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Sammanfattning 
Den har uppsatsen har fokuserat på att klargöra vilka regler som styr rätten till 

värdeminskningsavdrag vid beskattningen på leasingområdet. Det har i uppsatsen 

konstaterats att avskrivningsrätten ska tillfalla ägaren av det aktuella objektet, 

men att ägandebegreppet som sådant inte är fastställt inom skatterätten. 

Vägledning har därför sökts genom studerande av praxis och via undersökning av 

ägandebegreppet inom andra rättsområden. 

 Slutsatserna är följande. Inom juridiken finns ingen klar definition av ägaren, 

begreppet får sin innebörd genom de rättsliga förhållanden som uppstår genom att 

avtal sluts. Inom redovisningen ställs fokus på den part som utövat de ekonomiska 

ägandefunktionerna och inom avtalsrätten är de obligationsrättsliga anspråken och 

det sakrättsliga skyddet det mest primära. För skatterätten gäller att den oftast 

följer civilrätten och låter de obligationsrättsliga förhållandena ligga till grund för 

avdragsrätten. Dock kan det under speciella omständigheter komma att ske en 

omklassificering av vissa avtal, men att ett sådant underkännande bör ske på 

skatterättsliga grunder.     
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 
Beskattningsreglerna som behandlar rätten till värdeminskningsavdrag är 

förhållandevis enkla. Huvudregeln står att finna i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen: 

”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad.” För 

inventarier är 18 kap. IL tillämpligt. I kapitlets 13 § stadgas att 

värdeminskningsavdrag får göras med högst 30 procent av restvärdet per 

beskattningsår, om inte kompletteringsregeln i 17 §, med en restvärdesavskrivning 

om 20 procent per beskattningsår skulle kunna komma att bli mer förmånlig. 18 

kap. IL är utformat som så att det i det närmaste förutsätts att det är anskaffaren 

som också innehar rätten till värdeminskningsavdrag. Anskaffaren blir således 

synonym med ägaren. Dock, är ägarbegreppet inte definierat i inkomstskattelagen. 

Vägledning får därför sökas inom andra rättsområden, primärt civilrätten, men i 

vissa situationer också i redovisningsnormerna.   

 Leasing är av intresse eftersom den idag utgör en mycket vanlig 

finansieringsform i det svenska samhället. I en skrivelse1 till justitiedepartementet, 

hävdar Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv och Finansbolagens förening 

att: ”leasing utgör näringslivets största externa finansieringskälla och att den står 

för cirka 20 procent av nyinvesteringar i maskiner och inventarier”. Det finns i 

dagsläget ingen komplett statistik över på vilket sätt och i hur stor omfattning 

företag i Sverige använder sig av leasing.2 Svenska monetära finansinstitut3 

bokförde år 2010 tillgångar i form av leasing till ett värde om närmare 190 

miljarder svenska kronor.4 5Statistiken från Statistiska centralbyrån infattar då inte 

leasing av lös egendom som tillhandahålls av finansiella institut eller av sådana 

företag som erbjuder leasing som säljstödjande finansiering. Statistiken innefattar 

inte heller uthyrning av lokal.  

Trots att leasing används i vid omfattning i Sverige, är det ett område som i 

dagsläget till stora delar i det närmaste är oreglerat. Att området är och förblivit 

                                                
1 Svenska Bankföreningen, Svenskt Näringsliv & Finansbolagens förening: Redovisningen går åt 
fel håll, (februari, 2011).  
2 Ibid., s. 1. 
3 Med monetära finansinstitut avses banker, bankaktiebolag och sparbanker.  
4 SCB, Finansmarknadsstatistik, (maj, 2010), s. 83. 
5 Svenska Bankföreningen, svenskt Näringsliv & Finansbolagens förening: Redovisningen går åt 
fel håll, (februari, 2011), s. 1.  
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utan lagstiftning kan vid en hastig överblick uppfattas som anmärkningsvärt, 

främst eftersom att leasingavtalens utformning kan variera och därför också ge 

upphov till viss problematik. I skattehänseende är detta främst av intresse vad 

anbelangar rätten till värdeminskningsavdrag. Att avdragen ska tillkomma ägaren 

kan framstå som självklart och detta anses även vara huvudregeln,6 men mot 

bakgrund av leasingavtalens skiftande utformning, kan det i vissa situationer vara 

svårt att avgöra vilken av parterna som ska anses som ägare och också inneha 

rätten till restvärdesavskrivning.  

 

1.2 Frågeställning 

i. Vilka är de regler som för närvarande används inom beskattningen vid 

fastställande av ägarförhållandena till inventarier avseende 

leasingområdet? 

ii. I de fall reglerna som används kan anses härröra från andra rättsområden, 

vilka är då de berörda rättsområdena? 

iii. Kan i så fall något av de inblandade rättsområdena anses påverka 

beskattningen i större utsträckning än det andra? 

 

1.3 Metod och material 
För att besvara frågeställningen kommer den rättsdogmatiska metoden att 

användas. Exakt vad som menas med den rättsdogmatiska metoden är diskutabelt, 

professor Claes Sandgren menar att den rättsdogmatiska metoden bygger på 

rättskälleläran och det i vart fall existerar åtminstone fyra sådana 

rättskälleläror/rättskälleuppfattningar:7 

i. Den lära, vilken tillämpas av högsta domstolen och andra 

prejudikatinstanser. 

ii. Den lära som återfinns i doktrin såsom Finna Rätt8, vilket enligt Sandgren 

inte nödvändigtvis är densamma som den läran prejudikatinstanserna 

använder sig av då doktrinen har en mer normgivande karaktär. Detta till 

skillnad från prejudikatinstanserna som grundar läran på empiriskt 

studium.  

                                                
6 Ds 2002:16, s. 83. 
7 Sandgren: Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidskrift för Rettsvitenskap nr. 4-5, 2005, s. 651. 
8 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel: Finna rätt, (2006). 
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iii. Den hierarkiska läran, det vill säga, lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

iv. Den lära som tillämpas i första instans, vilket påverkas av ”faktorerna tid, 

tillgänglighet och tillräcklig kvalitet”9, de så kallade T-faktorerna. 

I den här uppsatsen är det den hierarkiska rättskälleuppfattningen som kommer att 

användas, vilken som tidigare har påpekats, består av lag, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin. Aktuellt för den här uppsatsen är framförallt inkomstskattelagen 

(1999:1229), annan svensk lag som återfinns inom det civilrättsliga området, 

såsom lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl. och 

konsumentkreditlag (2010:1846), samt förarbeten och rättsfall från svenska 

domstolar. Det bör dock tilläggas att då det som tidigare nämnts, inte finns någon 

direkt tillämplig lag som behandlar leasingområdet, kommer därför i den här 

uppsatsen, praxis komma att stå högst upp i hierarkin. 

Materialet har fåtts fram genom kedjesökning, med detta menas att 

uppsatsförfattaren har valt att använda sig av ett visst verk där ett rättsfall har 

kommenterats, rättsfallet har i sin tur omnämnt en artikel, vilken sedan hänvisat 

till en diareskrivelse etcetera. Visst material har tagits fram genom att ett specifikt 

sökord angivits i elektroniska sökmotorer såsom Infotorg Juridik, Zeteo och 

Karnov, det har i dessa fall handlat om ord som, ”leasing”, eller ”finansiell 

leasing”, men också sökning på kombinationer av ord har gjorts, exempelvis, 

leasing + värdeminskningsavdrag. 

Uppmärksamhet har också tillägnats ett antal betänkanden på leasingområdet, 

framförallt SOU 1991:81, SOU 1994:120 och Ds 2002:16, då ingen av dessa har 

kommit att resultera i någon egentlig lagstiftning har viss analys gjorts rörande 

anledningen därtill. 

Även en del uttalande i doktrin kommer att beaktas och analyseras. Vid 

enstaka tillfälle har en illustration använts för att visa hur en viss typ av 

leasingavtal kan vara utformat. Vidare har en återbetalningsplan innehållande 

olika alternativ för avslutande av visst leasingavtal återgivits. Anledningen till 

detta är att betalplanen medverkar till en lättare förståelse av vissa ekonomiska 

effekter som leasingavtalet kan komma att ge upphov till.   

                                                
9 Sandgren: Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidskrift för Rettsvitenskap nr. 4-5, 2005, s. 651. 
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1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att behandla rätten till värdeminskningsavdrag gällande 

inventarier. I praxis har frågan om värdeminskningsavdrag också uppkommit 

rörande byggnader (19 kap. IL) och markanläggning ( 20 kap. IL), dock kommer 

det inte att göras någon undersökning av de eventuella avtalsvillkor som kan 

komma att uppstå på grund av dessa objekts särart.  

Eftersom leasingområdet i Sverige är tillräckligt omfattande och i viss mån 

också invecklat, kommer internationell lagstiftning eller praxis inte att redogöras 

för. De internationella redovisningsrekommendationerna kommer att behandlas, 

men endast översiktligt.  

Vissa leasingavtal kan påstås vara utformade endast av skattemässiga skäl, i 

dessa fall är det möjligt att skatteflyktslagen, lagen (1995:575) mot skatteflykt, 

skulle kunna komma att bli tillämplig. Behov av genomsyn av dessa avtal skulle 

då kunna komma att föreligga.10 Dock kommer, varken det tänkbara behovet av 

genomsyn eller skatteflyktslagens eventuella tillämplighet att analyseras. Endast 

informationen att fråga om skatteflykt uppkom i aktuellt mål, kommer att återges. 

Vidare kommer inte heller regleringen kring mervärdesskatten att beröras. 

 

1.5 Litteraturläget 
Litteraturen som finns på området är tämligen omfattande då leasing är av både 

ekonomiskt och juridiskt intresse. Härpå följer några exempel: På det civilrättsliga 

området kan nämnas en akademisk avhandling av Göran Millqvist: Finansiell 

leasing: Om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering 

från år 1986.  

Rörande beskattningsområdet finns i samband med de så kallade 

”leasingdomarna” eller ”flygplansleasingmålen” (RÅ 1998 ref. 58), ett antal 

utlåtande,11 bland annat en artikel publicerad i tidningen Skattenytt skriven av 

professor Anders Hultqvist.  

Som tidigare nämnts lämnades vid 1990-talets början två betänkande rörande 

leasing, SOU 1991:81 och SOU 1994:120. Regeringen har även i en 

                                                
10 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 218. 
11 Se också, Adolfsson, Flygplansleasingmålen – en nödlandning?, SN 1999, s. 789-792. 
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diareskrivelse från 2001 lämnat ett lagförslag om en skattemässig reglering på 

området.12 Ingen utav dessa resulterade i någon lagstiftning.13  

 

1.6 Syfte 
Det finns två syften med denna uppsats. Det första är att klargöra de befintliga 

beskattningsreglerna på leasingområdet. För att uppnå det första syftet, kommer 

en genomgång att göras av de regler som har använts av HFD i praxis vid 

avgöranden av rätten till värdeminskningsavdrag. Det andra syftet är att belysa 

bräckligheten av att, när det kommer till leasingområdet, använda sig av olika 

regelverk såsom civilrätten eller i också viss mån 

redovisningsrekommendationerna. Detta eftersom HFD:s användning av flera 

regelverk har genererat i att viss osäkerhet har skapats gällande leasingområdet. 

