på rättsområdet i takt med att 

truster används mer frekvent i svenska sammanhang. Däremot lämnas frågan 

angående huruvida detta innebär att vi bör införa trusten eller en trustliknande 

figur i den svenska rättsordningen öppen.186 

 

5.4 Kan trusten beskattas som ett eget 
skattesubjekt? 

Som jag tidigare har berört i uppsatsen187 är bland annat den amerikanska 

beskattningen av truster uppbyggd kring att trusten kan beskattas som ett eget 

skattesubjekt när trustinkomsten inte kan allokeras till vare sig stiftare eller 

förmånstagare. En fråga som har berörts inom olika svenska sammanhang188 

är huruvida det även finns möjlighet att i den svenska rättsordningen beskatta 

en trust som ett eget skattesubjekt. 

 
185 Se Olsson (2017), s. 324. 
186 Se Olsson (2017), s. 330 ff. 
187 Se avsnitt 4.3. 
188 Se exempelvis Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Trusten som 

skattesubjekt’; Länsrätten i Mariestad, mål nr 486-98, 2000-02-02; Kleist (2014), s. 10 ff. 
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Enligt 6 kap. 3 § IL ska juridiska personer anses vara obegränsat skattskyldiga 

om de på grund av sin registrering eller, om registrering inte har skett, platsen 

för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som 

svenska juridiska personer. Frågan i det aktuella fallet blir då huruvida trusten 

över huvud taget kan anses utgöra en juridisk person. Termen juridisk person 

ska bedömas efter dess civilrättsliga innebörd.189 Är den rättsfigur som ska 

bedömas bildad enligt en annan jurisdiktion ska den civilrättsliga 

bedömningen göras med avstamp i nämnda jurisdiktion.190 En central del av 

termen juridisk person är att rättsfiguren i fråga ska ha rättskapacitet.191 

Vanligtvis saknar truster rättskapacitet i den jurisdiktion där den är bildad och 

därför saknas det också rimligen förutsättningar att se trusten som en 

obegränsat skattskyldig juridisk person enligt IL. Vidare bör trusten i typfallet 

sakna en sådan koppling till Sverige som enligt 6 kap. 3 § IL är en 

förutsättning för att lagrummet ska vara tillämpligt.192 Enligt nämnda lagrum 

krävs nämligen att den juridiska personen har sitt säte i Sverige eller att det i 

övrigt föreligger omständigheter som gör att det kan anses vara en svensk 

juridisk person.193 

 

Nästa steg för att besvara ovan ställda fråga blir då om trusten istället kan 

betraktas som en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL. Av nämnda 

lagrum framgår explicit194 att en utländsk juridisk person ska kunna förvärva 

rättigheter och åta sig skyldigheter, kunna föra talan inför domstolar och 

myndigheter samt att enskilda delägare inte fritt ska kunna förfoga över 

associationens förmögenhetsmassa. Som jag nyss har konstaterat saknar 

trusten rättskapacitet. Vidare ägs trustegendomen i formell mening av trustens 

 
189 Se Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 23. 
190 Se NJA 2008 s. 660.  
191 Se t.ex. Mattson (2000), s. 102. 
192 Se Kleist (2014), s. 12. 
193 Jfr 6 kap. 3 § IL. 
194 Av stadgandet i 2 kap. 3 § IL torde följa att en rättsfigur endast kan anses vara en 

utländsk juridisk person om rekvisiten i 6 kap. 8 § IL är uppfyllda. Detta till skillnad från 

termen juridisk person som saknar definition i IL. Jfr Kleist (2014), s. 12 ff. 
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förvaltare.195 Således saknas enligt min mening även förutsättningar för att se 

trusten som en utländsk juridisk person enligt svenska beskattningsregler. 

 

Skatteverket anger i Rättslig vägledning, med hänvisning till RÅ 1996 ref. 

69, att det principiellt är möjligt att se en trust som en utländsk juridisk person 

i Sverige även om den inte benämns som en juridisk person enligt sin 

hemjurisdiktion.196 Ståndpunkten motiveras dock inte närmre. Skatteverket 

anger emellertid även att truster som saknar rättskapacitet inte kan anses 

utgöra utländska juridiska personer enligt IL. Därför får lagstiftningen i den 

aktuella utländska jurisdiktionen prövas för att fastställa om rättskapacitet 

föreligger i det enskilda fallet.197 

 

Av ovan nämnda drar jag konklusionen att det saknas möjlighet att beskatta 

trusten som ett eget skattesubjekt i Sverige. Således saknas förutsättningar att 

med stöd av IL beskatta trusten för inkomster som uppstår.198 Detta gäller i 

vart fall när den är hemmahörande i någon av de jurisdiktioner där trusten är 

främst förekommande eftersom trusten i regel saknar rättskapacitet inom 

dessa rättsordningar. 

