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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Reciprocitet vid beskattningen föreligger när en transaktion som medför skattepliktiga intäk-

ter för en skattskyldig samtidigt leder till avdragsgilla kostnader för en annan skattskyldig.1 

Reciprocitetsprincipen kan sägas genomsyra hela skattesystemet i den bemärkelsen att lag-

stiftningen i många avseenden är reciprokt utformad. Som exempel kan nämnas ränteavdrags-

begränsningsreglerna, där förutsättningen för avdrag enligt huvudregeln är just att reciprocitet 

föreligger, genom att avdrag för räntekostnad för koncerninterna lån som huvudregel endast 

medges om motsvarande ränteintäkt tas upp till beskattning.2 Samtidigt finns det flera exem-

pel där lagstiftaren har valt att göra undantag från en reciprok beskattning. Reciprocitetsprin-

cipen, som inte är lagfäst, måste anses ha en något oklar roll i dagens inkomstskatterätt och är 

därför i behov av utredning.3 
 

Skatter kan definieras som tvångsbidrag från individen till den offentliga verksamheten. Med-

borgarna måste därför ha rätt att kräva förutsebarhet avseende de skattekonsekvenser som 

följer av olika handlingsalternativ.4 Detta är ett uttryck för den inom skatterätten mycket be-

tydelsefulla legalitetsprincipen, vilken innebär att en enskild inte ska kunna beskattas utan 

stöd i lag. Detta innebär i sin tur att sådana grundläggande och ofta icke-lagfästa principer 

som svensk skatterätt anses vila på kan få en något oklar roll i rättssystemet. Bör de endast ses 

som övergripande målsättningar för utformandet av våra skatteregler, där lagstiftaren ibland 

finner skäl att avvika, eller bör principerna även kunna användas direkt i rättstillämpningen 

och således kunna utnyttjas som faktiska argument för att ett belopp ska tas upp respektive 

dras av? Spelar det därvid någon roll om de används till fördel eller till nackdel för den skatt-

skyldige?  
 

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt presenteras nedan en studie av reciprocitets-

principens betydelse och tillämpning i svensk inkomstskatterätt för företag, i syfte att utreda 

om principen kan användas, inte bara som en målsättning eller skatterättslig grundsats, utan 

även som en grund i rättstillämpningen. 
 

                                                
1 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, 
s. 50 f. 
2 Presenteras i avsnitt 4.3. 
3 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 170. Se även Dahlberg, Skattenytt 2004 s. 666. 
4 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 1 och 16. 
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1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda huruvida reciprocitetsprincipen kan användas som en grund i 

rättstillämpningen, det vill säga om domstolar och Skatteverket, även om stöd saknas i ut-

trycklig lagreglering, kan fatta beslut om beskattning i ett konkret fall med hänvisning till ett 

reciprocitetsresonemang. Denna övergripande frågeställning delas upp i följande delfrågor. 

• Kan legalitetsprincipen och de krav på regelbundenhet, rättssäkerhet och förutsebarhet 

som denna medför utgöra ett hinder mot att använda reciprocitetsprincipen direkt i 

rättstillämpningen? Gör det därvid någon skillnad om reciprocitetsresonemanget leder 

till ett positivt utfall för den skattskyldige? 

• Vilka skäl kan anföras för att reciprocitetsprincipen ska kunna tillämpas i konkreta 

fall? 

• Om principen kan användas i rättstillämpningen; är en sådan tillämpning förenad med 

särskilda villkor?  
 

1.3 Metod och material 

Med utgångspunkt i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin är syftet att söka fastställa vad som 

är gällande rätt avseende tillämpning av reciprocitetsprincipen. Eftersom reciprocitetsprinci-

pen ingalunda är ett nytt begrepp inom skatterätten kan uttalanden i både äldre litteratur, artik-

lar och praxis tjäna som underlag för bedömningen. 
 

Materialet på området kan sägas vara både begränsat och omfattande på samma gång. Det är 

begränsat i den bemärkelsen att ingen har tagit ett helhetsgrepp och företagit en fullständig 

utredning av principen, vilket har gjorts med andra grundläggande principer såsom kontinui-

tets- och legalitetsprincipen.5 Samtidigt är materialet omfattande genom att reciprocitetsreso-

nemang förekommer i många olika kontexter och framförs i många olika former. Det är inte 

helt ovanligt att parter åberopar reciprocitet som argument i processer eller att domstolar hän-

visar till reciprocitetsresonemang i sina domskäl. Lagstiftaren kan också nämna reciprocitets-

principen i förarbetena till vissa bestämmelser och naturligtvis förekommer den även på flera 

ställen i juridisk doktrin, då den kan vara ett förtjänstfullt redskap vid analys av juridiska pro-

blem. Eftersom materialet är inhämtat från många källor men varje enskild källa ofta endast 

har innehållit kortfattad information har det varit en utmaning att hålla samman redogörelsen 

på ett bra sätt, med följd att den i vissa delar kan uppfattas som något splittrad. Då många av 

                                                
5 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen samt Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den 
svenska inkomstbeskattningen. 
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de resonemang som framförs i doktrinen rör principer i allmänhet alternativt andra inom skat-

terätten grundläggande principer än just reciprocitetsprincipen har det dessutom varit nödvän-

digt att i vissa fall jämföra och dra paralleller mellan sådana mer allmänna diskussioner och 

resonemang som är särskilt hänförliga till reciprocitetsprincipen. 
 

1.4 Avgränsningar 

Arbetets vidd och omfattning måste för att rymmas inom ramen för denna studentuppsats av-

gränsas väsentligt. Uppsatsen kommer därför endast att beröra inkomstskatten för företag. 

Individbeskattning liksom mervärdesskatt kommer följaktligen att lämnas därhän. Att notera 

är dock att reciprocitetsprincipen gör sig särskilt starkt gällande i mervärdesskatterätten. Reg-

lerna för mervärdesbeskattningen är utformade för att åstadkomma just reciprocitet vid be-

skattningen, i den bemärkelsen att utgående och ingående skatt för säljare och köpare ska kor-

respondera med varandra.6 Denna uppsats kommer dock inte att behandla mervärdesskatterät-

ten ytterligare. EU-rättsliga aspekter ligger också utanför ramen för uppsatsen och kommer 

således inte att beaktas. 
 

Denna uppsats ämnar inte utgöra en fullständig genomgång av hur reciprocitetsprincipen tar 

sig uttryck eller när och varför lagstiftaren ibland har valt att göra avsteg från en reciprok be-

skattning. Av denna anledning ges endast ett urval av exempel på reciprocitet respektive icke-

reciprocitet, i syfte att skapa förståelse för vad principen innebär och om den kan användas i 

rättstillämpningen. 
 

1.5 Disposition 

För att förse läsaren med en nödvändig bakgrundsbild och grundläggande förståelse ges i 

andra kapitlet en redogörelse för vad reciprocitetsprincipen innebär. Redogörelsen inleds med 

en kortare orientering i hur principer i allmänhet ska förstås och hur det synsättet kan påverka 

en tillämpning av just reciprocitetsprincipen. Därefter följer en presentation av reciprocitets-

begreppet samt en översikt över vilka olika aspekter principen kan anses rymma. Tanken är 

att läsaren ska erhålla tillräckligt med information för att kunna förstå de uppmålade samban-

den mellan principers roll i allmänhet och reciprocitetsprincipens roll i synnerhet. 
 