                                                
12 Ds. 2001:16. 
13 Både utredningarna och skrivelsen kommer att redogöras för i avsnitten 3.1 och 3.2. 
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2 Bakgrund 

2.1 Kort historik 
14 Hyra är en finansieringsform med gamla anor. I Främre Orienten begagnade sig 

sumererna, vilka var ett av de äldsta kulturfolken i den delen av världen, av denna 

avtalsform. Under den här tiden rörde det sig främst om jordleasing. I Babylonien 

cirka 1 800 f. Kr. existerade en lagsamling som senare skulle komma att bli känd 

som Hammurabis lagar, där leasing förekom i olika situationer. I Babylonien 

liksom i Främre Orienten, var jordleasing det största området, men leasing 

återfanns också på andra områden, exempelvis vid hyra av dragare:  

- ”Om en hyrd oxe dödas av ett lejon så var det ägarens risk (§ 

244). 

- Om en hyrd oxe dog av vanvård eller misshandel, skulle 

hyreskunden ersätta ägaren skadan (§ 245). 

- Om ’en gud slagit oxen och den dör, må mannen som hyrde oxen 

svära sig fri vid en guds liv’ (§ 249)”.   

I Sverige förekommer jordlega i Skånelagen som härstammar från 1300-talet och 

skeppslega i den så kallade Björkörätten vilken var en stadslag som tillämpades i 

Stockholm under 1200-talet.15  

Hyra av lös sak kan betecknas som upplåtelse av lös sak till begagnande mot 

vederlag.16 I äldre svensk lagtext benämns hyra av lösöre såsom saklega, och 

ställdes som alternativ till det traditionella köpeavtalet.  

Hyra är förmånligt då avtalsformen möjliggör att objektet ifråga ofta kan 

nyttjas utan kontantinsats, eftersom ersättning istället erläggs löpande under 

hyrestiden.17 Den ersättning som utgår bestäms så att beloppet inte endast täcker 

uthyrarens kapitalskuld utan också riskerna som är förenade med det aktuella 

objektet. Traditionellt är det uthyraren, vilken brukar vara synonym med ägaren, 

som får stå för risken i de fall objektet skadas eller försvinner, förutsatt att det inte 

är hyrestagaren själv som vållat skadan.18 Det mest frekventa förfarandet till att 

                                                
14 Livijn, Leasing i 5000 år, (1969), s. 2. 
15 Livijn, Leasing i 5000 år, (1969), s. 7. 
16 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, (2004), s. 191. 
17 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, (2012), s. 171. 
18 Ibid. s. 171. 
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ersätta skada är genom tecknande av försäkring. Beroende på avtalens utformning 

kan det komma att variera huruvida det är uthyraren eller hyrestagaren som ska 

stå för försäkringen.  

I Sverige finns i dagsläget finns ingen civilrättslig reglering rörande hyra av 

lös sak, vilket skiljer sig från hyra av fast egendom om vilket stadgas i kap. 8-12 

om arrende och hyra, jordbalken.  

 

2.2 Leasingbegreppen 
I kommande avsnitt ska hyresavtalet behandlas så som det kommit att utvecklas i 

modernare tid. Fokus kommer att ligga på den typen av avtal som ofta betecknas 

med den av engelskan lånande termen, ”leasing”. Dessa typer av avtal började ta 

form i samband med att de nya järnvägslinjerna i England togs i bruk under 1830- 

och 40-talen.19 Distinktion kommer göras mellan finansiell leasing, operationell 

leasing och så kallade sale-and-lease-back-avtal.  

 

2.3 Olika typer av leasingavtal 

2.3.1 Finansiell leasing 

Det finansiella leasingavtalet som det har kommit att se ut idag, uppkom i USA i 

början av 1950-talet. I Sverige har det varit en etablerad som finansieringsform 

sedan 1970-talet, med en väsentlig ökning under 1980-talet.20  

Finansiell leasing skiljer sig från det traditionella köpeavtalet, vilket vanligen 

sluts mellan en köpare och en säljare, då det här istället rör sig om ett 

trepartsförhållande. De berörda parterna benämns, leasegivaren leasetagaren och 

leverantören, vilka även får anses vara de vedertagna begreppen21 och som även 

är de termer som används i de svenska domstolarna.22 Leasegivaren är i regel ett 

kreditinstitut eller ett finansbolag som inte innehar någon egen tillverkning av 

varor. Leastagaren är ofta en näringsidkare och det är leverantören ifråga som i 

allmänhet tillhandahåller själva leasingobjektet. 

                                                
19 Millqvist, Finansiell leasing, (1986), s. 26 
20 SOU 1994:120 Finansiell leasing av lös egendom, s. 89-90 

21 Ibid., s. 59. 
22 Se t.ex. NJA 1988 s. 230. 
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Schematisk illustration av det finansiella leasingavtalet: 

 

Säljare/leverantör ←   köpare/leasegivare  →  hyresman/leasetagare 

 

Mellan leverantören och leasegivaren föreligger således ett köpeavtal och mellan 

leasetagaren och leasegivaren ett leasingavtal. Leasetagaren innehar nyttjanderätt 

till objektet mot vederlag. Beloppet ifråga beräknas som tidigare nämnts på 

anskaffningskostnaden jämte räntekostnader, administration, risk och vinst.23  För 

leasetagaren är fördelen med dessa typer av avtal att denne undkommer 

anskaffningsavgiften och istället får en periodiserad utgift, som till fullo är 

avdragsgill vid beskattningen.24 Enligt huvudregeln är det ägaren till objektet som 

innehar rätten till värdeminskningsavdrag vilket vanligtvis är synonymt med 

leasegivaren. Som nämnts tidigare lämnades ett förslag på civilrättslig reglering 

av det finansiella leasingavtalet, genom betänkande, SOU 1994:120. 

2.3.2 Operationell leasing 

Med operationell leasing menas uthyrning i kombination med serviceavtal. Dessa 

typer av avtal kan vara en bra distributionsform för företag som tillverkar 

invecklade eller en specialiserad typ av utrustning.25 Avtal om operationell leasing 

får dess individuella utformning beroende på vilken typ av objekt leasingavtalet 

avser. Centrala beståndsdelar i avtalet behandlar vanligen objektets karaktär och 

den egentliga innebörden av uthyrarens serviceplikt.26 Exempelvis att uthyraren 

åtar sig, vid sådan händelse att objektet ifråga förstörs, att ställa ersättande objekt 

till förfogande.27 Även hyrestagarens rättsliga skyldigheter såsom förbud mot att 

pantsätta eller försälja objektet brukar redogöras för i avtalsvillkoren.28  

2.3.3 ”Sale and lease back” 

En typ av leasingavtal som främst blivit aktuellt på fastighetsområdet är de så 

kallade ”Sale and lease back-avtalen”. Hädanefter kommer dessa avtal att 

refereras till som SLB-avtal. SLB-avtalen är användbara vid situationer i vilka det 
                                                
23 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, (2012), s. 175.  
24 Ibid., s. 175.  
25 Ibid., s. 173.  
26 Ibid., s. 174. 
27 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, (2004), s. 196.  
28 Ibid., s. 200. 
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behöver frigöras kapital. Innebörden av dessa avtal är att finansiären köper 

företagets utrustning och sedan hyr tillbaka den till säljaren. Säljaren har då 

möjlighet att fortsätta använda utrustningen i verksamheten på samma sätt som 

tidigare, samtidigt som kapital inkommer vilket i sin tur kan användas till andra 

ändamål.29 Ett lagförslag på området har lagts fram genom SOU 1991:81, 

Fastighetsleasing – Sale and lease back. Det finns rättspraxis som behandlar 

ämnet, exempelvis RÅ 1989 ref. 62 I & II, som knyter an till den skatterättsliga 

frågan och NJA 1967 s. 337 där den sakrättsliga aspekten utreds. 

                                                
29 Adlercreutz & Pfannenstill, Finansieringsformers rättsliga reglering, (2012), s. 186. 
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3 Avsaknaden av lagreglering 
Trots att leasing är en vanligt förekommande finansieringsform finns som tidigare 

konstaterats, i skrivande stund ingen lagstiftning som behandlar leasingavtalet 

som sådant. Avsaknaden av rättslig reglering gäller för både civilrätten och för 

skatterätten. Termen leasing står dock att finna på ett ställe i den svenska 

lagstiftningen, vilket är i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 

Närmare bestämt i 7 kap. 1 § st. 1, vilket anger att kreditinstitut i sin verksamhet 

får: ”medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och 

upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),”.   

 Som tidigare uppmärksammats har det under tidens gång lämnats två 

betänkanden och en diarieskrivelse från regeringen, i vilka avsaknaden av 

reglering på området behandlades och behovet av lagstiftningen utreddes. I 

föreliggande avsnitt kommer de båda betänkanden och skrivelsen, att redogöras 

för i korthet. 

 

3.1 Betänkanden 
Under hösten 1994, lämnades av leasingutredningen ett slutbetänkande kallat 

SOU 1994:120, Finansiell leasing av lös egendom. Utredningen som påbörjades 

1988 var tämligen omfattande och resulterade i närmare 550 sidor. Även om 

utredningens primära område var det civilrättsliga behandlades också 

problematiken kring beskattningen och till viss del också redovisningen. 

Utredningen utgick från bland annat Unidroit-konventionen30, vilken Sverige 

tillträdde 1988 och som hade som syfte att harmonisera reglerna för den 

internationella lagstiftningen. Vidare togs konventionen fram för att verka som 

förebild för eventuell nationell lagstiftning på leasingområdet. 31Unidroit-

konventionen utgavs av Unidroit, The International Institute for the Unification of 

Private Law vilket är en privaträttslig organisation utan anknytning till någon 

specifik stat. Unidroit arbetar för en unifiering av privat- och köprättsliga regler 

mellan stater. Dock lämnades i konventionen inga förslag angående beskattningen 

                                                
30 UNIDROIT, Convention on International Financial Leasing, Ottawa, 28 May 1988. 
31 http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103284 (besökt 2013-05-25, kl 13:14). 
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och detsamma kom att gälla även för det svenska betänkandet. Utredningen 

mottogs av blandad respons.32 

 SOU 1994:120 hade föregåtts av ett (som tidigare nämnts) delbetänkande, 

vilket hade lämnats i november 1991 och primärt tog sikte på SLB-avtalen. Detta 

delbetänkande fick benämningen SOU 1991:81, Fastighetsleasing – Sale and 

lease back. Några år senare lämnade även lagutskottet ett betänkande genom 

1997/98:LU18, Finansiell leasing av lös egendom, som ställde förhållandet 

mellan näringsidkare i fokus. Alla utredningarna behandlade främst de 

civilrättsliga förhållandena, några förslag på lagstiftning inom det skatterättsliga 

området lämnades inte. Ingen av förslagen resulterade i någon egentlig lag. 