 

  

 
195 Se Olsson (2017), s. 13. Jfr även avsnitt 3.1 i uppsatsen. 
196 Jfr även RÅ 1997 ref 36 där HFD ger uttryck för snarlika resonemang. 
197 Se Skatteverket, ’Truster’, Rättslig vägledning, underrubriken ’Trusten som 

skattesubjekt’. Se även Skatteverkets ställningstagande 2012-12-21, dnr 131 827059-

12/111. 
198 Ytterligare en följd av detta torde vara att CFC-beskattning, med stöd av reglerna i 39a 

kap. IL, av personer med kopplingar till en trust är uteslutet. 
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6 Sammanfattande analys 

Hur förhåller sig den svenska beskattningen av trustinkomster till analogisk 

lagtillämpning? 

 

För att kunna besvara frågeställningen ovan torde ett viktigt inledande steg 

vara att fastställa vad som egentligen utgör den svenska beskattningen av 

trustinkomster. Som har framgått genomgående i uppsatsen är detta 

emellertid något som inte låter sig göras med enkelhet. Enligt min uppfattning 

går det nämligen inte i dagsläget att tala om ett tydligt valt tillvägagångssätt 

avseende den svenska beskattningen av trustinkomster. Söker en jurist i 

dagsläget att bestämma rättsläget med stöd i de centrala rättskällorna lagtext, 

förarbeten och rättspraxis199 saknas tydliga direktiv att förhålla sig till. Vad 

avser lagtext och förarbeten är materialet snarast att benämna som obefintligt. 

Söks istället svaren i rättspraxis finns visserligen ett någorlunda stort antal 

rättsfall som berör trusten. Dock saknas rättsfall i högsta instans där 

domstolen gör tydliga ställningstaganden vilka kan vara vägledande eller 

tydliggörande för rättsutvecklingen. Således är den som söker bestämma det 

rådande rättsläget enligt min uppfattning istället utelämnad till att snegla på 

vilka generella tendenser som kan identifieras i rättspraxis, doktrin och 

myndighetspublikationer. Med detta stadgande vill jag tydligt poängtera att 

de slutsatser som nedan görs bygger på vad som måste definieras som svaga 

rättsliga grunder, men de är också de enda grunder som är möjliga att använda 

i dagsläget. 

 

I den mån det kan talas om ett allmänt tillvägagångssätt avseende den svenska 

beskattningen av trustinkomster har jag funnit följande generella ordning 

råda. I ett första steg undersöks om trustegendomen vid trustbildandet har 

avskilts från stiftarens egendomssfär tillräckligt tydligt för att rättsföljderna 

av trustbildandet över huvud taget ska behöva beaktas. Är förutsättningarna 

 
199 Med centrala rättskällor menar jag i detta hänseende bedömt efter det värde som de 

tillmäts enligt rättskälleläran. Jfr avsnitt 1.3. 
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sådana att trustegendomen inte anses ha avskilts från stiftarens egendomssfär 

blir lösningen av beskattningsfrågan egentligen någorlunda rättfram. (I varje 

fall utifrån ett strikt nationellt perspektiv. Risken att internationell 

dubbelbeskattning kan förekomma är tänkbar.) I dessa fall behöver 

trustbildningen inte över huvud taget beaktas och redan gällande 

beskattningsregler kan tillämpas, såväl avseende avkastning på 

trustegendomen som utbetalningar från trusten. I det förstnämnda fallet 

beskattas avkastningen hos stiftaren som om den aldrig hade lämnat dennes 

egendomssfär. I det sistnämnda fallet ses utbetalningen som en överföring 

från stiftaren till förmånstagaren. Att angripa beskattningsfrågan enligt detta 

tillvägagångssätt är tilltalande eftersom det sker med stöd av bekanta 

beskattningsregler och ger en lösning som sannolikt kan uppfattas som 

lättförståelig och stringent. Likafullt är det ingen heltäckande lösning 

eftersom det, oavsett hur långtgående kraven på avskiljande vid trustbildandet 

ställs, givetvis uppstår situationer när avskiljandet måste anses vara 

godtagbart.  