För att sätta reciprocitetsprincipen i ett större sammanhang och visa på hur kopplingarna mel-

lan olika skatterättsliga normer kan se ut redovisas i kapitel tre reciprocitetsprincipens förhål-

lande till andra närliggande principer, såsom kontinuitet, verklig innebörd, dubbelbeskattning 
                                                
6 Se SKV Dnr 131 4167-06/111. 
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och legalitet. Dessa resonemang kan på olika sätt påverka tillämpningen av reciprocitetsprin-

cipen; vissa verkar i förstärkande riktning medan andra till och med kan utgöra ett hinder för 

att använda principen på tillämpningsnivå. 
 

Efter att läsaren har erhållit den nödvändiga bakgrunden och fått reciprocitetsprincipen place-

rad i ett större sammanhang ges i det fjärde kapitlet exempel på hur reciprocitetsprincipen i 

realiteten kan ta sig uttryck i svensk beskattning. Både ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

koncernbidragsreglerna och principerna för att fastställa förvärvarens anskaffningsvärde vid 

uttagsbeskattning av överlåtaren utgör exempel på reciprocitet i beskattningen. 
 

I kapitel fem redovisas ett kort urval av rättsfall där reciprocitet har aktualiserats på ett eller 

annat sätt. Svenska domstolar har traditionellt intagit en mycket försiktig position i fråga om 

att använda reciprocitetsprincipen direkt i tillämpningen; en ståndpunkt som den juridiska 

expertisen överlag förefaller dela. År 2008 kom dock de för denna uppsats väsentliga Clo-

ettadomarna (RÅ 2008 ref. 84 I och II). HFD bröt i Cloettadomarna ny mark och öppnade upp 

för en mer pragmatisk inställning till användandet av reciprocitetsprincipen på tillämp-

ningsnivå. För att kunna tillgodogöra sig resonemangen i Cloettadomarna är det nödvändigt 

att läsaren har bakgrundsbilden klar för sig, eftersom HFD på ett nydanade och komplext sätt 

sammanför argument som reciprocitet, kontinuitet, dubbelbeskattning och verklig innebörd 

för att nå ett rimligt resultat. För att begripa problematiken och varför HFD:s ståndpunkt i 

Cloettadomarna kan anses nydanande är det även viktigt att läsaren har förstått innebörden av 

legalitetsprincipen och den roll som denna spelar i sammanhanget. 
 

Varje kapitel avslutas med en sammanfattande kommentar, vilken är ägnad att ge läsaren en 

kortfattad analys som för resonemanget vidare och skapar en röd tråd uppsatsen igenom. Av-

slutningsvis kommer, i kapitel sex, det presenterade materialet att analyseras och utmynna i 

ett svarsförslag till den givna frågeställningen; det vill säga huruvida reciprocitetsprincipen 

kan användas som en grund i rättstillämpningen. Som har angetts i avsnitt 1.2 delas fråge-

ställningen upp i flera delmoment, vilka är tänkta att pedagogiskt lotsa läsaren genom eventu-

ella problem och hinder. 
 

För att pröva min slutsats och också ge läsaren en förståelse för hur principen kan användas i 

ett praktiskt skatterättsligt problem kommer den företagna utredningen att användas för att 

lösa ett praktikfall i kapitel sju. 
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2 Reciprocitetsprincipens roll och innebörd 

2.1 Principer i allmänhet 

Enligt Svenska Akademiens ordlista är en princip en grundsanning eller en grundsats.7 Gun-

narsson konstaterar i sin avhandling att det måste göras en åtskillnad mellan principer och 

regler. Den avgörande skillnaden menar hon finns i deras olika tillämplighet. En princip 

måste ges en konkret form för att bli praktiskt tillämplig, medan en regel har direkt praktisk 

tillämplighet.8 Principer kan sägas ha följande olika funktioner; de kan peka ut en riktning för 

hur problem kan lösas, de kan begränsa antalet möjliga lösningar och de kan ha en legitime-

rande funktion genom att verka rättfärdigande åt lagstiftning och tillämpning. Därutöver kan 

de även ha en rangordnande funktion.9 
 

S. Tikka beskriver principer som grundläggande satser som har en sammanhållande funktion i 

rättssystemet. Han anser att principer kan ha en roll både i den skattepolitiska debatten samt i 

lagberedningen. Beroende på hur stort stöd principerna kan anses ha i rättssystemet menar han 

att det även bör finnas en möjlighet att använda principer på lagtillämpningsnivå och således 

ge dem en normativ verkan genom att de används som rättslig grund i konkreta fall. Vid en 

sådan tillämpning måste dock hänsyn tas till det föreskriftskrav som legalitetsprincipen stäl-

ler.10 
 

Persson Österman, som har skrivit en avhandling om kontinuitetsprincipen (med vilken reci-

procitetsprincipen i många avseenden kan jämföras, författarens anmärkning), konstaterar att 

bedömningen av hur stor betydelse kontinuitetsprincipen har i lagtillämpningen bör göras 

med försiktighet. Det är sällsynt att domstolar använder principiella resonemang i sina doms-

käl och även om principargument måste anses legitima är det tveksamt om de har någon 

större normativ styrka i tillämpningsstadiet.11 Persson Österman anser vidare att skatterättstill-

lämpningen måste anses som formellt regelorienterad, vilket innebär att lagtexten står i fokus 

i domstolens behandling. Han menar att det som avgör om en princip som kontinuitetsprinci-

pen ska få relevans i rättstillämpningen, är om de skäl som principen vilar på är överty-

                                                
7 Se Svenska Akademiens ordlista, s. 712. 
8 Se Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 41. 
9 Se Van der Velden, The Value- and Goal-Dependency of Legislation and its Methodology, s. 60-61. (Andra-
handskälla, hänvisad till i Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 41). 
10 Se S. Tikka, Skattenytt 2004 s. 656 ff. Bland den juridiska expertisen råder blandade uppfattningar om vad 
föreskriftskravet innebär. I avsnitt 3.5 diskuteras vidare legalitetsprincipens betydelse för principers eventuella 
användning som tillämpningsgrund. 
11 Se Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 64. 
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gande.12 Enligt S. Tikka behöver inte en fullt så försiktig ståndpunkt intas. Han menar att 

principernas betydelse i lagtillämpningen har ökat (skrivet år 2004, författarens anmärkning) 

och att de, åtminstone i Finland, i princip har fungerat som ett självständigt beslutskriterium i 

vissa avgöranden.13  
 

Dahlberg menar att en princip som reciprocitetsprincipen måste anses särskilt vag till innehål-

let. Den bör därför snarare betecknas som mål. Han är skeptisk till att generellt tillmäta såd-

ana allmänna principer någon avgörande vikt i rättstillämpningen.14 

2.2 Reciprocitetsprincipen i synnerhet 

Svenska Akademien definierar reciprocitet som ömsesidighet.15 Reciprocitet föreligger när en 

transaktion som medför skattepliktiga intäkter för en skattskyldig samtidigt resulterar i av-

dragsgilla kostnader för en annan skattskyldig.16 Är en kostnad inte avdragsgill för utbetalaren 

ska motsvarande intäkt således vara skattefri för mottagaren.17 I princip innebär reciprocitet 

att beskattningen av en part kopplas till hur dennes motpart bedöms.18 Det är dock snarare 

undantag än regel att reciprociteten är fullständig. Exempelvis utgör betalningar för saker som 

klassificeras som personliga levnadskostnader normalt sett skattepliktiga intäkter för säljaren, 

trots att de som regel inte är avdragsgilla för köparen. Ett annat exempel, där reciprociteten 

begränsas i tidshänseende, är försäljning av aktier, där köparen inte har avdragsrätt när denne 

köper aktierna, trots att säljaren beskattas för försäljningsintäkten vid den tidpunkten.19 Där-

utöver kan nämnas att en utdelning inte är avdragsgill för det utdelande företaget trots att ak-

tieägaren som huvudregel beskattas för samma utdelning.20 
 

Reciprocitetsprincipen är en princip av grundläggande natur. Tillsammans med exempelvis 

likformighetsprincipen, skatteförmågeprincipen, kongruensprincipen, kontinuitetsprincipen 

och neutralitetsprincipen verkar den för en konsekvent beskattning.21 Som exemplifieringen 