 

3.2 Lagförslag 
Det har endast lämnats ett konkret lagförslag angående beskattningen på 

leasingområdet och detta förslag behandlar just inventarier. Regeringen lämnade 

genom diareskrivelse 2002:16, Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier, ett 

förslag om att införa ett nytt kapitel i inkomstskattelagen vilket då skulle ha fått 

benämningen 18a. Skrivelsen lade stor emfas vid leasingavtalets ekonomiska 

effekter och menade att det var av väsentlig betydelse att förståelse för särskilda 

ekonomiska samband förelåg då ämnet leasing berördes.33 I förslaget lämnades 

även en översiktlig redogörelse för vilka svenska redovisningsrekommendationer 

som var tillämpliga på området vid den här tidpunkten.34 I lagstiftningsförslaget 

återfanns termer vanliga inom redovisningen såsom ”minimileasingavgifter”, 

”garanterat restvärde”, ”verkligt värde” och ”ekonomisk livslängd”.35 I 

lagförslaget redogjordes för vid vilka tillfällen rätten till värdeminskningsavdrag 

skulle komma att tillfalla leasegivaren respektive leasetagaren.36 37Grundtanken 

med förslaget var att i de fall leasegivaren endast tog en kreditrisk skulle denne 

inte komma att beskattas ”som för uthyrning av tillgång utan som för utlåning av 

pengar.” Dock undantogs i förslaget leasingavtal med löptid om fem år eller 

kortare, dessa skulle enligt förslaget även fortsättningsvis att anses som 

                                                
32 Suneson, Tuff lag om leasing får ris och ros, Svenska Dagbladet, (1995-04-06), s. 39. 
33 Ds 2002:16, s. 25. 
34 Ibid., s. 41 ff. 
35 Ibid., s. 12 ff. 
36 Ibid., s. 15 ff. 
37 Ibid., s. 7.  
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hyrestransaktioner. Skatteverket (SKV) yttrade sig genom promemoria38 att 

behovet av lagstiftning rörande leasing förvisso förelåg, men att regeringens 

förslag, rent tekniskt var svårt att genomföra. Det är möjligt att problematiken 

kring utförbarheten av förslaget, var anledning till att detta, liksom de båda 

betänkanden, inte heller kom att resultera i någon definitiv lagstiftning 

                                                
38 Se vidare, RSV, Promemorian Inkomstskatteregler vid leasing av inventarier (Ds 2002:16), 
dnr., 4413-02/150, (2002-09-23). 
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4 Rättspraxis 
I tidigare avsnitt har det redogjorts för avsaknaden av svensk reglering på 

leasingområdet. Med anledning av detta, kommer följande avsnitt beskriva hur 

problemet har lösts i praxis. Det finns flertalet rättsfall som behandlar leasing, 

dock kommer här endast de för beskattningsområdet relevanta rättsfall att tas upp. 

 Det första rättsfallet härrör från 1987, eftersom äldre praxis är av mindre 

intresse av den anledningen att det var under 80-talet som leasingen fick sin stora 

genomslagskraft i Sverige. Det senaste målet som har behandlat frågan om rätten 

till värdeminskningsavdrag är från 2001.  

 

4.1 Praxis under 80-talet 
Under den senare delen av 80-talet, kom för beskattningen, tre relevanta rättsfall 

vilka behandlade leasing. Det första benämns RÅ 1987 ref. 5, i vilket ett 

leasingbolag hyrde ut utrustning till leasetagaren i form av en klimatanläggning. 

Denna anläggning kom senare att installeras i en, av leasetagaren, ägd byggnad. I 

det fall vissa förutsättningar var uppfyllda skulle installationen kunna leda till att 

anläggningen ansågs utgöra byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § JB. Om så skedde, 

skulle detta innebära att leasingbolaget förlorade sitt sakrättsliga skydd till den 

ifrågavarande egendomen. I händelse av konkurs skulle således leasingbolaget 

förlora rätten att rikta anspråk gentemot tredje man. Dock skulle detta anspråk 

istället kunna riktas mot leasetagaren. I målet, som var ett förhandsbesked ansåg 

skatterättsnämnden (SRN) att det civilrättsliga förhållandet skulle tillmätas 

betydelse också vid beskattningsfrågan. SRN angav i förhandsbeskedet att 

anläggningen skulle anses utgöra inventarium hos leasingbolaget, oberoende ifall 

den civilrättsligt skulle komma att definieras såsom byggnadstillbehör. 

Värdeminskningsavdragen tillföll således bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) ändrade inte förhandsbeskedet.  

 I ett senare fall från samma år, RÅ 1987 ref. 166, var omständigheterna sådana 

att en lantbrukare, av leasingbolag, hyrde en täckdikningsanläggning. Efter 

installation kom anläggningen att utgöra fastighetstillbehör och bolaget förlorade 

därmed sitt sakrättsliga skydd. Trots detta ansåg HFD att avtalet fortfarande skulle 
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kunna klassificeras som hyresavtal. Om också möjligheten att rikta 

obligationsrättslig anspråk förföll, skulle avtalet istället anses utgöra ett kreditköp. 

Av vikt ansågs vara ifall parterna redan vid avtalets ingång hade haft för avsikt att 

leasetagaren skulle bli ägare av anläggningen. Då avtalet var utformat som ett 

standardavtal för finansiell leasing, kunde avtalet som sådant inte ge någon 

vägledning. HFD fällde istället sitt avgörande genom att se till anläggningens 

fysiska karaktär av fastighetstillbehör, och tog som grund för bedömningen med 

det faktum att anläggningen inte kunde skiljas ifrån marken utan att detta skulle 

innebära kostnader som inte var proportionerliga till anläggningens restvärde. 

HFD menade att något alternativ till att låta anläggningen ligga kvar på marken 

inte förelåg. Mot bakgrund av det anförda ansåg HFD att parterna redan vid 

avtalets upprättande avsett att leasetagaren skulle bli ägare av tillgången. 

Värdeminskningsavdragen skulle också tillfalla denne.    

 I det sista rättsfallet från 80-talet, RÅ 1989 ref. 62 I & II, behandlades två 

SLB-avtal. Båda fallen rörde byggnad på ofri grund med finansbolag som 

leasegivare. HFD gjorde en genomgående analys av utformningen av de båda 

avtalen, i vilken även syftet med de båda transaktionerna vägdes in. HFD, 

beslutade dock efter att ha behandlat argument både för och emot, att göra en 

bokstavlig tolkning av avtalen. Följderna av detta blev att äganderätten skulle 

anses ha övergått på finansbolagen och att leasingobjekten skulle anses utgöra 

anläggningstillgångar i respektive bolags rörelse. Det var således finansbolagen 

som erhöll rätten till värdeminskningsavdrag. 

 39Vid en sammanfattning av rättsläget vid 80-talets utgång kan konstateras att 

för att leasegivaren ska anses som skatterättslig ägare av en tillgång, finns inget 

krav på att denne också innehar det sakrättsliga skyddet. Huvudregeln får sägas 

vara att leasegivaren genom avtalet ska kunna återfå tillgången genom att rikta 

obligationsrättsliga anspråk gentemot leasetagaren. Endast i de fall då det fysiskt 

sett är omöjligt att återfå den ifrågavarande egendomen, ska leasetagaren anses 

vara den skatterättsliga ägaren. HFD:s bedömningar under 80-talet får i större 

utsträckning anses grunda sig på leasingavtalets obligations- och sakrättsliga 

effekter snarare än dess ekonomiska. Bedömningen av avtalen i målen ledde till 

att dessa jämställdes med ett kredit- eller avbetalningsköp då det kom till 
                                                
39 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 205.  
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beskattningsfrågan. Även hur parterna behandlat tillgången i redovisningen 

lämnades utan hänseende.  

4.2 Utvecklingen av praxis under 90-talet och leasingdomarna 

I RÅ 1992 ref. 21 I & II, berördes den skattemässiga effekten av så kallad 

partnerleasing. Förutsättningarna i fallet var som här följer: Bolaget förvärvade 

diverse tillgångar från olika finansbolag och hyrde i direkt anslutning ut dessa till 

säljarna enligt leasingavtal. SKV ansåg att bolaget inte uppfyllde kravet för 

rörelse och därmed inte heller innehöll rätten till värdeminskningsavdrag. HFD 

ansåg dock så inte vara fallet utan tillerkände bolaget avdragen. Även frågan ifall 

skatteflyktslagen var tillämplig på situationen berördes. HFD ansåg att även om 

transaktionen skulle kunna medföra en inte oväsentlig skattförmån vid taxeringen, 

kunde bolagets avdragsyrkande inte underkännas med stöd av denna lag.  

Förutsättningarna var i stort sätt desamma i det senare fallet, undantag att frågan 

istället rörde ett handelsbolag.  

 I senare rättsfall från samma år, RÅ 1992 ref. 104, rörde saken överlåtelse av 

patenträtt. Ett aktiebolag tillika moderbolag i koncern, hade som avsikt att till ett 

finansbolag överlåta patenträtt. Finansbolaget skulle sedan enligt ett leasingavtal 

om exklusiv licens avseende patentet, upplåta detsamma till ett dotterbolag i 

nämnda koncern. Dotterbolaget skulle sedermera i enlighet med avtalet, efter 

leasingperiodens utgång om förlängning inte kom till stånd, presentera en köpare. 

Köparen fick inte utgöras av dotterbolaget. Det rörde sig således om en utfärdad 

restvärdesgaranti i förhållande till finansbolaget. Frågorna som uppkom i målet 

var dels ifall leasingavgiften skulle anses utgöra en avdragsgill kostnad i 

dotterbolagets rörelse och dels ifall finansbolaget hade rätt till 

värdeminskningsavdrag avseende patentet. SRN ansåg att rätten till 

värdeminskningsavdrag skulle tillfalla finansbolaget. HFD fastställde 

förhandsbeskedet. Till omständigheterna hör att nämnden var oenig, minoriteten 

ansåg att redovisningen skulle ligga till grund för bedömningen av målet. 

Majoriteten och HFD bortsåg dock från redovisningen och ansåg istället att det 

var avtalens innebörd och utformning, som istället skulle ligga till grund för 

avgörandet.  

 Det avgjordes även ett rättsfall rörande personbeskattning på leasingområdet, 

RÅ 1997 ref. 60, även om rättsfrågan inte rör rätten till värdeminskningsavdrag är 
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HFD:s resonemang i målet av principiell vikt. Rättsfallet behandlade en anställd 

som genom avtal med sin arbetsgivare anskaffat en persondator om visst 

marknadsvärde. I målet framkom att datorutrustningen skulle förfogas av den 

anställde under 36 månader mot måntalig ersättning, varefter den fulla 

äganderätten skulle komma att tillfalla den anställde. I det fall anställningen kom 

att upphöra under någon av dessa 36 månader, skulle utrustningen återlämnas till 

arbetsgivaren utan krav på avräkning. SKV hävdade att den fastställda 

månadshyran var satt till underpris och att transaktionen var att anse som ett 

avbetalningsköp. Mot bakgrund av detta skulle den anställde således komma att 

förmånsbeskattas. HFD hänvisade återigen till det obligationsrättsliga anspråket 

och menade att då det inte skulle ske någon avräkning emellan parterna i det fall 

anställningen kom att upphöra under hyrestiden, var det inte heller uppenbart att 

äganderätten skulle komma att övergå till den anställde. Med anledning av detta 

skulle förmånsbeskattning inte ske.  

4.2.1 Leasingdomarna 

I juni år 1998 meddelade HFD dom i flera fall avseende beskattningen och rätten 

till värdeminskningsavdrag på leasingområdet. Dessa betecknas formellt som RÅ 

1998 ref. 58 I-III, men kom i efterhand att refereras till som ”leasingdomarna”. Då 

dessa tre fall och främst det första, som rör flygplansleasing, är av stor relevans 

för området kommer de att redogöras för nedan. 

Omständigheterna i det första fallet var följande: AB Sandvik Falken 

(Sandvik) var kommanditdelägare i Mega Carrier Kommanditbolag (Mega). 