 

I dessa situationer blir tillvägagångssättet något mer komplicerat eftersom 

rättsfiguren på något sätt måste angripas. Det som förespråkats av framförallt 

Skatterättsnämnden och Skatteverket är att ur ett civilrättsligt perspektiv hitta 

den närmsta svenska motsvarigheten till trusten. Den civilrättsliga 

bedömningen i dessa fall har i princip uteslutande handlat om att bedöma 

huruvida trusten i det enskilda fallet kan anses motsvara en stiftelse. Har 

tillräckligt tydlig likhet ansetts föreligga mellan rättsfigurerna har beskattning 

i nästa led skett med stöd av skattereglerna som gäller för stiftelser. Således 

grundar sig den skatterättsliga bedömningen i den civilrättsliga bedömningen 

som inledningsvis görs. Den civilrättsliga bedömningen får följaktligen 

långtgående effekter. Mot bakgrund av detta stadgande är det problematiskt 

att såväl HD som HFD ännu inte har tagit ställning till hur rättsfiguren ska 

bedömas civilrättsligt – i typfallet undviks detta med hänvisning till att 

handlingarna i målet är otillräckliga för att göra en bedömning. 
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Det är också i dessa sistnämnda situationer som jag anser att frågan om 

analogisk lagtillämpning blir aktuell. När beskattning av truster sker med stöd 

av skattereglerna för stiftelser har jag nämligen svårt att tolka det som något 

annat än just en analogisk lagtillämpning. Detta ställningstagande grundar sig 

dock naturligtvis på den civilrättsliga bedömning jag själv gör av trusten som 

rättsfigur och hur den förhåller sig till stiftelser. Enligt min uppfattning är 

olikheterna mellan rättsfigurerna i regel för stora för att en sådan jämförelse, 

åtminstone på generell basis, ska kunna göras. Den skillnad som för mig är 

avgörande i detta hänseende är att trusten, till skillnad från stiftelsen, i den 

övervägande majoriteten av fall inte är en juridisk person med allt vad det 

innebär. En trust kan inte bära juridiska rättigheter, kan inte ingå avtal och 

kan inte vara en part i rättegång. Något som gör att den enligt min uppfattning 

skiljer sig fundamentalt från stiftelsen. Därtill är rättsfigurerna ur funktionellt 

hänseende olika, även om de i förekommande fall kan påminna om varandra. 

Till skillnad från stiftelsen har trusten exempelvis bestämda förmånstagare 

som är garanterade framtida utbetalningar ur trustegendomen, som de 

dessutom har en ekonomisk äganderätt i. För förmånstagare till en stiftelse 

saknas motsvarande garantier och rättigheter. 

 

Enligt min uppfattning kan en argumentation kring att ovan redogjorda 

tillvägagångssätt inte skulle utgöra en form av analogisk lagtillämpning 

egentligen enbart kunna grunda sig på att det skulle röra sig om en extensiv 

tolkning av skattereglerna för stiftelser. Den som argumenterar på detta vis 

skulle således hävda att truster kan inordnas under rättsfiguren stiftelse, 

genom en vid definition av den senare rättsfiguren. Med en sådan tolkning 

hade slutsatsen sannolikt blivit att beskattningen av trustinkomster sker utan 

stöd av analogisk lagtillämpning eftersom skattereglerna för stiftelser tolkas 

systematiskt istället för strikt sett till sin ordalydelse.  

 

Ovan diskussion blottlägger emellertid tydligt att den skatterättsliga 

bedömningen av trustinkomster, eller snarare truster över huvud taget, i grund 

och botten bygger på den civilrättsliga bedömningen som görs av rättsfiguren. 

Den civilrättsliga bedömningen blir även central när frågan om huruvida 
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beskattning med stöd av skattereglerna för stiftelser utgör analogisk 

lagtillämpning ska behandlas. Anses trusten i huvudsak överensstämma med 

stiftelsen ur civilrättsligt hänseende är det också enklare att argumentera för 

att beskattningen sker med stöd av systematisk lagtolkning. Enligt mitt tycke 

är emellertid en sådan tolkning av rättsfigurerna alltså något vidlyftig. För 

egen del vill jag istället påstå att rättsfigurerna i grunden uppvisar skillnader 

som inte kan förbises, och att en beskattning av trustinkomster med stöd av 

skattereglerna för stiftelser därför ska anses utgöra en analogisk 

lagtillämpning. 