                                                
12 Se Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 64 f. 
13 Se S. Tikka, Skattenytt 2004 s. 658 f. 
14 Se Dahlberg, Skattenytt 2004 s. 666. 
15 Se Svenska Akademiens ordlista, s. 743. 
16 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 50 f. 
17 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 169 ff. 
18 Se Thorell, Skattelag och affärssed, s. 202 f. 
19 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 50 f. 
20 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 170. 
21 Se Pelin, Svensk intern och internationell skatterätt, s. 44. 
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av icke-reciproka regler i föregående stycke visar är en reciprokt utformad lagstiftning dock 

inte alltid att eftersträva. Enligt Mutén bör till exempel bestämmandet av skatteförmågan inte 

påverkas av hur den skattskyldiges motparter i transaktionen beskattas (det vill säga huruvida 

beskattningen är reciprok eller inte, författarens anmärkning). I rättstillämpningen bör reci-

procitet därför inte eftersträvas om det medför en för individen mindre korrekt inkomstberäk-

ning. Lagstiftaren bör i stället eftersträva lösningar som tillfredsställer både reciprocitetsprin-

cipen och en individuellt riktig inkomstberäkning.22 Enligt Kellgren kan brister i reci-

prociteten leda till problem, vilket kan göra det motiverat att i vissa fall överväga en reciprok 

lösning på bekostnad av andra skatteteoretiska överväganden.23 
 

Thorell menar att reciprocitetsprincipen inte bara har betydelse för avdrags- och skatteplikts-

frågan, utan också för hur tillgångar redovisas i allmänhet. Att en tillgång inte får redovisas 

hos mer än en part kan till exempel anses följa av denna princip. Ett exempel på när reciproci-

tetsprincipens tillämpning begränsas är när endast en part tillämpar bokföringsmässiga grun-

der och det därmed enbart är denne som periodiserar intäkten respektive kostnaden. Vid sådan 

redovisning sker således ingen avstämning mot motpartens redovisning.24 Norberg och Tho-

rell menar att även om reciprocitet kan stödja avdragsrätt i beskattningen för ett visst belopp 

kan det knappast anses utgöra ett principiellt argument för eller mot avdragsrätt för kostnader 

i företag. Företagets kostnader bör vara desamma oavsett hur en eventuell motpart beskattas.25 
 

2.3 Olika aspekter av reciprocitetsprincipen 

Det finns flera olika aspekter av reciprocitetsprincipen. Kellgren förespråkar en uppdelning i 

följande delar; omfångsreciprocitet, regelreciprocitet, periodreciprocitet, värderingsreci-

procitet, skattesatsreciprocitet och bedömningsreciprocitet.26 
 

Med omfångsreciprocitet avses det som normalt menas med reciprocitetsprincipen, det vill 

säga att om en kostnad är avdragsgill för utbetalaren så är motsvarande intäkt skattepliktig för 

mottagaren. Regelreciprocitet rör frågan om skattereglerna i sig själva leder till en ömsesidig-

het i beskattningen mellan olika parter. För att uppnå fullständig regelreciprocitet skulle samt-

liga skillnader i beskattningen mellan skattskyldiga behöva avskaffas, vilket skulle kräva yt-

                                                
22 Se Mutén, Inkomst eller kapitalvinst, s. 183. Se även Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s. 382. 
23 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 171 och s. 175. 
24 Se Thorell, Skattelag och affärssed, s. 202 ff. 
25 Se Norberg och Thorell, Skattenytt 2008 s. 450. 
26 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 169 ff. 
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terst omfattande ändringar i skattereglerna. Även om regelreciprocitet ofta är eftersträvansvärt 

måste det anses orimligt att kräva total regelreciprocitet.27Periodreciprocitet råder när en 

transaktion ger upphov till en skattepliktig intäkt för en part samma år som den ger upphov till 

en avdragsgill kostnad för dennes motpart. Eftersom transaktioner som regel bedöms utifrån 

deras ekonomiska innebörd för respektive part, och en kostnad för en part inte nödvändigtvis 

behöver utgöra en intäkt för motparten vid exakt samma tidpunkt, kan periodreciprociteten 

ofta inte upprätthållas.28 Värderingsreciprocitet innebär att de relevanta beloppen i beskatt-

ningen är desamma för transaktionens olika parter. Det förutsätter som regel att det underlig-

gande förfarandet bedöms på samma sätt för alla parter samt att skattereglerna i sig är upp-

byggda på sådant sätt att värderingsreciprocitet uppnås. I de flesta fall föreligger värde-

ringsreciprocitet. 29 Skattesatsreciprocitet föreligger om den skattesats som är relevant för 

avdraget hos den ena parten i en transaktion även tillämpas vid beskattningen av transaktion-

ens andra part.30 
 

Bedömningsreciprocitet tar sikte på bedömningen av den underliggande transaktionen. För att 

bedömningsreciprocitet ska föreligga krävs att den skatterättsliga synen på en transaktion är 

densamma för samtliga parter. Det krävs således att det föreligger en enhetlig syn på vilka 

affärshändelser som är bevisade, vilka skattesubjekt som är parter och vilken som är den kor-

rekta skatterättsliga klassificeringen av affärshändelserna. En avvikelse för en av de skatt-

skyldiga ska därför medföra motsvarande korrigering för samtliga skattskyldiga.  
 

Bedömningsreciprocitet är mycket närliggande principen om att beskattning ska ske efter 

verklig innebörd.31 Som regel bör bedömningsreciprocitet eftersträvas.32 Där det kan uppstå 

problem att upprätthålla bedömningsreciprocitet är när en av avtalsparterna är skattskyldig i 

ett annat land. Kellgren menar att utgångspunkten bör vara att beskatta svenska skattesubjekt 

efter den verkliga innebörden enligt svensk rätt, i princip oavsett hur beskattning kan tänkas 

ske i andra länder. Han inflikar dock att det i speciella fall kan bli aktuellt att avvika för att 

                                                
27 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 174 f. 
28 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 176 f. 
29 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 178 f. Som undantag kan nämnas korrigeringsregeln avseende anskaffningsvärdet på inventarier i 18 kap. 
11 § IL som endast påverkar bedömningen av köparens anskaffningsvärde. 
30 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 180. 
31 Verklig innebörd presenteras i avsnitt 3.3. 
32 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 173.  