Sandvik hade i egenskap av kommanditdelägare under åren 1989 och 1990 

tillgodofört sig värdeminskningsavdrag som motsvarade 33 procent av 

underskottet i Mega.  (Övriga kommanditdelägare, två aktiebolag som tillhörde 

Skanska – och Stora-koncernerna samt Saléna Aviation AB, hade tillskansat sig 

det övriga underskottet). Rättsfrågan rörde huruvida de gjorda avdragen skulle 

komma att godtas. Även fråga om skatteflykt uppkom. 

Bakgrunden i målet var denna. Ett nederländskt företag, Gelderse Luchtvaart 

Maatschippj B.V. (Gelderse), hade träffat avtal med The Boeing Company 

(Boeing), avtalet gällde anskaffning av flygplan. Kort innan leverans skulle ske 

överförde Gelderse, efter godkännande av Boeing, rätten att förvärva objektet till 

Mega. I direkt anslutning till detta slöts ytterligare avtal rörande leasing av 
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nämnda flygplan med Mega som leasegivare och ett närstående flygbolag till 

Gelderse, Martinair Holland N.V. (Martinair), som leasetagare. Boeing överlät 

efter några få dagar, planet till Mega.      

Handlingarna vilka inkom i målet var omfattande och till viss del också 

komplexa. HFD valde att fokusera på, ”Purchase Agreement Assignment” 

(överlåtelseavtalet), leasingavtalet, ”Termination Sums” och ”Sales Agency 

Letter”. HFD baserade sin prövning av avdragsrätten ”utifrån en analys av de 

ekonomiska och andra effekter som leasingavtalet och anknytande avtal förde 

med sig för Mega och Gelderse/Martinair”. I följande kommer att redogöras för 

hur HFD resonerade vid tolkande av de nämnda handlingarna. 

Purchase Agreement Assignment: HFD ansåg att Gelderse i överlåtelseavtalet 

överfört de rättigheter, vilka de tidigare erhållit genom köpeavtalet, till Mega. 

Gelderse hade också genom samma avtal överfört rätten att förvärva flygplanet 

och även rätten att benämnas som köpare i den så kallade ”bill of sale”, vilken 

skulle utfärdas av Boeing. I och med att dessa rättigheter överfördes, förflyttades 

också alla anspråk på skadestånd, garantier som skulle kunna komma att utgå med 

anledning av leverantörens vårdslöshet samt även befogenheten att kräva 

fullgörelse av köpeavtalet. Undantagen bestod bland annat i rätten till 

återbetalningar av förskottsbetalningar och dylikt, rätten till utbildning, service, 

provflygningar med mera, samt rättigheter rörande andra flygplan. Detta skulle 

vara gällande intill dess att Boeing informerats om att visst agerande förekommit 

som skulle ha resulterat i uppsägning av avtalet, så kallade ”post delivery rights”. 

Mega gav genom avtalet Gelderse tillåtelse att ensamt, förutsatt att 

omständigheter inte rådde som skulle kunna komma att ge skäl för uppsägning, 

utöva de rättigheter som tillkom köparen i enlighet med avtalet.  

Gelderse fick å andra sidan inte utan samtycke från Mega, köpa planet, 

medverka till att det byttes ut, höja ersättningen över visst belopp, medverka till 

uppskjutande av leverans eller annars bidra till att avtalet på något sätt inte kom 

att fullbordas. Vidare var det Gelderse och inte Mega som var skyldig att 

gentemot Boeing fullgöra de skyldigheter och förpliktelser som tillkommit 

köparen via avtalen. Mega var endast förpliktigat att erlägga köpeskillingen.  

HFD menade vid tolkning av bestämmelsen om ”post delivery rights” att det 

kunde uppfattas som om det var Gelderse och inte Mega som kunde göra fel 

gällande gentemot Boeing. HFD ansåg att rätten som tillgivits Mega i enlighet 
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med köpeavtalet i själva verket hade överförts till Gelderse genom 

överlåtelseavtalet. Begränsningen att rätten inte skulle vara gällande i de fall 

händelse inträffade som kom att leda till upphörande av leasingavtalet ansåg HFD 

vara av mindre intresse. Mot bakgrund av detta skulle Mega inte anses som ägare 

av flygplanet.  

Leasingavtalet: Enligt avtalet var det Gelderse/Martinair som under hela 

hyrestiden kunde göra gällande de garantier och försäkringar som Boeing eller 

annan leverantör hade lämnat. Det var även Martinair som stod risken ifall 

flygplanet under leasingperioden skulle komma att försvinna, försämras eller på 

annat sätt fördärvas. Mega var ansvarig för tillsyn av planet samt eventuella 

reparationer, dessa skulle dock finansieras av Martinair. Mega hade dessutom 

möjlighet att överlåta dessa åtaganden på annat bolag. Mega hade även enligt 

leasingavtalet skyldighet att genom försäkringsförmedlare teckna försäkring av 

flygplanet, dock skulle premierna bekostas av Martinair. Det var också Martinair 

som var ansvarig för att försäkringen upprätthölls. HFD ansåg att de väsentliga 

ägarfunktionerna enligt leasingavtalet kommit att tillfalla Martinair.  

Ekonomiska effekter: Mega betalade runt 121 miljoner USD för planet, av 

dessa skulle cirka 24 miljoner USD komma att betalas kontant och resterande att 

lånas till av nederländsk bank. Lånet skulle amorteras av under en period om 17 

år, därefter skulle slutamortering ske, vilken motsvarade runt 30 procent av 

lånebeloppet och cirka 24 procent av köpeskillingen. Leasingavtalet reglerade 

också Martinairs betalningar till Mega, dessa betalningar motsvarade de belopp 

som Mega skulle lämna till långivaren. Vid avtalets utgång skulle Martinair 

erlägga ett slutbelopp till Mega. I leasingavtalet var fyra olika alternativ 

uppradade, under benämningen ”Termination Sums” vilka var numrerade från A-

C. Alternativen var följande (avrundande belopp i miljoner USD): 

 

”A Termination Sums (planet säjs) 

efter  5 år  122,1 

efter  9 år  117,2 

efter  13 år 96,9 

efter  17 år 54,6 

 

B Termination Sums Part I (planet lämnas tillbaka till Mega) 



 23 

efter  5 år  122,1 

efter  9 år  117,2 

efter  13 år 96,9 

efter  17 år 48,6 

 

B Termination Sums Part II (planet säljs) 

efter  5 år  167,4 

efter  9 år  145,9 

efter  13 år 110,3 

efter  17 år 54,6 

 

C Termination Sums med tillägg av återstående låneskuld (planet säljs) 

  efter 1-4 år 100,4 

efter  5 år  98,6 

efter 9 år  91,8 

efter 13 år 71,5 

efter 17 år 29,2 

 

HFD gjorde en utförlig bedömning av de olika Termination Sums-alternativen. 

Rätten jämförde de olika beloppen och redogjorde för de olika situationer som 

skulle behöva föreligga för att Martinair skulle komma att behöva betala det 

belopp som uppställdes i respektive alternativ. Det konstaterades även att 

slutbeloppet efter 17 år var detsamma i alternativ A som i alternativ B Part II, det 

vill säga 54,6 miljoner USD. Ersättningen ifråga skulle således ge Mega 

ytterligare kompensation utöver den sen tidigare erlagda kontantinsatsen och 

slutamorteringen till banken. Dock menade HFD att kompensationen motsvarades 

av ränteförlusten på kontantbetalningen och den provision som tillgivits 

förmedlaren av affären. Den faktiska ekonomiska fördelen som skulle komma att 

föreligga för kommanditdelägarna utgjordes av det uppskov med beskattningen 

vilken skulle uppkomma till följd av de värdeminskningsavdrag som gjorts under 

början av innehavsperioden.   

I de underliggande instanserna hade fokus främst legat på villkoren i B 

Termination Sums Part I och B Termination Sums Part II. SKV menade att 

återlämnandealternativet inte var ett reellt sådant då alternativet var ofördelaktigt 
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för Martinair. Sandvik å andra sidan hävdade att så inte var fallet, utan att båda 

alternativen var sannolika och att det inte kunde sägas med säkerhet hur 

leasingavtalet skulle komma att upphöra. Vidare ansåg HFD att det förelåg skäl 

att undersöka hur omständigheterna i alternativ A stod sig i relation till de båda B-

alternativen. HFD konstaterade summan som Martinair skulle erlägga till Mega 

var helt överensstämmande i alternativ A respektive alternativ B Part I i de fall 

leasingavtalet skulle komma att avslutas efter fem, nio eller tretton år. Den 

väsentliga skillnaden var att Martinair enligt alternativ A skulle komma att få 

behålla köpeskillingen vid en eventuell försäljning av flygplanet, men att i 

alternativ B Part I skulle behöva återlämna planet till Mega utan kompensation. 

Vid jämförelse mellan alternativ A och alternativ B Part II fastslog HFD att 

slutbeloppet i det förra alternativet var lägre efter fem, nio eller tretton år än 

beloppet i det senare alternativet. I inget av fallen skulle objektet ifråga komma att 

återlämnas. HFD menade att mot bakgrund av detta att det var befogat av 

Martinair att låta en slutreglering komma till stånd före utgången av 17-

årsperioden enligt alternativ A Termination Sums. Vidare gick HFD igenom hur 

alternativ A förhöll sig gentemot de båda B- alternativen efter 17-årsperiodens 

slut. HFD statuerade här ett exempel och menade att exemplet påvisade att 

beloppet Martinair hade att utge i A Termination Sums var det enda rimliga. Att 

planet skulle återlämnas enligt B Termination Sums Part I framstod inte som 

trovärdigt.  

Sales Agency Letter: Enligt bestämmelserna i Sales Agency Letter skulle 

försäljning ske på det sätt som uppställdes i nämnda handling. Av denna kunde 

utläsas att Martinair skulle för Megas räkning försälja planet i egenskap av Megas 

”sole and exclusive agent”. Affären skulle ske till högst möjliga belopp. I det fall 

överskott uppstod efter det att hänsyn tagits till långivaren och efter det att Mega 

erhållit det sen tidigare överrenskomna kontantbeloppet, skulle detta överskott 

komma att tillfalla Martinair. Det eventuella överskottet var i sådant fall att anse 

som en ”Sales Commission”. HFD ansåg dock att innebörden av avtalet var en 

annan än den som avtalet gav sken av. HFD menade att Megas intresse efter att 

leasingavtalet löpt ut var reducerat till att utfå den enligt avtalet förutbestämda 

kontantbetalningen. Att erhålla så hög ersättning som möjligt för planet var endast 

relevant för Martinair då det var Martinair som skulle kunna tillgodogöra sig 

eventuell vinst.  Vidare förelåg inget hinder mot att Martinair behöll eller själv 
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anskaffade planet, HFD ansåg att om det i enlighet med Sandviks yrkande var 

Mega som skulle anses vara ägaren, skulle det i sådant fall innebära att Martinair i 

egenskap av uppdragstagare skulle anses ha försålt planet till sig själv.  