 

Leder svaret på ovan frågeställning till att en förändring av lagstiftning är att 

anse som påkallad? 

 

Svaret på denna fråga är i hög grad beroende på vilken vikt som tillmäts det 

skatterättsliga analogiförbudet, om det ens är att anse som ett strikt förbud. 

Genom arbetet med denna uppsats har jag funnit att det finns tydligt olika 

åsikter angående tillåtligheten av skatterättsliga analogislut inom den 

skatterättsliga doktrinen. Åsikterna sträcker sig över en skala som på ena 

sidan representeras av att skatterättslig analogisk lagtillämpning i vissa 

situationer är tillåtet, och rent av förespråkas på grund av sina förtjänster 

avseende effektivitet. På motsatt sida av skalan är inställningen istället att 

analogiförbudet kan utläsas ur grundlagen och att skatterättslig analogisk 

lagtillämpning således är strikt förbjuden. Författare som kan inordnas under 

den senare delen av spektrumet tycks därtill regelmässigt anse att 

skatterättsliga analogiska lagtillämpningar är oönskade ur 

rättssäkerhetsperspektiv. 

 

Min tolkning av frågan om tillåtligheten av analogisk lagtillämpning på 

skatterättens område är att det inte går att tala om ett generellt analogiförbud. 

Ordet förbud antyder nämligen att det inte är tillåtet under några 

omständigheter. Jag är emellertid inte benägen att hävda att så är fallet. Även 

om det endast har skett ytterst sparsamt finns det nämligen ett antal rättsfall, 

som jag har redogjort för i uppsatsen, där HFD även på skatterättens område 
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har gjort vad jag bedömer som analogiska lagtillämpningar.200 Däremot 

ansluter jag mig till uppfattningen att sådana tillämpningar är oönskade ur 

rättssäkerhetsperspektiv. Sannolikt anser även HFD, med hänsyn till den 

knappa utsträckning i vilken skatterättsliga analogislut har förekommit, att de 

generellt sett är oönskade och endast bör förekomma i undantagsfall. I de fall 

då ett givet analogislut riskerar att leda till belastande konsekvenser för den 

skattskyldige torde dessutom ännu starkare skäl krävas för att sådana 

tolkningar ska komma i fråga. I grund och botten är min uppfattning därför 

att det kan anses vara en allmän princip att skatteuttag ska ske med uttryckligt 

stöd i lag. Avsteg från denna princip fordrar i princip att det rör sig om fall 

med mycket särskilda omständigheter där en annan tolkning än den som 

uppnås med stöd av analogislutet hade framstått som oönskad ur 

rimlighetsperspektiv. 

 

Vilken effekt får då resonemanget ovan för svaret på uppsatsens andra 

frågeställning?  

 

Utifrån ett strikt rättsdogmatiskt perspektiv går det sannolikt med viss 

framgång att argumentera för att erforderlig lagstiftning för beskattning av 

truster redan existerar. I teorin torde det vara möjligt att göra bedömningar av 

varje situation som involverar truster och låta omständigheterna i det enskilda 

fallet vara styrande för vilka beskattningskonsekvenser som blir aktuella. En 

sådan bedömning hade dock fått göras för varje enskild transaktion och varje 

enskilt skattesubjekt. Vid utbetalningar från truster skulle det exempelvis vara 

möjligt att undersöka om den aktuella trusten uppvisar tillräckligt tydliga 

liknelser med en stiftelse för att utbetalningar ska kunna inordnas under 10 

kap. 2 § IL och begreppet ”liknande periodiska inkomster”. Skulle tillräckligt 

tydliga liknelser föreligga kan utbetalningen då beskattas i inkomstslaget 

tjänst. Saknas förutsättningar för att inordna utbetalningen under 10 kap. IL 

hade utbetalningen istället fått bedömas som en skattefri gåva i enlighet med 

8 kap. 2 § IL. Vad avser avkastning på egendom som är placerad i truster hade 

 
200 Se avsnitt 2.3. 
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beskattning av detta istället fått överlåtas till det land där trusten är bildad. Ett 

sådant tillvägagångssätt, där avsaknaden av specifik lagreglering avseende 

truster på ett tydligare sätt accepteras, skulle sannolikt resultera i en 

beskattning med färre analogiska lagtillämpningar och domslut med tydligare 

materiellt stöd. Nackdelarna hade istället troligtvis varit att beskattningen ur 

ett helhetsperspektiv hade framstått som otillfredsställande eftersom en tydlig 

systematik hade saknats. Därtill hade förutsebarheten i beskattningen 

sannolikt påverkats negativt eftersom det hade varit mycket svårt att på 

förhand inse resultatet av bedömningen av en enskild transaktion. 