	  

	   13 

kunna samordna den svenska och den utländska beskattningen.33 Även i situationer där inte 

alla parter uppfyller de subjektiva rekvisit som kan vara uppställda i vissa lagregler kan effek-

ten bli bristande bedömningsreciprocitet. Eventuellt torde det vara möjligt att med genomsyn 

eller tillämpning av SFL framtvinga bedömningsreciprocitet.34 
 

Enligt Kellgren måste bedömningsreciprocitet egentligen ses som en aspekt av målet likfor-

mig rättstillämpning. Han menar att om inte bedömningen av transaktionen är densamma för 

alla parter, kan inte tillämpningen, och den rättsliga klassificeringen, anses ske efter samma 

kriterier för samtliga inblandade.35 Bedömningsreciprociteten kan således i viss mån ses som 

en förutsättning för en korrekt och konsekvent beskattning.36 
 

2.4 Sammanfattande kommentar 

Även om de flesta är överens om att grundläggande principer är mycket betydelsefulla för att 

nå konsekvent utformade beskattningsregler, går åsikterna isär huruvida de även kan ha en 

roll i rättstillämpningen. Det förefaller som att ståndpunkterna överlag är försiktigt inriktade, 

främst med hänvisning till principernas i många fall oklara innebörd, och kanske den främsta 

anledningen; de krav som följer av legalitetsprincipen.37 Persson Österman anför att frågan 

om en princip kan få relevans i rättstillämpningen främst bör avgöras mot bakgrund av de skäl 

som principen vilar på. Enligt min mening är det en rimlig tankegång, eftersom principerna i 

många fall inte är lagfästa, och därmed måste erhålla sin legitimitet och status från annat håll. 

Det är de bakomliggande skälen som till sist avgör om en tillämpning av principerna kan be-

rättigas. 
 

Samtliga olika former av reciprocitet kan sägas ha en roll för utformandet av våra regler. 

Samtidigt är det viktigt att notera att de olika reciprocitetsbegreppen i många fall inte kan el-

ler bör upprätthållas. Det som Kellgren kallar bedömningsreciprocitet bör dock gälla förhål-

landevis undantagslöst eftersom det torde finnas få anledningar att avvika från det som har 

bedömts som den verkliga innebörden av förfarandet.38  

                                                
33 Se Kellgren, SvSkT 2009:9 s. 950 f. 
34 Se Kellgren, SvSkT 2009:9 s. 946 ff. 
35 Se Kellgren, SvSkT 2009:9 s. 959, not 10. 
36 Se Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det? i Festskrift till Nils Matts-
son, s. 172 f. Se även Kellgren, SvSkT 2009:9 s. 950. 
37 Legalitetsprincipen och dess betydelse presenteras i avsnitt 3.5. 
38 Mer om verklig innebörd i avsnitt 3.3.	  
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3 Reciprocitetsprincipens förhållande till andra principer 

3.1 Inledning 

För att sätta reciprocitetsprincipen i sitt sammanhang och därigenom ge läsaren en bättre för-

ståelse för hur principen ska tolkas och hur den förhåller sig till andra begrepp ges nedan en 

presentation av några utvalda principer som på olika sätt kan ha betydelse för reciprocitets-

principens tillämpning. Vissa verkar snarast som stöd för en reciprok beskattning, vissa sam-

verkar med reciprocitetsargumentet och vissa kan sätta hinder i vägen för en tillämpning av 

reciprocitetsprincipen. 
 

3.2 Kontinuitetsprincipen 

Kontinuitet innebär att alla inkomster bör beskattas vid någon tidpunkt, men å andra sidan 

endast en gång.39 Kontinuitetsprincipen kan också beskrivas på följande sätt. Om egendom 

överlåts utan att överlåtaren beskattas för uppkommen värdestegring, ska i stället förvärvaren 

beskattas för denna värdestegring vid en framtida försäljning. Förvärvaren övertar således 

överlåtarens anskaffningsvärde.40 Denna situation uppstår exempelvis vid kvalificerade un-

derprisöverlåtelser, vilka regleras i 23 kap. IL. Har en överlåtelse skett till underpris men reg-

lerna om kvalificerade underprisöverlåtelser inte är tillämpliga och uttagsbeskattning enligt 22 

kap. IL således ska ske, sker beskattning i stället enligt reciprocitetsprincipen.41 
 

3.3 Verklig innebörd 

Beskattning ska i allmänhet ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd, oavsett hur 

parterna har rubricerat förfarandet.42 Med rättshandlingars verkliga innebörd avses den inne-

börd som rättshandlingarna har obligationsrättsligt.43 Skatterätten kan därmed sägas bygga på 

civilrättslig grund.44 Principen om att beskattning ska ske efter det som bedöms vara den 

verkliga innebörden kan ses som en aspekt av reciprocitetsprincipen (jfr bedömningsreci-

procitet).45 Melz ger en träffande beskrivning av förhållandet mellan verklig innebörd och 

reciprocitet: ”Reciprocitet är motiverad i den triviala betydelsen att sakomständigheterna i 

realiteten endast kan ha en innebörd, och att bedömningen därför bör bli densamma oavsett 
                                                
39 Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s. 40. 
40 Se Pelin, Svensk intern och internationell skatterätt, s. 44. 
41 För en utförligare genomgång av dessa regler, se avsnitt 4.4. 
42 Se exempelvis RÅ 2004 ref. 27. I praxis finns flera exempel på när domstolens klassificering av den verkliga 
innebörden har lagts till grund för beskattningen, till exempel RÅ 1986 ref. 51, RÅ 1987 ref. 78 samt RÅ 2008 
ref. 84 I och II (Cloettamålen - behandlas i avsnitt 5.4). Även von Bahr konstaterar att prövningen i möjligaste 
mån bör baseras på verkliga förhållanden, se von Bahr, Skattenytt nr 11, 1988 s. 7-14. 
43 Se Burmeister, SvSkT 2011:4 s. 354. 
44 Se Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 92. 
45 Bedömningsreciprocitet presenteras i avsnitt 2.3.	  
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om transaktionen ses från säljarens eller köparens sida.”46 Melz konstaterar vidare att en 

självklar och korrekt variant av reciprocitetsprincipen är att den verkliga innebörden av en 

transaktion är densamma oavsett om den betraktas från säljarens eller köparens synvinkel. 

Han menar dock att reciprociteten som regel inte bör sträcka sig längre än så, eftersom exem-

pelvis olika rättsregler för respektive avtalspart kan medföra att beskattningen av dem inte blir 

reciprok.47 Om de omständigheter som bedömningen avseende en part grundas på inte över-

ensstämmer med den verkliga innebörden av förfarandet torde möjligheten att använda reci-

procitet som grund för beskattning av dennes motpart minska betydligt.48 
 

Eftersom beskattning ska ske efter den verkliga innebörden kan det ibland vara nödvändigt att 

omklassificera rättshandlingar från parternas benämningar till vad som anses vara den verk-

liga innebörden. När fråga är om sådana rättsfigurer som definieras i särskild skatterättslig 

reglering, och rättshandlingarna uppfyller vad som är särskilt föreskrivet, bör en omklassifice-

ring dock inte kunna ske. Ett exempel på en sådan rättsfigur är koncernbidrag, vilket innebär 

att om de skatterättsliga kraven för koncernbidrag är uppfyllda, ska givaren medges avdrag.49 
 

3.4 Omotiverad dubbelbeskattning 

Efterlevs inte reciprocitetsprincipen, och det inte beror på ett av lagstiftaren medvetet inrättat 

undantag, kan en omotiverad dubbelbeskattning uppstå genom att samma värde utan rimlig 

anledning tas upp till beskattning två gånger. Om exempelvis en låntagare inte får avdrag för 

den ränta som långivaren är tvungen att ta upp uppstår en situation där räntebeloppet blir be-

skattat dubbelt, om än hos olika skattesubjekt. Detta torde inte kunna motiveras utan bör i de 

flesta situationer bedömas som en omotiverad dubbelbeskattning. Principen om att omotive-

rad dubbelbeskattning ska undvikas är nära sammankopplat med reciprocitetsprincipen, ge-

nom att en icke-reciprok beskattning ofta leder till dubbelbeskattning.50 
 

3.5 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen är relevant att granska då reciprocitetsprincipens betydelse i skattetill-

lämpningen i hög grad påverkas av synen på de krav som följer av legalitetsprincipen. Legali-