HFD menade att i det fall leasingavtalet skulle anses vara ett leasingavtal, 

skulle detta tillsammans med Sales Agency Letter få betydelsen att Martinair 

förbundit sig till att i efterhand erlägga ett tillkommande belopp enligt alternativ B 

Termination Sums Part I motsvararande vad Martinair skulle ha betalat vid ett 

återlämnande av objektet. HFD ansåg också att ifall avtalet var att anse som ett 

reglerätt leasingavtal, att Mega i enlighet med detta avtal hade till Martinair 

utfördat en företrädesrätt som innebar att Martinair hade möjlighet att anskaffa 

planet vid någon av de sen tidigare uppställda tidpunkterna. Detta till en summa 

vilken motsvarade det ytterligare belopp som Martinair hade att utge till Mega i 

det fall flygplanet inte skulle komma att återlämnas. Det ifrågavarande beloppet 

bestod av differensen mellan de båda B-alternativen. I det fall avtalet var att anse 

som ett försäljningsavtal ansåg HFD mot bakgrund av de tidigare redovisade 

skälen, att köpeskillingen borde utläsas ur beloppen från A Termination Sums. 

HFD fastslog att leasingavtalet, efter genomgång av de ekonomiska villkoren och 

effekterna av dessa, skulle anses utgöra ett försäljningsavtal.      

Sammanfattningsvis ansåg HFD efter analysen av de i avtalen uppställda 

villkoren att Martinair under leasingperioden: ”utövat de väsentliga 

ägarfunktionerna med avseende på flygplanet” och att båda parterna utgått från att 

Mega efter periodens slut inte skulle komma att återkräva objektet. Mega hade 

med liten osäkerhet kunnat förutspå de ekonomiska effekterna av avtalen redan 

vid dess ingående. Mega hade således inte rätt till de tidigare gjorda 

värdeminskningsavdragen. Justitieråder Werner var skiljaktig. 

Två andra domar avkunnades under samma referensnamn, RÅ 1998 ref. 58 II 

& III, dessa kommer här endast att redogöras för i korthet då de följer samma linje 

som det första. Det andra rättsfallet rörde en SLB-transaktion mellan bolaget 

SMAB och två tyska bolag. SMAB hade gjort värdeminskningsavdrag för 

inventarier som var i de tyska bolagens besittning. HFD redogjorde även här för 

de ekonomiska effekterna av avtalet och fastslog att avtalets innebörd endast var 

att göra det möjligt för SMAB att erhålla värdeminskningsavdrag. I övrigt 

medförde inte avtalet att SMAB tillgivits några rättigheter eller skyldigheter 

gällande inventarierna.  SMAB hade därför inte heller rätt till 
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värdeminskningsavdrag avseende de tyska inventarierna. Justitierådet Werner var 

återigen skiljaktig och ansåg att HFD borde dömt i enlighet med domsluten i 

rättsfallen RÅ 1987 ref. 5 och RÅ 1987 ref. 166, det vill säga, baserat 

beskattningen på de civilrättsliga ägarförhållandena.  

 RÅ 1998 ref. 58 III berörde också en SLB-situation. Dyno Sveriges AB 

(Dyno) hade från utländska dotterbolag erhållit inventarier vilka Dyno sedermera 

hade leasat tillbaka till desamma. I deklarationen hade Dyno både redovisat 

leasingintäkter och gjort avdrag för inventarierna. HFD gjorde återigen en 

tolkning av försäljningsavtalen och menade att äganderätten övergick på Dyno då 

bolaget mottagit full betalning, vilket enligt avtalen innebar i samband med 

slutandet av avtalet. Leasingavtalen visade att det var dotterbolagen som svarade 

för underhåll och eventuella skador avseende objekten samt för de krav som 

skulle kunna komma att åläggas Dyno. Vid utgången av leasingperioden skulle 

leasetagaren vilken var synonym med dotterbolaget, återlämna inventarierna till 

Dyno, förutsatt att parterna inte avtalade om annat. HFD tog fasta på att de 

ifrågavarande avtalen till sin utformning skilde sig från sådana avtal vilka Dyno 

ingått med bolag som inte var närstående. Som exempel angavs att ingen garanti 

tillkommit dotterbolagen avseende fortsatt användande av objekten efter 

periodens slut. Trots detta ansåg HFD det uppenbart att det svenska moderbolaget 

aldrig skulle komma att återta objekten för att sedan sälja dem till utomstående 

köpare. Detta med tanke på inventariernas speciella karaktär och att det faktum att 

de ingick som utrustning i bolagens produktion. HFD menade att den enda 

realistiska utgången var den att inventarierna skulle komma att förbli hos sina 

respektive dotterbolag så länge de generade ekonomisk vinst. Målet fick samma 

utgång som i SMAB-fallet och HFD fastslog att Dyno inte var berättigat till 

värdeminskningsavdrag. Justitieråden Brink och Werner var skiljaktiga och 

menade att avtalen var civilrättsligt giltiga och att Dyno mot bakgrund av detta 

var att anse som ägare och också innehade rätten till värdeminskningsavdrag.  

 RÅ 1998 ref. 58, skiljer sig från tidigare praxis, i vilken HFD följt civilrätten 

och medgett värdeminskningsavdrag till den part som rent juridiskt varit att anse 

som ägare. Detta synsätt får anses enhetligt vid genomgång av praxis före 

leasingdomarna, undantag för utslaget i RÅ 1987 ref. 166, vilket skulle kunna 

argumenteras för anses vara bedömt in casu. Frågan ifall domsluten i 

leasingdomarna, förändrade praxis på leasingområdet, kommer att redogöras för i 
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analysdelen. Professor Anders Hultqvist anser dock så inte vara fallet utan menar 

att det likt det tidigare redogjorda för, täckdikningsmålet, rör sig om ett in casu-

avgörande.40 Uppenbart är i alla fall att domsluten i fallen, skapade osäkerhet 

gällande beskattningen på leasingområdet.41 Målen var också de första i vilket 

HFD tog upp de ekonomiska effekterna av avtalet. Möjligen bör det noteras att 

det i flygplansmålen lämnades in en resningsansökan. Resning beviljades dock 

inte. 

 

4.3 Praxis under 2000-talet 
Eftersom RÅ 1998 ref. 58, som tidigare nämnt, skapade en del förvirring vid 

beskattningen på leasingområdet, hade en omfångsrik praxis under 2000-talet 

kanske varit att föredra. Detta då sådan hade kunnat ge klarhet i hur rätten till 

värdeminskningsavdrag i framtiden skulle komma att avgöras.  

Dessvärre har det efter leasingmålen endast avkunnats dom i ett mål på 

berörda område och detta är RÅ 2001 ref. 7. Målet avgjordes efter 

förhandsbesked. Omständigheterna i fallet var som här följer: ett 

kreditmarknadsbolag avsåg att förvärva utrustning i form av bussar för att sedan 

leasa ut dessa till ett svenskt transportföretag. Rättsfrågan gällde ifall bolaget hade 

rätt till värdeminskningsavdrag i det i målet olika uppställda situationer. 

Situationerna innefattade restvärdesgarantier utgivna av bland annat leverantören 

till leasegivarens fördel. SRN hänvisade till utslaget i RÅ 1992 ref. 104 och 

menade att enkom det stadgade villkoret om restvärdesgaranti inte medförde att 

bolaget hade förlorat rätten till avskrivning. Nämnden konstaterade dock att om 

ett visst uppställt villkor resulterat i att själva avtalet istället skulle kunna komma 

att betecknas som ett köpeavtal, hade detta kanske kunnat komma att möjligöra en 

annorlunda utgång. I fallet ansåg dock SRN att villkoret rörande 

restvärdesgarantier ensamt, inte räckte för att underkänna leasingavtalet. HFD 

fastställde nämndens beslut. 

Avslutningsvis kan konstateras att 2000-talets magra praxis inte resulterat i 

någon större klarhet på området. Att uppställda restvärdesgarantier inte fråntar 

leasegivaren rätten till värdeminskningsavdrag har kunnat utläsas av äldre praxis 

                                                
40 Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN 1999, s. 401. 
41 Adolfsson, Flygplansleasingmålen – en nödlandning?, SN 1999, s. 789-792.  
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och detta synsätt verkar ha stått bi även under 2000-talet. Till saken kan nämnas 

att det även i RÅ 1998 ref. 58 förekom en uppställd restvärdesgaranti, men att det 

var flera avtalsvillkor som tillsammans med denna utmynnade i HFD:s 

underkännande av avtalet.42 

                                                
42 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 212. 
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5 Andra inblandade regelverk 
Först bör klarläggas att ägandebegreppet som sådant inte heller är definierat inom 

den civilrättsliga lagstiftningen eller finns fastställd bland 

redovisningsrekommendationerna. Inom det civilrättsliga området knyter 

ägandefrågan ofta an till vilken part som ska anses inneha det sakrättsliga skyddet 

eller vem som ska stå risken ifall objektet ifråga förstörs. För redovisningen är 

ägandebegreppet främst av intresse då det kommer till de ekonomiska effekterna 

som ett visst avtal kan komma att ge upphov till. 

Som tidigare konstaterats saknar även civilrätten tillämplig reglering rörande 

leasingområdet. Viss information och vägledning angående leasing, finns 

tillgänglig genom redovisningsreglerna. Frågan är dock om leasing hör till det 

kopplade området,43 enligt uttalande i doktrin är så inte fallet utan leasing bör 

istället anses tillhöra det frikopplade området.44 45Dock blir sambandet aktuellt vid 

periodiseringen av leasingavgifter då leasetagaren betalar en löpande hyra till 

leasegivaren. Dessa utgifter blir också avdragsgilla vid beskattningen. Eftersom 

någon särreglering rörande leasingavgifter inte finns, faller frågan om 

periodiseringen av dessa automatiskt in under det kopplade området. Av intresse 

är också att det enda konkreta lagförslaget som lämnats avseende beskattning på 

leasingområdet uppenbart tagit intryck av redovisningsrekommendationerna.46   

 

5.1 Redovisningsnormerna 
Sambandet mellan redovisning och beskattning har länge varit ett ämne av 

intresse.47 Utgångspunkten står att finna i 14 kap. 2 § inkomstskattelagen som 

stadgar att resultat av näringsverksamhet ska ”beräknas enlig bokföringsmässiga 

grunder.” Dock gäller detta endast vid periodiseringen av intäkter. År 2008 

lämnades ett betänkande som hade som förslag att sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen borde upphöra, den så kallade SamRob-

                                                
43 Med det kopplade området avses de fall då redovisningen ska ligga till grund för beskattningen.  
44 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 216  
45 Ibid., s. 212. 
46 Se avsnitt 3.2. 
47 Se exempelvis, Bjuvberg, Redovisningens betydelse för beskattningen, (2006) och Alhager, E. 
& M., Sambandet mellan redovisning och beskattning: en introduktion, (2004). 
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utredningen.48 Utredningen har i dagsläget inte resulterat i någon lagstiftning. Att 

en sådan omfattande utredning inte resulterat i egentlig lag skulle kunna 

argumenteras för, ger indikation om att sambandet kommer att kvarstå och att 

redovisningen också fortsättningsvis kommer att vara av intresse avseende vissa 

delar av det skatterättsliga området.   
49Det svenska redovisningsrättsliga systemet utgår ifrån lagstiftning varav de 

mest betydelsefulla lagarna är bokföringslag (1999:1078) (BFL), 

årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL), Lag (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), och lag (1995:1560) om 

årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Dock skiljer sig 

redovisningsregelverket från andra regelverk, eftersom de berörda lagarna är 

utformade som ramlagar och behäftade med en så kallad rättslig standard, 

betecknad god redovisningssed.  