 

Istället tycks den svenska beskattningen av truster genomsyras av en strävan 

efter att hitta just en sådan systematik som ovan tillvägagångssätt hade saknat. 

Jag upplever att både Skatteverket och skattedomstolar tenderar att 

slentrianmässigt, på ett mer övergripande plan, sätta ett likhetstecken mellan 

trusten och stiftelsen utan att i det enskilda fallet göra en grundlig civilrättslig 

bedömning som ger stöd för en sådan slutsats. Samtidigt anser jag denna 

arbetsmetodik vara fullt förståelig, även om den leder till konsekvenser som 

är principiellt oönskade. Det är Skatteverket och skattedomstolarnas uppgift 

att tillämpa skattelagstiftning och eftersom trusten inte träffas direkt av någon 

rådande lagstiftning är rättstillämparen i det enskilda fallet utelämnad till att 

undersöka vilken alternativ lagstiftning som kan vara tillämplig. Därtill 

medför myndighetsutövningens krav på rättssäkerhet att enhetlig 

rättstillämpning är önskvärd, vilket i sig talar för att hitta en systematisk 

beskattning att förhålla sig till. Avsaknaden av uttrycklig lagstiftning 

avseende truster innebär också som tidigare nämnts att trustinkomster annars 

ofta hade lämnats obeskattade, vilket hade varit ett anmärkningsvärt utfall. 

 

Risken är däremot enligt mig överhängande att vi successivt kommer att 

närma oss, i den mån vi inte redan är där, ett rättsläge där beskattning av 

trustinkomster som utgångspunkt sker med stöd av stiftelselagstiftningen. 

Detta under förutsättning att varken lagstiftaren eller HFD lämnar ett tydligt 

besked om hur beskattningen ska gå tillväga, eller att HD gör en civilrättslig 

bedömning av trusten vilken kan läggas till grund för beskattningen. Denna 
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rättsutveckling ser jag som oönskad eftersom inslagen av skatterättslig 

analogisk lagtillämpning blir mycket påtagliga. Dessutom är det, i varje fall 

vad gäller beskattning av utbetalningar från truster, att tala om analogiska 

lagtillämpningar som leder till betungande konsekvenser för den 

skattskyldige. Att beskatta en utbetalning från en trust som periodiskt 

understöd leder till att inkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst. Detta trots 

att trusten ofta används som ett verktyg för förmögenhetsöverföring. Vid 

exempelvis generationsskiften, som annars sannolikt hade tolkats som en 

skattefri gåva, kan således beskattning aktualiseras enbart på den grund att en 

trust används för att genomföra skiftet. 

 

Min slutsats är därför att frågan om huruvida lagstiftning är påkallad vad 

avser beskattning av trustinkomster bör besvaras jakande. Svaret grundar jag 

dels på vad som nyss redogjorts för, men dessutom att förutsebarhetsskäl bör 

tala starkt för att lagstifta på området. I dagsläget är det mycket svårt för den 

skattskyldige att förutse hur beskattning av trustinkomster kan komma att ske 

i det aktuella fallet, vilket tydligt åskådliggörs av det stora antalet begärda 

förhandsbesked. Både HD och HFD verkar därtill vara ovilliga att angripa 

frågan och därför får ansvaret att agera rimligtvis anses åligga lagstiftaren. 

 

Hur bör en eventuell framtida lagstiftning beträffande beskattning av truster 

vara utformad? 

 

Att diskutera utformningen av en eventuell framtida skattelagstiftning 

beträffande truster i normativa ordalag låter sig inte göras med lätthet 

eftersom det i grunden handlar om ett antal olika komponenter som måste 

fungera tillsammans. Som tidigare har redogjorts för figurerar ett antal olika 

skattesubjekt vid transaktioner relaterade till truster och därför måste 

beskattningen av truster ses ur ett helhetsperspektiv. Av denna anledning är 

det svårt att spekulera i hur en lagstiftning bör vara utformad rent lagtekniskt.  

Några huvudsakliga drag vilka bör genomsyra en skattelagstiftning 

beträffande truster kan däremot framhållas. 
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Redan inledningsvis kan konstateras att en definition av vad som ska anses 

utgöra en trust måste införas i lagstiftningen. En sådan definition är nämligen 

en förutsättning för att kunna avgöra när lagstiftningen i fråga ska tillämpas. 