                                                
46 Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s. 382. 
47 Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s. 42. 
48 Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s. 382. 
49 Se Burmeister, SvSkT 2011:4 s. 344 f. Se även RÅ 2000 ref. 21 II.	  
50 Som exempel på en ”motiverad” dubbelbeskattning som lagstiftaren med mening har inrättat kan nämnas 
bolags- och utdelningsbeskattning. Vinster i företag beskattas först och främst med bolagsskatt. Om dessa skat-
tade vinstmedel sedan delas ut till ägarna blir samma värde som huvudregel föremål för ytterligare en omgång 
beskattning; utdelningsbeskattning.  
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tetsprincipen innebär att enskilda endast får påföras skatt med uttryckligt stöd av lag.51 Princi-

pen innefattar således ett föreskriftskrav. Även om lagtexten givetvis får tolkas krävs att tolk-

ningen har objektivt stöd i lagtextens ordalydelse. Enligt Påhlsson innebär legalitetsprincipen, 

utöver skydd för den enskilde, även krav på att skatt verkligen tas ut när lagen kräver så. 

Detta kallas legalitetsprincipens ”andra sida”, och är till för att skydda skattekollektivet. Han 

menar att denna aspekt av legalitetsprincipen bidrar till att likabehandlingsprincipen upprätt-

hålls. För att kravet på lagstöd ska vara tillgodosett bör det dock räcka att tolkningsresultatet 

framstår som en naturlig konsekvens av lagtexten.52 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg 

och Simon-Almendal anger att det räcker att den fria lagtolkningen inte är till nackdel för 

skattebetalarna och att lagbestämmelserna inte får utvidgas utöver sin föreskrivna räckvidd.53 
  

Nära sammankopplat med legalitetsprincipen är frågan om analogier bör tillåtas eller inte i 

skatterätten. Analogislut innebär att en regel tillämpas utanför sin språkliga omfattning, men 

fortfarande i enlighet med dess bakomliggande syfte. Påhlsson menar att legalitetsprincipens 

föreskriftskrav principiellt utesluter analogislut, åtminstone om det är till nackdel för den 

skattskyldige. Även om det kan anföras flera skäl för att analogislut inte bör förbjudas, såsom 

att de kan behövas i atypiska situationer för att uppnå resultat som uppfyller kraven på billig-

het och rättvisa, anser han att föreskriftskravet blir helt meningslöst utan analogiförbud.54 Lo-

din, Lindencrona, Melz, Silfverberg och Simon-Almendal konstaterar att för att föreskrifts-

kravet ska kunna tillämpas fullt ut och analogislut följaktligen helt kunna undvikas hade det 

egentligen krävts en fullständigare lagtext än nuvarande inkomstskattelag. Författarna menar 

emellertid att rättssäkerhetsskäl trots detta talar mot att göra analogislut, dock främst då ana-

logierna företas till den skattskyldiges nackdel.55 
 

Hultqvist, som har skrivit en avhandling om legalitetsprincipen, anser legalitetsprincipen vara 

ett absolut krav och menar att alla analogislut principiellt strider mot föreskriftskravet och 

därmed är förbjudet.56 Samtidigt konstaterar han att analogier till den skattskyldiges förmån i 

särskilda fall måste kunna stödjas på domstolarnas allmänna möjlighet att ta hänsyn till billig-
                                                
51 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 722 f. Se även 2 kap. 10 § andra stycket och 8 kap. 3 § RF vari anges att all beskattning måste ha stöd i 
lag. 
52 Se Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 88. Se även S. Tikka, Skattenytt 2004 s. 658, där legalitetsprincipens 
”andra sida” diskuteras. 
53 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 723 f. 
54 Se Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, s. 91 f. 
55 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 723 f. 
56 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, särskilt s. 127 och 368.	  
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hetsskäl. Enligt Hultqvist utgör tanken om billighet en del av vårt rättsarv. Legalitetsprincipen 

torde inte hindra att sådan hänsyn tas i fall där en strikt tillämpning skulle leda till uppseende-

väckande resultat. Även om det enligt Hultqvist således krävs mycket extraordinära skäl, 

torde det inte vara omöjligt att i särskilda fall gå utanför lagtexten för att uppnå ett rimligt 

utfall.57 I likhet med Hultqvist menar S. Tikka att legalitetsprincipens krav på förutsebarhet 

som regel kan anses leda till att analogier inte bör tillåtas eller åtminstone endast får tillgripas 

med stor försiktighet. Samtidigt konstaterar han dock att behovet av att skattelagarna ska 

kunna anpassa sig till nya ekonomiska fenomen kan tala för tillåtandet av analogier.58 
 

3.6 Sammanfattande kommentar 

Kontinuitet innebär att beskattningen skjuts upp medan reciprocitet innebär att beskattningens 

två ”sidor” sker samtidigt, grundat på samma bedömning och avseende samma värden. De två 

principerna kan sägas samverka i den meningen att där den ena principen inte är lämplig att 

tillämpa, torde den andra fungera för att uppnå en korrekt och konsekvent beskattning. 
 

Som redan har nämnts ovan avseende bedömningsreciprocitet bör beskattning i möjligaste 

mån ske baserat på den verkliga innebörden av ett förfarande. Att undantag ibland måste gö-

ras för sådana rättsfigurer som är särskilt skatterättsligt definierade, i den bemärkelsen att de 

inte bör omklassificeras om de uppfyller alla uppställda rekvisit, bör snarast ses som ett un-

dantag till huvudregeln om att beskattning alltid ska ske efter verklig innebörd. Om den verk-

liga innebörden inte tillåts ligga till grund för beskattningen av samtliga inblandade parter, 

kan det uppstå brister i likformighet och förutsebarhet. 
 

Avseende legalitetsprincipen kan följande konstateras. Det råder delade meningar om hur 

långt legalitetsprincipen egentligen sträcker sig. Att legalitetsprincipen är starkt gällande och 

medför ett föreskriftskrav torde alla vara överens om. Frågan är dock hur långt det kravet ska 

dras och om det innebär att det aldrig är möjligt att gå utanför lagtextens ordalydelse, ens om 

det är till fördel för den skattskyldige och dessutom framstår som lämpligt. Enligt min mening 

utgör legalitetsprincipen en av de viktigaste grunderna i skatterätten, men samtidigt bör den 

inte ges en så hindrande roll att den omöjliggör beskattningsutfall som både det allmänna och 

de skattskyldiga uppfattar som rimliga och som överensstämmer med de principer som vårt 

skattesystem vilar på. 

 
                                                
57 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 65 och 368. 
58 Se S. Tikka, Skattenytt 2004 s. 658 f. 
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4 Exempel på hur reciprocitetsprincipen tar sig uttryck 

4.1 Inledning 

Det finns många exempel på reciprocitet i svensk skattelagstiftning. Nedan presenteras ett 

urval av dessa, ägnade att fördjupa förståelsen för hur reciprocitetsprincipen i realiteten tar sig 

uttryck. 
 