5.1.1 Bokföringsnämnden och K-projektet 
50I Sverige är Bokföringsnämnden (BFN) den myndighet som i samverkan med 

Finansinspektionen (FI), har till uppgift att utveckla och i vissa situationer även 

fastställa, god redovisningssed. BFN:s normgivning på området benämns som 

allmänna råd och är inte formellt bindande. Å andra sidan hämtar HFD inte sällan 

in yttrande från BFN i de mål som behandlar god redovisningssed och HFD 

dömer ofta i enlighet med BFN:s yttrande.51 Mot bakgrund av nuvarande praxis 

får BFN således anses ha en mycket stark ställning som normgivande organ på det 

redovisningsrättsliga området.  

BFN har sedan år 2004 sysslat med att ta fram fyra heltäckande regelverk 

gällande redovisning. Detta projekt har fått benämningen K-projektet och i 

skrivande stund har nämnden gett ut tre av regelverken: K1,52 K253 och K354. 55K1 

riktar sig till små företag såsom enskilda näringsidkare, K2 tar sikte på mindre 

aktiebolag, K3 är framförallt ett principbaserat regelverk och ska tillämpas av 

större onoterade aktiebolag. K3-regelverket har de internationella 

                                                
48 SOU 2008:80. 
49 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, (2010), s. 21. 
50 Ibid., s. 36. 
51 Se bl.a. RÅ 1999 ref. 32, RÅ 2005 ref. 49 och RÅ 2006 ref. 63. 
52 BFNAR 2006:1. 
53 BFNAR 2008:1. 
54 BFNAR 2012:1. 
55 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, (2010), s. 36. 
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redovisningsreglerna som utgångspunkt, men är trots detta ett självständigt 

regelverk.56 K4-regelverket berör de noterade företagen vilka ska upprätta 

koncernredovisning i enlighet med IASB:s normsystem. För alla större företag, 

alla aktiebolag och alla ekonomiska föreningar gäller att dessa ska tillämpa något 

av K-regelverken för det räkenskapsår som påbörjas efter december 2013.57 Som 

tidigare nämnts kommer det framtida K4-regelverket att baseras på internationella 

redovisningsrekommendationer.  

5.1.2 Kort översikt av de internationella redovisningsrekommendationerna  
58De internationella redovisningsreglerna ges ut av International Accounting 

Standards Boards (IASB), vilket är ett internationellt privaträttsligt organ som 

inte är bunden till en viss stat eller en specifik rättsordning. Rekommendationerna 

tar primärt sikte på multinationella företag och har som ändamål att samordna 

redovisningen för dessa typer av företag. Rekommendationerna benämns som 

International Financial Reporting Standards (IFRS) och till ämnet hör att IASB 

även övertagit sin föregångares, International Accounting Standards Committee’s 

(IASC) rekommendationer, vilka kallas International Accounting Standards 

(IAS). Med hjälp av EU har IASB:s normgivningsregler i stor omfattning gjorts 

bindande, vilket också kan utläsas av IAS-förordningen59. Förordningen möjliggör 

för medlemsstaterna att medge eller begära att andra företags koncernredovisning 

ska upprättas i enlighet med de av IASB utgivna rekommendationerna.60   

5.1.3 Klassificering av leasingavtal 

K3-regelverket definierar ett leasingavtal som: ”ett avtal enligt vilket en 

leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att 

använda en tillgång i utbyte mot betalning.” 61Enligt redovisningsreglerna, ska ett 

leasingavtal redan vid dess ingående, klassificeras som antingen ett finansiellt 

sådant eller ett operationellt. Kravet på klassificering gäller för både K3- och K4-

regelverken samt IAS 17. Dock gäller det inte för de företag som tillämpar K2-

regelverket, dessa företag ska istället redovisa alla sina leasingavtal som 

                                                
56 Se inledningen till K3-regelverket. 
57 BFN, Vad gäller i väntan på K-regelverken?, (2012-06-19).  
58 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, (2010), s. 39. 
59 Förordning (EG) nr 1606/2002. 
60 Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, (2010), s. 39. 
61 Se exempelvis BFNAR 2012:1 p. 20.3 eller för internationella bestämmelser IAS 17. 
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operationella.62 Enligt K3-regelverket avses med finansiella leasingavtal, avtal 

som medför att ”de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 

äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.”63 

Avtal som inte kan klassificeras som finansiella är operationella. Enligt 

redovisningsreglerna är det avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska 

form som avgör om avtalet ska klassificeras som finansiellt eller operationellt. 

K3-regelverket ställer upp ett antal situationer som enskilt eller tillsammans 

resulterar i att avtalets klassificering, exempel på sådana omständigheter är att: 

- ”äganderätten till tillgången kommer att överföras till leasetagaren vid 

leasingperiodens slut, 

- leasetagaren har rätt att köpa tillgången till ett pris som understiger 

förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets 

ingående framstår som rimligt säkert att rätten kommer att utnyttjas,  

- leasingperioden omfattar större delen av tillgångens ekonomiska livslängd 

även om äganderätten inte kommer att övergå till leasetagaren, 

- nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingperiodens början uppgår till 

i allt väsentligt tillgångens verkliga värde, och  

- den leasade tillgången är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan 

använda tillgången utan att väsentliga ändringar görs.”  

Övriga förhållanden som enligt K3-regelverket, ensamt eller tillsammans ger 

indikation om att avtalet är att anse som ett finansiellt sådant är om: 

- ”leasetagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid men får bära 

de förluster leasegivaren åsamkas på grund av uppsägningen,  

- vinster och förluster som hänför sig till förändringar av tillgångens 

restvärde tillfaller leasetagaren (exempelvis i form av en rabatt på 

leasingavgiften som motsvarar större delen av försäljningspriset vid 

leasingperiodens slut), och  

- leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är 

väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift.” 

De uppställda situationerna i K3-regelverket är i det närmaste identiska med de 

exemplen som tas upp i IAS 17. Redovisningsreglerna menar dock att de tidigare 

uppställda situationerna inte är definitiva, utan att de i de fall som det är uppenbart 
                                                
62 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 202.  
63 BFNAR 2012:1 20 kap. p. 3. 
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av andra villkor, att leasingavtalet inte medför att de risker och fördelar som 

härrör från att vara ägare av inventarierna överförs på leasetagaren, så ska avtalet 

istället anses som operationellt.64 65En ändring av klassificeringen är inte tillåten 

under leasingperiodens gång, om parterna inte sen tidigare överenskommet att 

ändring av villkor får komma till stånd utan förnyelse av avtal. Sker en förändring 

av villkoren ska också en eventuell omklassificering av avtalet övervägas.  

Enligt redovisningsnormerna ska leasetagaren vid finansiella leasingavtal 

redovisa leasingobjektet som en tillgång och skuld i balansräkningen, trots att 

denne, sett ur ett rent juridiskt perspektiv, inte är att anse som ägare av det 

aktuella objektet. För leasegivaren gäller att denne i sin balansräkning ska 

redovisa objektet som en fordran. Då betalning sker, krävs således att dessa 

redovisas både som betalning av fordran och som finansiell intäkt vilket medför 

att den juridiska äganderätten tillkommer leasegivaren, men att det ekonomiska 

ägandet istället tillfaller leasetagaren.66 För operationella leasingavtal gäller för 

leasetagaren att dessa ska redovisas som en kostnad, linjärt över avtalsperioden.67 

Varpå leasegivaren redovisar de avgifter som härrör från leasingavtalet, med 

undantag för vissa tjänster och underhåll, som en intäkt, vilken också ska bokföras 

linjärt under avtalsperiodens gång.68 Trots det ovan anförda, får leasingavgifterna 

av både leasetagare och leasegivare fördelas på annat sätt, om det bättre 

återspeglar avtalets ekonomiska innebörd.69 Det bör tilläggas att 

redovisningsregelverket är under förändring och att valet av klassificering av 

leasingavtalen kan komma att försvinna70 samt att K3-regelverket medger 

undantag från klassificering i juridisk person.71 

5.1.4 Hur påverkar redovisningen beskattningen? 

Huvudregeln är att den part som redovisar en tillgång i balansräkningen också är 

den part som innehar rätten till värdeminskningsavdrag. 72Dock råder inte alltid 

full reciprocitet på leasingområdet eftersom viss valfrihet föreligger rörande 

                                                
64 BFNAR 2012:1 p. 20.3 och IAS 17 p. 12. 
65 BFNAR 2012:1 p. 20.4 och IAS 17 p.13. 
66 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 201 f.  
67 BFNAR 2012:1, p. 20.13. 
68 Ibid., p. 20.22. 
69 Ibid., 20.13a-b & 20.22. 
70 IASB, Exposure Draft, ED/2010/9. 
71 BFNAR 20012:1, p. 20.29. 
72 Kjellgren, Reciprocitet vid inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det?, s. 169-182.  
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klassificeringen. Ett avtal kan därför redovisas som ett operationellt leasingavtal 

av den ena parten och som ett finansiellt avtal av motparten. Resultatet av ett 

sådant förfarande blir således att de inblandande parterna vid taxeringen, 

behandlas olika.  

Det är dock som tidigare nämnt, osäkert huruvida redovisningen ligger till 

grund för beskattning i samband med avskrivningsrätten. Vid en samlad 

bedömning av HFD:s praxis, tyder denna på att redovisningen inte styr 

beskattningen rörande rätten till värdeminskningsavdrag. Minoriteten i RÅ 1992 

ref. 104, var dock av annan åsikt och ansåg att IAS 17 skulle ligga till grund för 

bedömningen. Också SKV åberopade i RÅ 1998 ref. 58 I, IAS 17 som en av 

grunderna till att frånta Sandvik rätten till avdrag. Underinstanserna menade dock 

att IASC:s rekommendationer inte var tillämpliga på svensk rätt utan istället 

skulle FAR:s rekommendation nr. 7 användas. 73Av detta får utläsas att 

underinstanserna de facto tagit fasta på innebörden av god redovisningssed. Å 

andra sidan, berör HFD i fallet inte redovisningsnormerna överhuvudtaget, men 

resonemanget i domskälen visar ändock upp likheter med IAS 17 och särskilt då 

principen om ”substance over form”. Även om HFD i RÅ 1998 ref. 58 inte direkt 

använde sig av IASC:s rekommendationer, tillföll äganderätten den part som HFD 

ansåg vara den ekonomiska ägaren till objektet. Det var således denne part som 

även innehade avskrivningsrätten. Också i RÅ 1998 ref. 58 II, uppvisar HFD:s 

argumentation likheter med redovisningsreglerna. ”Formuleringen ’så länge det 

var ekonomiskt rationellt att använda dem där’ har likheter med IAS 17 punkt 10 

c), nämligen att ett avtal klassificeras som finansiellt om leasingperioden omfattar 

större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd trots att äganderätten inte 

övergår.”74   

Sammanfattningsvis får konstateras att redovisningsrekommendationerna inte 

kan anses styra beskattningen på leasingområdet, men att de ändå är av visst 

intresse då rätten till värdeminskningsavdrag ska komma att fastställas. 

                                                
73 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 208 f.  
74 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 210. 
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5.2 Civilrätten 
Likt redovisningen, föreligger mellan skatterätten och civilrätten, ett samband. 