I detta hänseende anser jag att det mest rimliga vore att, i likhet med 

exempelvis det franska tillvägagångssättet, basera den svenska definitionen 

på art. 2 i 1985 års Haag-konvention. Att Sverige inte ratificerat konventionen 

torde i detta sammanhang sakna betydelse. Denna definition är förmodligen 

det närmaste en internationellt vedertagen definition som finns och hade 

därför varit rimlig att ta inspiration av. 

 

Nästa steg bör vara att införa regler som styr hur allokeringen av 

trustinkomster ska göras. Sett till både utländsk lagstiftning och praxis i 

Sverige tycks detta vara en av de huvudsakliga frågeställningarna som 

aktualiseras vid beskattningen av trustinkomster.  

 

Vad gäller avkastning av trustegendom kan inspiration med fördel tas från 

utländsk lagstiftning, samt de principer som redan ligger till grund för den 

svenska bedömningen om huruvida egendom har avskilts från stiftaren, för 

att fastställa när beskattning av trustinkomster ska ske hos honom. Den 

bakomliggande principen bör vara att beskattning ska ske hos stiftaren när 

denne fortfarande anses ha möjlighet att förfoga över egendomen. På liknande 

sätt bör beskattningsskyldighet för den löpande avkastningen anses övergå till 

förmånstagaren när denne har möjlighet att förfoga över trustegendomen eller 

i övrigt är att anse som ägare.  

 

En intressant fråga blir däremot hur beskattningen bör vara utformad när 

inkomsten varken kan allokeras till stiftaren eller förmånstagaren. Som 

tidigare har berörts i uppsatsen beskattas i vissa jurisdiktioner trustens 

förvaltare i sådana situationer. I andra jurisdiktioner beskattas trusten som ett 

eget skattesubjekt. Med tanke på de begränsade möjligheterna som finns att 

beskatta trusten som ett eget skattesubjekt enligt IL:s systematik, samt att det 

är det vanligaste utländska tillvägagångssättet, förefaller det enligt min åsikt 

rimligt att i sådana situationer beskatta förvaltaren för avkastningen. Det kan 
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dock anmärkas att detta i typfallet kommer leda till att avkastningen lämnas 

obeskattad i Sverige. Eftersom det inte är möjligt att bilda en trust i Sverige 

är det också osannolikt att en förvaltare skulle vara ett obegränsat 

skattesubjekt i Sverige. Således aktualiseras sannolikt enbart beskattning i 

dessa fall när det rör inkomster med tydlig anknytning till Sverige. 

 

Vad avser utbetalningar ur truster är min uppfattning att en eventuell 

lagstiftning i första hand bör vara förenlig med den skatterättsliga 

neutralitetsprincipen. Målsättningen utifrån lagstiftarens perspektiv bör 

således vara att en skattskyldig varken drar fördelar eller belastas negativt av 

att genomföra en transaktion med hjälp av en trust jämfört med hur 

transaktionen hade beskattats i övrigt. Därför anser jag det vara viktigt att 

lagstiftningen i detta hänseende tar hänsyn till den civilrättsliga karaktären av 

utbetalningen ur trusten. Kan utbetalningen antas avse en utförd prestation är 

det också rimligt att beskatta den i inkomstslaget tjänst. Har utbetalningen 

istället karaktären av gåva är det rimligt att inte beskatta den över huvud taget. 

I detta avseende bör även tidigare beskattning av den egendom som utbetalas 

beaktas. Har exempelvis beskattning av den löpande avkastningen på 

trustegendomen skett hos stiftaren av trusten bör detta avräknas från den skatt 

som beräknas på utbetalningen av samma trustegendom till förmånstagaren. 

 

Som framgår ovan finns ett antal olika lagtekniska utmaningar som 

lagstiftaren kommer ställas inför vid utformandet av en skattelagstiftning 

beträffande truster. Samtidigt är det min fasta övertygelse att detta är en insats 

som kan visa sig vara väl värd mödan ur ett längre tidsperspektiv. Genom en 

sådan lagstiftning kommer beskattningen av trustinkomster ske på ett mer 

stringent och förutsebart sätt. Därtill kommer vårt skattesystem vara bättre 

förberett för en framtid där vi i större utsträckning behöver lära oss att 

handskas med trusten som rättsfigur. 
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