4.2 Koncernbidragsreglerna 

Koncernbidrag kan ges från ett bolag till ett annat bolag i samma koncern för att resultatut-

jämna. Koncernbidraget är avdragsgillt för det utgivande bolaget och skattepliktigt för det 

mottagande bolaget, och utgör därmed en möjlighet för koncerner att överföra beskattnings-

underlag mellan olika bolag i koncernen. Koncernbidragsrätt förutsätter att vissa villkor är 

uppfyllda, vilka syftar till att inte något led i dubbelbeskattningen kringgås genom utnyttjande 

av koncernbidrag.59 Koncernbidragsreglerna, som återfinns i 35 kap. IL, är som synes upp-

byggda efter förutsättningen att överföringen behandlas reciprokt, det vill säga avdragsrätt för 

givaren och skatteplikt för mottagaren. Som redan har nämnts torde det vara omöjligt att om-

klassificera en överföring enbart hos mottagaren, vilket, om det gjordes, under alla omstän-

digheter åtminstone skulle strida mot reciprocitetsprincipen.60 
 

4.3 Ränteavdragsbegränsningsreglerna 

Ränta utgör normalt sett en avdragsgill kostnad i en verksamhet. Ränteavdragsbegränsnings-

reglerna, som återfinns i 24 kap. 10 a-f §§ IL, utgör ett undantag från denna huvudregel och 

innebär att avdrag inte medges för räntor som löper på vissa koncerninterna lån. Reglerna 

infördes efter att det hade uppmärksammats att det rådde bristande reciprocitet mellan be-

handlingen av räntan hos utbetalaren respektive mottagaren, särskilt inom internationella kon-

cerner, men även inom rent inhemska sådana.61 Finansieringsstrukturerna kunde exempelvis 

se ut på följande sätt. Ett svenskt bolag tog upp ett lån hos ett utländskt bolag inom samma 

koncern, och betalade därefter ränta till det utländska bolaget. Det svenska bolaget erhöll av-

drag för räntekostnad i Sverige samtidigt som motsvarande ränteintäkt hos det utländska bo-

laget i många fall endast beskattades med mycket låg skattesats eller inte alls. För att komma 

tillrätta med denna bristande reciprocitet infördes ränteavdragsbegränsningsreglerna, vilka 

anger att avdrag i normalfallet endast medges om motsvarande ränteintäkt beskattas med 

                                                
59 Se Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatte-
rätt, s. 276. 
60 Se Wiman, Skattenytt 1994 s. 366-367 samt Burmeister, SvSkT 2011:4 s. 344. Se även RÅ 2000 ref. 21 II.	  
61 Se prop. 2008/09:65, s. 36. 
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minst tio procent hos mottagaren. För att avdrag för räntekostnad ska medges ska således be-

skattningen vara någorlunda reciprok. 
 

4.4 Förvärvarens anskaffningsvärde vid uttagsbeskattning av överlåtaren 

När en tillgång överlåts till ett pris understigande marknadsvärdet kan följande två scenarion 

aktualiseras. Om kraven i 23 kap. IL är uppfyllda och det således är en kvalificerad underpris-

överlåtelse, kommer förvärvarens anskaffningsvärde på den överlåtna tillgången, enligt 23 

kap. 10 § IL, att motsvara överlåtarens skattemässiga anskaffningsutgift. Följaktligen upprätt-

hålls kontinuiteten. Är det inte fråga om en kvalificerad underprisöverlåtelse ska uttagsbe-

skattning ske, vilket innebär att överlåtaren beskattas som om tillgången hade överlåtits till ett 

pris motsvarande marknadsvärdet. För att samma värde inte ska beskattas ytterligare en gång 

och resultera i en omotiverad dubbelbeskattning utgörs förvärvarens anskaffningsvärde av det 

värde som har legat till grund för beskattning av överlåtaren, det vill säga marknadsvärdet på 

tillgången. Detta anses följa av grundläggande regler om transaktionens verkliga innebörd.62 

Ett sådant resultat kan därmed också sägas vara ett resultat av reciprocitetsprincipen. 
 

4.5 Sammanfattande kommentar 

Reciprocitet förekommer på flera ställen i svensk skattelagstiftning. Det finns dock otaliga 

undantag där lagstiftaren av olika anledningar har valt en icke-reciprok lösning.63 Som huvud-

regel torde emellertid reciprocitet i beskattningen anses eftersträvansvärt. Att lagstiftaren i 

många fall valt att utforma reglerna reciprokt kan främst anses utgöra ett tecken på att det 

finns ett stöd för principen i svensk skatterätt och att de skäl som ligger bakom principen i 

många fall lämpar sig väl för att ha som utgångspunkt i utformandet av lagar och regler. 

  

                                                
62 Avseende hela stycket se Melz, Något om 1990-talets reformeringar av de svenska inkomstskattereglerna för 
företagsomstruktureringar i Festskrift till Edward Andersson, s. 183 samt Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg 
& Simon-Almendal, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 533. Se även Persson Österman, Konti-
nuitetsprincipen i svensk inkomstbeskattning, s. 388. Notera också bestämmelsen i 22 kap. 8 § IL. 
63 För exempel se avsnitt 2.2.	  
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5 Reciprocitetsprincipen i praxis 

5.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas ett urval av domar där reciprocitetsresonemang har förekommit. Prin-

ciper förekommer relativt sällan i domskäl, något vanligare är att de åberopas av endera part. 

Störst fokus läggs på Cloettamålen eftersom dessa innebär en delvis ny inställning till använ-

dandet av mer allmänna resonemang på rättstillämpningsnivå. 
 

5.2 Kammarrätten i Göteborgs dom 2005-03-24, mål nr 3688-01  

5.2.1 Förutsättningar 

En bank slutade att löpande debitera ett bolag med likviditetsproblem räntor. Aktierna i bola-

get, som var pantförskrivna till säkerhet för bolagets förpliktelser gentemot banken, förvärva-

des av banken för en krona. I bolagets skulder till banken ingick ett belopp som avsåg upp-

lupna obetalda räntor. Fråga var om bolaget skulle beskattas för räntenedsättningen. Bolaget 

hävdade att beloppet utgjorde ett icke skattepliktigt villkorat aktieägartillskott. Skatteverket 

yrkade, med hänvisning till att banken hade behandlat räntenedsättningen som en avdragsgill 

kostnad, att bolaget skulle beskattas för beloppet i enlighet med reciprocitetsprincipen. 
 

5.2.2 Domstolens bedömning 

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att eftersom banken behandlat räntenedsättningen 

som en avdragsgill omkostnad, räntenedsättningen kunde, i skattehänseende, inte behandlas 

som aktieägartillskott. Kammarrätten uttalade vidare att reciprocitet i allmänhet innebär ett 

strävande efter att samordna intäkter och avdrag på så sätt att vad som är en skattepliktig in-

täkt för en skattskyldig svarar mot en avdragsgill kostnad för en annan och vice versa. Kam-

marrätten angav att reciprocitetsprincipen är en princip som syftar till en konsekvent utform-

ning av inkomstskatteregleringen, men att principen dels inte är utan inskränkningar, dels inte 

är reglerad i lag, varför dess användbarhet i rättstillämpningen måste anses begränsad. Därut-

över anförde kammarrätten att det saknas exempel på en fristående tillämpning av principen i 

praxis (mars 2005, författarens anmärkning). Kammarrätten konstaterade slutligen att det inte 

hade visats att någon självständig prövning av bankens avdragsrätt hade gjorts av Skattever-

ket, och att det vid sådant förhållande framstod som tvivelaktigt att låta beskattningen av bo-

laget uteslutande styras av beskattningen av banken. Räntenedsättningen ansågs således inte 

kunna beskattas med stöd av reciprocitetsprincipen. 
 