Debatten kring detta samband löper långt tillbaka i tiden,75 civilrätten påverkar 

beskattningen på diverse rättsområden. Det stora antalet av dessa debattörer 

verkar vara av den åsikten att skatterätten bör följa civilrätten och att så oftast 

även är fallet.76 Skatterätten blir således sekundär i förhållandet till civilrätten.77 

Utgångspunkten i civilrätten är att då det kommer till det förmögenhetsrättsliga 

området, ska råda full avtalsfrihet,78 resultatet av detta blir att det i vissa 

situationer upprättas avtal enkom för att kringgå tvingande lagstiftning eller för att 

uppnå skattemässiga fördelar.79   

Relevant för det här uppsatsämnet är dock endast om civilrätten har betydelse 

för beskattningen på leasingområdet vid avgörandet om rätten till 

värdeminskningsavdrag. För att avskrivningsrätt ska tillkomma viss part, måste 

samme part anses vara ägare till det ifrågavarande objektet. Det har aktualiserats i 

uppsatsens inledning, att det i inkomstskattelagen inte görs någon definition av 

ägandebegreppet som sådant.  

För civilrätten gäller att vissa civilrättsliga termer kan ha varierande innebörd 

i olika civilrättsliga situationer,80 eller att en viss transaktion har kommit att få en 

civilrättslig benämning som senare visat sig inte varit överensstämmande med de 

verkliga förhållandena. Eftersom det för civilrätten såsom för skatterätten inte 

finns någon direkt tillämplig lagstiftning på leasingområdet har 

problemställningen framförallt behandlat två civilrättsliga aspekter: den första, att 

vid vissa leasingavtal, utröna vad gränsen går mellan avbetalningsköp och hyra. 

Den andra har tagit fasta på det sakrättsliga skyddet. Det kan argumenteras för att 

dessa frågeställningar inte alltid är av relevans vid beskattningen, men HFD har 

detta till trots, tillmätt civilrätten och framförallt då obligationsrätten, betydelse 

gällande rätten till värdeminskningsavdrag.   

                                                
75 Se t.ex. Bergström, Skatter och civilrätt, (1978) eller Grosskopf och Grönfors, Civilrätt och 
skatterätt – hönan och ägget, SN 1990 s. 353-367. 
76 Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN 1999, s. 396. 
77 Grosskopf och Grönfors, Civilrätt och skatterätt – hönan och ägget, SN 1990 s. 354.  
78 Millqvist, Finansiell leasing, (1986), s.86. 
79 Grosskopf och Grönfors, Civilrätt och skatterätt – hönan och ägget, SN 1990 s. 365 f. 
80 Bergström, Skatter och civilrätt, s. 76 ff. (1978).  
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5.2.1 Användningen av civilrätten i skatterättslig praxis 

För att kunna komma fram till ett avgörande om huruvida civilrättsliga regler i 

någon mån styr rätten till värdeminskningsavdrag, kommer i förevarande avsnitt 

en sammanställning göras av de mål i vilka HFD uppenbart baserat 

avskrivningsrätten på civilrätten. 

Vid genomgång av den praxis som tillkom före leasingdomarna följer HFD:s 

resonemang i stort sätt genomgående civilrätten. I RÅ 1987 ref. 5, 

(klimatanläggningsmålet) ifrågasatte inte SRN den civilrättsliga terminologin i 

avtalet utan godtog att det i fallet rörde sig om en uthyrning och inte en 

försäljning. Bolaget löpte risk att förlora sitt sakrättsliga skydd i det fall 

inventarierna kom att införlivas i byggnaden, men om så skedde hade bolaget 

möjlighet att rikta obligationsrättslig anspråk mot leasetagaren och denna 

omständighet skulle enligt SRN, tillmätas betydelse även i 

beskattningshänseende.  

Också i RÅ 1987 ref. 166, (täckdikningsmålet) låter HFD det 

obligationsrättsliga anspråket ligga till grund för utgången i beskattningsfrågan. I 

motiveringen till varför HFD underkänner leasegivaren rätten till 

värdeminskningsavdrag, står att läsa:  

”Regeringsrätten finner lika med riksskatteverket att den omständigheten 

att bolaget förlorar sitt sakrättsliga anspråk på täckdikningsanläggningen 

inte i sig hindrar att avtalet i skatterättsligt hänseende behandlas såsom 

avseende uthyrning men att, om även det obligationsrättsliga anspråket på 

att återfå egendomen går förlorat, avtalet i beskattningsavseende bör 

betraktas som ett kreditköp.” 

Av motiveringen är det svårt att komma till en annan slutsats än den, att HFD i 

målet, liksom i det föregående, har använt sig av en civilrättslig analys vid 

lösande av beskattningsfrågan.81    

 I RÅ 1989 ref. 62 I & II, befäster HFD återigen skatterättens starka koppling 

till civilrätten och anför i domskälen:  

”De i målet aktuella avtalen ingås också av parterna mot bakgrund av att 

likartade transaktioner sedan länge förekommer i stor omfattning 

beträffande såväl fastigheter som byggnader på ofri grund utan att 

                                                
81 Grosskopf och Grönfors, Civilrätt och skatterätt – hönan och ägget, SN 1990 s. 365.  
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transaktionernas civilrättsliga innebörd på allvar ifrågasatts. […] Denna 

bedömning av det civilrättsliga förhållandet mellan parterna bör också 

läggas till grund för bolagets inkomsttaxeringar och därmed för 

besvarandet av frågorna om fastighetens skatterättsliga karaktär hos 

bolaget och om tillämpligt inkomstslag hos bolaget.”  
82HFD medgör dock undantag från principen om att skatterätten ska följa 

civilrätten. Detta om tillräckliga skäl påvisar att visst rättsläge skulle kunna 

komma att uppstå, vilket skulle visa sig signifikant för skatterätten. Vid prövning 

om frågan om sådant rättsläge ska inrättas, ska dock stor försiktighet iakttas.   

  Även i de två efterföljande fallen, RÅ 1992 ref. 21 I & II (partnerleasing) och 

RÅ 1992 ref. 21 (patenträtt), ifrågasatte inte HFD avtalens civilrättsliga 

utformning och rätten till avskrivning tillkom således den formelle ägaren. Att det 

i det senare målet rörde sig om en immateriell rättighet tillmättes inte någon 

betydelse. Minoriteten i detta fall ansåg dock att ett befästande av de civilrättsliga 

och de skatterättsliga klassificeringsfrågorna skulle kunna vara avhängig en 

samlad bedömning och att material för att en sådan prövning skulle kunna komma 

till stånd, saknades. 

 Rörande fallet med persondatorn, RÅ 1997 ref. 60, låter HFD än en gång 

obligationsrätten ligga till grund för beskattningsfrågan. HFD menade att då det 

inte var uppenbart att det i målet, aktuella avtalet innebar en äganderättsövergång, 

kunde det inte heller anses som om att den anställde genom detta avtal begagnat 

sig av en skattepliktig förmån. Att HFD även i detta fall lät skatterätten detta fall 

följa civilrätten, skulle kunna tyda på ett principiellt synsätt.83  

5.2.2 Tillämplig civilrättslig lagstiftning  

Vid utläsande av den praxis som redogjorts för ovan, skulle slutsatsen kunna 

påstås vara den att skatterätten baseras på civilrätten och då främst är det de 

obligationsrättsliga förhållandena som avgör rätten till värdeminskningsavdrag.  

Följdfrågan blir således vilken lagstiftning inom det civilrättsliga området som 

behandlar obligationsrätten. För vissa leasingavtal gäller att dessa, beroende på 

avtalets utformning, skulle kunna komma att falla in under AvbL:s tillämplighet, 

och de fall det rör sig om avtal, där den ena parten är konsument, blir istället KkrL 

                                                
82 Ibid., s. 353. 
83 Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN 1999, s. 400.  
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tillämplig. Millqvist menar dock i sin avhandling,84 att då det kommer till det 

finansiella leasingavtalet, att detta inte ska jämställas med avbetalningsköpet och 

därför inte heller omfattas av nämnda lagar.85 Dock stadgar AvbL att 

bestämmelserna i denna lag inte endast är tillämpliga på köpeavtal utan också på 

avtal som betecknats som uthyrning om: ”om det är avsett att den till vilken varan 

utlämnas ska bli ägare av denna”.86 

Samma stadgande stod även att finna i den gamla konsumentkreditlagen 

(1992:830), men försvann i samband med att konsumentkreditdirektivet antogs, i 

direktivet undantas uttryckligen hyres- och leasingavtal.87 Propositionen88 anger 

dock att om det i något enskilt fall rör sig om ett kreditavtal som fått annan 

benämning såsom hyres- eller leasingavtal, är lagen trots allt tillämplig. Vidare 

står det att läsa i förarbetena, att ifall avtalets innebörd är sådan att konsumenten 

efter erläggandet av ”hyrorna” eller ”leasingavgifterna” ska bli ägare, rör det sig 

ändå om ett kreditavtal. Lagen skulle således i förevarande situationer hysa 

tillämplighet. Trots detta kvarstår problemet rörande äganderättsövergången. 

Eftersom även i de situationer lagarna skulle komma att bli tillämpliga, måste 

detta föregås av en bedömning ifall avtalet avser köp eller hyra. Detsamma gäller 

för de fall avtalet skulle komma att klassificeras som ett hyresavtal, skillnaden blir 

endast att bedömningen sker angående äganderättsövergången. Problemet är 

således detsamma som det som uppstår inom det skatterättsliga området, vilket 

också uppmärksammas av Millqvist i nämnda avhandling.89 I det tidigare 

behandlade rättsfallet RÅ 1987 ref. 5, identifierar SRN problemet genom att 

hänvisa till RSV Rapport 1985:8 s 38 f,90 men gör inte, någon egen 

omklassificering av avtalet. Omklassificering av leasingavtal har i praxis endast 

skett vid två tillfällen, och det är endast vid ett tillfälle, RÅ 1998 ref. 58, som 

HFD har fastställt ägandeförhållandena på avtalets ekonomiska innebörd. 

Sammanfattningsvis kan konstateras gällande civilrättens betydelse för 

skatterätten avseende leasingområdet att det under historien fästs stor vikt vid det 

obligationsrättsliga anspråket samt att omklassificering av leasingavtal endast har 

                                                
84 Millqvist, Finansiell leasing, (1986), s. 81. 
85 Se även SOU 1977:24, s.79. 
86 1 § 3 st. AvbL. 
87 Direktiv 2008/48/EG, Artikel 2.2 d. 
88 Prop. 2009/10:242, s.41. 
89 Se Millqvist, Finansiell leasing, (1986), s. 81 f.  
90 Angående gränsdragningen mellan uthyrning och försäljning RSV Rapport 1985:8. 
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skett vid två tillfällen. 91Det kan även göras gällande utifrån närmare genomgång 

av praxis att leasegivaren ska anses vara den skatterättsliga ägaren till 

leasingobjektet även om det sakrättsliga skyddet gått förlorat. Det primära är att 

leasetagaren enligt avtalet har möjlighet att rikta obligationsrättsligt anspråk 

gentemot leasetagaren. I det fall omklassificering de facto skett, RÅ 1987 ref. 166 

(täckdikningsmålet), har HFD baserat utgången på avtalets juridiska innebörd och 

ansett det vara jämställt med ett kredit- eller avbetalningsköp.   

                                                
91 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 205.  
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6 Analys 

6.1 Analysen i stora drag 
Som fastslagits redan i den här uppsatsens inledning är reglerna som behandlar 

värdeminskningsavdrag inte särskilt komplicerade, de har sin utgångspunkt i 16 

kap. 1 § IL och särregleras i 18 kap. inventarier, 19 kap. byggnader och 20 kap. 

markanläggning. Dock uppstår problem då de kommer till leasingområdet, 

eftersom att avtalen på detta område ofta är av komplicerad karaktär vilket medför 

att ägarförhållandena som avskrivningsrätten grundar sig på, blir svåra att avgöra. 