 



	  

	   21 

5.3 Regeringsrättens dom 2005-10-24, mål nr 5264-02  

5.3.1 Förutsättningar 

I målet yrkade ett bolag om att få en viss del av sina extraordinära intäkter undantagna från 

beskattning, eftersom beloppet uppgavs utgöra ett icke skattepliktigt aktieägartillskott. 
 

5.3.2 Domstolens bedömning 

Kammarrätten valde att beskatta bolaget för beloppet med hänvisning till att mottagarbolaget 

måste vara bundet av givarens sätt att skattemässigt behandla överföringen, det vill säga be-

skattningen måste vara reciprok. HFD gjorde dock en annan bedömning och fastslog att, oav-

sett att det inte kunde anses klarlagt hur beloppet faktiskt hade behandlats hos givarbolaget, 

det saknades dels förutsättningar att tillämpa dåvarande bestämmelser om koncernbidrag, dels 

hade inte heller annan grund för beskattning visats föreligga. Bolaget fick därmed rätt och 

beloppet undantogs från beskattning. Reciprocitet ansågs således inte kunna grunda beskatt-

ning av en skattskyldig i en situation där lagstöd saknades. 
 

5.4 Cloettamålen, RÅ 2008 ref. 84 I och II 

5.4.1 Förutsättningar 

Ett dotterbolag lämnade ett räntefritt lån till sitt moderbolag. Mellan bolagen saknades kon-

cernbidragsrätt eftersom moderbolaget omfattades av de då gällande reglerna om förvalt-

ningsföretag. I mål I var fråga om dotterbolaget skulle uttagsbeskattas för den ränteeftergift 

som hade skett i samband med det räntefria lånet. Alla tre instanser valde att uttagsbeskatta 

dotterbolaget för ränteeftergiften. I mål II var fråga om moderbolaget i sådant fall hade rätt till 

avdrag för samma ränta som hade varit föremål för uttagsbeskattning hos dotterbolaget. Mo-

derbolaget hänvisade bland annat till SOU 2005:99 s. 94-98, där det anges att det av rätts-

praxis (RÅ 2004 ref. 1 och RÅ 2004 ref. 94) kan utläsas att det är möjligt för förvärvaren att 

åsätta ett anskaffningsvärde utöver den öppna ersättningen. Moderbolaget ansåg att det av 

detta uttalande kunde anses följa att låntagaren vid beskattning av beräknad ränta skulle er-

hålla avdrag för motsvarande belopp som räntekostnad. Skatteverket bestred bifall till moder-

bolagets yrkande och anförde att fråga var om en fiktiv ränta för vilken avdragsrätt saknades. 
 

5.4.2 Domstolens bedömning 

HFD biföll moderbolagets yrkande och medgav rätt till avdrag för det belopp som dotterbola-

get hade uttagsbeskattats för. I domskälen uttalades bland annat: ”Den som förvärvar till-

gångar till underpris får enligt praxis i vissa fall med stöd av allmänna principer tillgodoräkna 
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sig det värde som överlåtaren har uttagsbeskattats för som anskaffningsvärde på de förvärvade 

tillgångarna. Detta innebär att förvärvaren medges avdrag för anskaffningen med ett belopp 

som överstiger den lämnade ersättningen.”64 HFD hänvisade därefter till RÅ 2004 ref. 94, där 

en stiftelse hade överlåtit dess samtliga rättigheter och skyldigheter till ett trossamfund. Över-

föringen skulle ske till underpris och eftersom rättsverkningarna av förfarandet bedömdes 

vara i princip desamma som vid en fusion, fick stiftelsen anses ha avyttrat tillgångarna, vilket 

ledde till uttagsbeskattning. I RÅ 2004 ref. 94 ansåg HFD att det av allmänna principer fick 

anses följa att vid en sådan uttagsbeskattning som hade skett, förvärvaren som anskaffnings-

värde på tillgångarna måste få det marknadsvärde som lagts till grund för beskattningen av 

överlåtaren. Vidare konstaterade HFD att det saknades anledning att behandla regelrätta över-

låtelser till underpris på annat sätt än vad som gjorts i RÅ 2004 ref. 94, även om förfarandet i 

det målet var av speciell natur. Att förvärvaren i vissa fall kan tillgodoräkna sig det uttagsbe-

skattade värdet som anskaffningsvärde ansåg HFD följa redan av RÅ 2004 ref. 1 (Sipano II). 

Med en sådan metod undviks även en omotiverad dubbelbeskattning.  
 

Avseende omständigheterna i det aktuella målet konstaterade HFD följande. För att undvika 

en omotiverad dubbelbeskattning, genom att både dottern och modern blir beskattade för 

samma belopp (avkastningen på lånet), måste, på motsvarande sätt som vid en överlåtelse av 

tillgångar till underpris, moderbolaget medges avdrag för den ränta som dotterbolaget tvingas 

ta upp. Moderbolaget medgavs således avdrag för räntekostnad. Att moderbolaget var skatte-

befriat för utdelning från dotterbolaget föranledde enligt HFD ingen annan bedömning. 
 

5.4.3 Analys i doktrin 

Cloettamålen har diskuterats förhållandevis flitigt i doktrinen.65 Burmeister beskriver avgö-

randet på följande sätt. Moderbolaget medgavs avdrag såsom för räntekostnad trots att det var 

en fråga utanför det lagreglerade området och dessutom rörde sig om företag mellan vilka 

koncernbidragsrätt saknades. Avdragsrätten motiverades med ett reciprocitetsresonemang; har 

dotterbolaget beskattats för värdet ska moderbolaget medges avdrag, annars uppstår en omo-

tiverad dubbelbeskattning. Tidigare har Gäverth avfärdat ett dylikt reciprocitetsresonemang.66 

Burmeister konstaterar vidare att HFD, genom en bedömning av den ekonomiska innebörden 

(samma som verklig innebörd), och genom en tillämpning av principerna om kontinuitet och 

                                                
64 Se RÅ 2008 ref. 84 II, på s. 3. 
65 För genomgång av målen se exempelvis Melbi, Skattenytt 2009 s. 344-346. 
66 Se Burmeister, SvSkT 2009:2 s. 214. Se även Gäverth, Skattenytt 2005 s. 37-47. 
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reciprocitet, på ett tydligt sätt har avgjort en ej lagreglerad fråga som tidigare varit mycket 

oklar.67 
 

Attorps inleder sin analys av domarna med att konstatera att i de fall en skattskyldig har för-

värvat en tillgång eller tjänst och därvid uttagsbeskattats anses tillgången/tjänsten anskaffad 

för marknadsvärdet. I RÅ 2004 ref. 94, som visserligen avsåg en speciell situation, tog HFD 

denna princip ett steg längre då ett annat subjekt än det som hade uttagsbeskattats medgavs 

avdrag för ett anskaffningsvärde motsvarande mer än lämnad ersättning. Genom Cloettado-

marna utsträcktes denna princip även till förvärv av tjänster. Attorps jämför Cloettamålen 

med RÅ 2002 ref. 77, där ett bolag nekades avdrag för en fiktiv ränta som utgjordes av mel-

lanskillnaden mellan det nominella värdet och nuvärdet på ett konverteringslån. Hon konstate-

rar att varken bolaget i Cloettamålen eller bolaget i RÅ 2002 ref. 77 hade haft någon faktisk 

kostnad för ränta. Följaktligen måste skillnaden ligga i att det i Cloettamålen var risk för att 

en omotiverad dubbelbeskattning skulle uppstå, och att principen om att undvika sådana omo-

tiverade dubbelbeskattningar måste ges företräde framför en uttrycklig lagregel om att avdrag 

endast medges för utgift (16 kap. 1 § IL). Attorps drar därvid slutsatsen att det troligtvis måste 

finnas en korresponderande beskattningsbar intäkt, och därmed risk för omotiverad dubbelbe-

skattning, för att principerna fastslagna i Cloettadomarna ska få ordentligt genomslag.68 
 