Mot bakgrund av detta kan konstateras rörande reglerna som styr rätten till 

värdeminskningsavdrag på det aktuella området, att några formella sådana inte 

existerar. Behovet av lagstiftning har uppmärksammats ett flertal gånger, men de 

förslag som har lämnats, har ansetts vara alltför svåra att genomföra i praktiken.92 

Området är därför fortfarande i det närmaste oreglerat.  

Nedan följer i avsnitt 6.2 en genomgång för hur problemet lösts i praxis, 

vilket ofta skett genom användande av andra regelverk och vilka dessa regelverk 

är. Därefter kommer det i avsnitt 6.3, att göras en analys av huruvida det är 

redovisningsrekommendationerna eller civilrätten som styr rätten till 

värdeminskningsavdrag vid tolkning av leasingavtal. För att sammanfattningsvis i 

avsnitt 6.4, konstatera att vägledning verkar ha hämtats ifrån båda regelverken 

(dock främst civilrätten) och att detta skapat viss osäkerhet på området. 

Osäkerhet, vilken lagstiftning kanske skulle kunna komma att råda bot på, men att 

en hårdare reglering antagligen skulle komma att inskränka alltför mycket på 

individens avtalsfrihet och samtidigt också kunna riskera att Sverige skulle 

komma att tappa en mycket betydande finansieringsform.  

 

6.2 De andra berörda regelverken 
När det inom juridiken inte finns någon direkt tillämplig lagstiftning, får lösning 

till viss rättsfråga i enlighet med rättskälleläran, sökas genom befintlig praxis. Det 

framgår vid utläsande av praxis att högsta instans framförallt tittat på två andra 

rättsområden vid avgörandet av frågan om vilken part rätten till 
                                                
92 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 215. 
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värdeminskningsavdrag ska tillfalla. Det ena området är redovisningen och 

rekommendationerna som finns kring detta. Det andra området är det civilrättsliga 

och i dessa fall har HFD ansett det sakrättsliga skyddet vara av visst intresse, men 

framförallt har obligationsrätten varit av betydelse.     

 HFD har i nästan alla mål fram till 1998, ansett att avskrivningsrätten ska 

tillkomma leasegivaren. Endast i RÅ 1987 ref. 166, har rätten till 

värdeminskningsavdrag tillkännagivits leasetagaren, men det har i detta fall rört 

sig om omständigheter under vilka föremålet för leasingavtalet kommit att ha 

införlivats med leasetagarens mark och att det då inte varit ekonomiskt 

proportionerligt att avlägsna objektet. Parterna måste av den anledningen, redan 

vid avtalets ingående ha ansett att leasetagaren skulle komma att bli ägare av 

objektet. HFD ansåg i fallet att avtalet var jämställt med ett kredit- eller 

avbetalningsköp, vilket ger för handen att även om utgången av målet kom att 

skilja sig ifrån de tidigare fallen, så grundades fortfarande bedömningen på 

civilrättsliga regler. I RÅ 1992 ref. 104, uppkom frågan om i fall uppställda 

restvärdesgarantier skulle kunna komma att ge upphov till ett underkännande av 

avtal och att rätten till avskrivning om så, istället skulle tillfalla leasetagaren. 

Målet avgjordes efter förhandsbesked, varken SRN eller HFD ansåg att de 

utlovade restvärdesgarantierna var av betydelse. Avtalets juridiska form 

ifrågasattes inte. HFD godtog således utan närmare granskning, de enligt avtalet 

uppställda civilrättsliga förhållandena.  

 Trots att HFD underkände avtalet i RÅ 1987 ref. 166, får praxis upptill år 

1997 anses ha varit relativt klar. Huvudregeln var att värdeminskningsavdrag 

skulle tillfalla leasegivaren. Men så kom utgången i leasingdomarna, där alla avtal 

underkändes och avskrivningsrätten istället tillerkändes leasetagaren. Detta efter 

en bedömning av avtalens ekonomiska innebörd och en ingående genomgång av 

det ekonomiska utfallet i det enligt avtalet olika uppställda situationer. HFD:s 

resonemang i målen uppvisade vissa likheter med de omständigheter som anges i 

redovisningsregelverken för huruvida ett leasingavtal ska klassificeras såsom 

operationellt eller finansiellt.93 I och med utgången av leasingdomarna skapades 

en osäkerhet vid beskattningen på området. Det föreligger således ett behov av 

ytterligare rättsfall på området för att kunna utröna ifall en förändring av praxis 

                                                
93 Detta behandlas i avsnitt 5.1.3. 
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skett, och i fall rätten till värdeminskningsavdrag istället hädanefter ska komma 

att tillfalla leasetagaren. Dock har endast ett fall avgjorts på området sedan 

leasingdomarna, vilket är det nämnda RÅ 2001 ref. 7, då utgången i målet följer 

samma linje som i RÅ 1992 ref. 104 har detta inte medfört att reglerna för 

beskattningen på leasingområdet blivit något klarare.  

 

6.3 Civilrätten kontra redovisningsrekommendationerna 

Frågan är om det skulle kunna argumenteras för ifall något av de berörda 

regelverken i högre grad påverkar beskattningen på leasingområdet? Vid 

analyserande av doktrin kan göras gällande att det är civilrätten som ligger till 

grund för avgörandet av ägarförhållandena rörande leasing. Som tidigare 

redogjorts för verkar de flesta av författarna inom området vara av den åsikten att 

skatterätten ska följa civilrätten94 och av praxis kan utläsas att så oftast även är 

fallet. Avsteg från denna princip95 står egentligen endast att finna i domskälen till 

RÅ 1998 ref. 58, vilket i doktrinen har ansetts röra sig om en in casu-

bedömning.96 Också uppsatsförfattarens åsikt lutar åt att utgången i målet var 

beroende av de specifika omständigheterna i fallet. Detta då målet handlade om 

gränsöverskridande förvärv och internationella förhållanden samt objekt (flygplan 

av modell ”Boeing 747”, även kallad jumbojet), till mycket stora värden.  

Även om redovisningsrekommendationerna nämns i samband med leasing är 

de egentligen endast av betydelse vid avgörande av periodiseringsfrågan. Det är 

bara vid periodiseringen som leasing kan anses tillhöra det kopplade området.97 

Av samma åsikt var även Skattelagskommittén i förslag till inkomstskattelag 

1997.98 Frågor, vilka behandlar ägandeförhållandena ska således anses tillhöra det 

frikopplade området och hur avtalsparterna valt att redovisa transaktionerna bör i 

dessa fall inte spela roll.99 Med tanke på att den frihet som råder vid redovisningen 

av leasingavtal,100 är det kanske ur rättsäkerhetssynpunkt av godo att 

                                                
94 Se avsnitt 5.2. 
95 I vart fall hävdar Grosskopf och Grönfors i artikeln Civilrätt och skatterätt – hönan och ägget, 
SN 1990 s. 352 att det ska anses vara en princip.  
96 Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN 1999, s. 401. 
97 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 212. 
98 SOU 1997:2, del II s. 131.  
99 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 216 
100 Kjellgren, Reciprocitet vid inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det?, s. 169-
182. 
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redovisningen inte styr beskattningen på detta område. Dock bör återigen noteras 

att K3-regelverket tillåter att i juridisk person får finansiella leasingavtal redovisas 

som operationella.101 Skälet till att BFN:s här medger undantag skulle kunna 

härröra från osäkerheten vid beskattningen avseende leasingområdet.102 

 Svaret på frågan till huruvida något av regelverken kan anses styra rätten till 

värdeminskningsavdrag i högre grad än något annat, bör således bli civilrätten. 

Det är civilrätten som i större utsträckning än redovisningen ligger till grund för 

bedömningen av vilken part som ska anses inneha den avdragsgilla rätten på 

leasingområdet. Det bör dock konstateras att viss osäkerhet fortfarande råder. 

6.4 Avslutande kommentar 
Inom juridiken är det naturligt att inhämta information från andra rättsområden då 

tillämplig lagstiftning inte existerar på det område som är i färd med att 

undersökas. Detta har också varit fallet då HFD fastställt ägandeförhållandena på 

leasingområdet. Ett fastställande som har varit nödvändigt för att i ett senare 

skede kunna avgöra vilken av parterna som ska anses inneha rätten till 

värdeminskningsavdrag. Praxis har historiskt sett inte alltid varit enhetligt, i de 

flesta fall har högsta instans baserat sin bedömning på civilrätten och det 

obligationsrättsliga anspråket. Dock har HFD i några enstaka fall frångått detta 

synsätt och istället valt att grunda sitt avgörande på avtalets ekonomiska innebörd. 

Resonemanget som då har förts har uppvisat likheter med 

redovisningsrekommendationerna. Mot bakgrund av detta har det vid 

beskattningen skapats en osäkerhet på leasingområdet. Osäkerheten har gett 

upphov till att flertalet förslag om lagstiftning lämnats avseende området, men 

ingen utav dessa förslag har kommit att resultera i någon egentlig lag. Det skulle 

vara enkelt att argumentera för att lagstiftning bör komma till stånd eller att det 

föreligger ett trängande behov av en mer omfattande praxis på grund av det osäkra 

rättsläget.103 Rimligen är det som så att det är lättare att fastställa gällande rätt mot 

bakgrund av en tillämplig lag eller mot en rigorös praxis, vilket även är fallet vid 

avgörandet av rätten till värdeminskningsavdrag på leasingområdet. Som kontrast 

till detta bör det noteras att trots det faktum att leasing varit en etablerad 
                                                
101 Se p. 20.29. 
102 Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 216. 
103 Se t.ex. Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN 1999, s. 404 eller 
Knutsson, Norberg, & Thorell, Redovisningsfrågor i skattepraxis, (2012), s. 218, rörande behovet 
av fler avgöranden på området. 
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finansieringsform i Sverige sedan 70-talet, inte tillkommit någon lagstiftning på 

området. Avsaknaden av tillämplig lag är överensstämmande för både civilrätten 

liksom för skatterätten. De lagförslag som har lagts fram på respektive område har 

ansetts vara allt för svåra att genomföra104 och som tidigare nämnts är tillgänglig 

praxis inte helt klar. 

Jag är dock av den åsikten att jurister har en tendens att anse att reglering 

är lösningen på alla rättsliga problem och att anledningen till att leasingområdet är 

och förblivit oreglerat är att behov av en eventuell lagstiftning i dagsläget inte 

överstiger rättssubjektens behov av avtalsfrihet. I linje med detta kanske 

anledningen till den sparsamma praxisen på området står att finna: individer i 

dagens samhälle är oftast kapabla till att själva upprätta avtal och även se till att 

dessa efterlevs. Endast i ett fåtal fall har redan ingångna avtal underkänts av 

rättsystemet, och det har i dessa fall rört sig om väldigt speciella 

avtalsförhållanden. Möjligtvis är det så att avsaknaden av lagstiftning på 

leasingområdet ändå tjänar ett visst syfte. Syftet varande det att viss avtalsfrihet 

kan få fortsätta råda på leasingområdet, så att Sverige inte behöver riskera att 

förlora en betydande finansieringsform. 

                                                
104 Se avsnitt 3. 
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