5.5 Sammanfattande kommentar 

Domstolarna tycks vara försiktiga med att använda reciprocitetsprincipen som en självständig 

grund för beskattning. Det framkommer både i kammarrättens dom från 2005-03-24, mål nr 

3688-01, samt Regeringsrättens dom från 2005-10-24, mål nr 5364-02. Även om HFD i mål 

nr 5364-02 avvek från kammarrättens reciprocitetsresonemang behöver det dock inte innebära 

att ett sådant i sin helhet förkastas. HFD:s uttalande i domen kan tolkas som att det inte räcker 

att åberopa reciprocitet som grund för att beskattning ska ske, åtminstone inte när ett sådant 

resonemang är till nackdel för den skattskyldige. Detta överensstämmer även med legalitets-

principen.69 
 

Trots att någon räntebetalning aldrig hade ägt rum och avdragsrätten därmed inte kunde stöd-

jas på någon lagregel ansåg HFD i Cloettamålen att moderbolaget hade rätt till avdrag för den 

ränta som dotterbolaget hade uttagsbeskattats för. I domarna kan följande aspekter av reci-

                                                
67 Se Burmeister, SvSkT 2009:2 s. 215. 
68 Avseende hela stycket, se Attorps, Skattenytt 2009 s. 528 f. 
69 Se avsnitt 3.5.	  
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procitet urskiljas. Först och främst hänvisar HFD till resonemanget avseende förvärvarens 

anskaffningsvärde vid uttagsbeskattning av överlåtaren. Eftersom innebörden av att förvärva-

ren erhåller det uttagsbeskattade värdet som anskaffningsvärde är att denne så småningom får 

avdrag för hela det värdet (dock inte förrän vederbörande avyttrar tillgången) kan detta ses 

som en direkt följd av reciprocitetsprincipen. Därutöver aktualiseras principen om att beskatt-

ning ska ske efter verklig innebörd (jfr bedömningsreciprocitet). Om det ur överlåtarens per-

spektiv ska ses som att överföringen av tillgången (eller tjänsten) har skett till marknadspris, 

bör samma bedömning och samma värden ligga till grund för motpartens, här förvärvarens, 

beskattning. Till sist aktualiseras ”sedvanlig” reciprocitet (jfr omfångsreciprocitet), med vilket 

avses att om inte förvärvaren får tillgodoräkna sig det uttagsbeskattade värdet som anskaff-

ningsvärde blir det uttagsbeskattade beloppet föremål för dubbelbeskattning.  
 

HFD visar genom Cloettadomarna att dessa principer och resonemang inte bör stanna vid be-

dömningen av förvärvarens anskaffningsvärde vid uttagsbeskattning av överlåtaren. I stället 

torde de kunna utsträckas till andra jämförbara situationer såsom ränta för långivare och lån-

tagare; särskilt sådana situationer där risk för omotiverad dubbelbeskattning föreligger. 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Med utgångspunkt i den ovan företagna utredningen följer nedan en analys avseende möjlig-

heten att använda reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämpningen, det vill säga om 

domstolar och Skatteverket, även om stöd saknas i uttrycklig lagreglering, kan fatta beslut om 

beskattning i ett konkret fall med hänvisning till ett reciprocitetsresonemang. Som angavs i 

avsnitt 1.2 har frågeställningen delats upp i följande delfrågor.  

• Kan legalitetsprincipen och de krav på regelbundenhet, rättssäkerhet och förutsebarhet 

som denna medför utgöra ett hinder mot att använda reciprocitetsprincipen direkt i 

rättstillämpningen? Gör det därvid någon skillnad om reciprocitetsresonemanget leder 

till ett positivt utfall för den skattskyldige? 

• Vilka skäl kan anföras för att reciprocitetsprincipen ska kunna tillämpas i konkreta 

fall?  

• Om principen kan användas i rättstillämpningen; är en sådan tillämpning förenad med 

särskilda villkor?  
 

6.2 Legalitetsprincipen – ett hinder? 

Legalitetsprincipen innebär, som ovan har nämnts, ett föreskriftskrav. Den utgör i många av-

seenden ett absolut och kompromisslöst krav och är ur ett förutsebarhets- och rättssäkerhets-

perspektiv essentiell. Legalitetsprincipen kräver att lagtexten tydligt och uttömmande anger 

under vilka förutsättningar en skattskyldig måste ta upp en intäkt respektive medges avdrag. 

Att ålägga en enskild bördan av beskattning enbart med hänvisning till en allmän princip får 

anses mycket tveksamt ur ett legalitetsperspektiv. Sådana brister i rättssäkerhet och förutse-

barhet torde aldrig vara acceptabla, vilket stöds av att domstolarna i fall där Skatteverket har 

yrkat att visst belopp ska tas upp på grund av reciprocitet konstaterat att det saknas grund för 

beskattning.70 Utan legalitetsprincipen kan skattskyldiga beskattas trots att erforderligt lagstöd 

saknas, vilket kan leda till stora brister både i rättssäkerhet och förutsebarhet. Övervägande 

skäl talar således för att legalitetsprincipen bör anses innebära ett absolut hinder för en till-

lämpning av sådana grundläggande principer som reciprocitetsprincipen i de fall där en sådan 

tillämpning saknar lagstöd och dessutom skulle leda till ett negativt utfall för den skattskyl-

dige i förhållande till om beskattningen endast hade grundats på lagtexten (oaktat att denna 

eventuellt är oklar eller till och med bristfällig). 

                                                
70 Se avsnitt 5.2-3. 
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Enligt min mening ligger den stora problematiken i hur legalitetsprincipens ”andra sida” ska 

tolkas. Med den andra sidan menas, som redan har nämnts, att legalitetsprincipen även ska 

skydda skattekollektivet så att inte skatt undandras det allmänna utan erforderligt lagstöd.71 
 

Frågan är om legalitetsprincipen bör ges en så långtgående innebörd att alla beslut om be-

skattning, oaktat att beslutet medför ett positivt utfall för den skattskyldige, måste ske uteslu-

tande på grundval av lagtext, och om det därmed inte kan finnas något utrymme alls för rim-

lighetsavvägningar (dit reciprocitetsargument ofta kan hänföras). Ska legalitetsprincipen tol-

kas så ”absolut” torde det inte vara möjligt att använda sådana icke-lagfästa principer som 

reciprocitetsprincipen direkt i rättstillämpningen. Närliggande detta spörsmål är frågan 

huruvida det är möjligt att göra analogislut i skatterätten. Den juridiska doktrinen måste sägas 

vara splittrad i frågan. Generellt ges dock legalitetsprincipen och föreskriftskravet stor tyngd 

vilket endast lämnar ett mindre utrymme för argument som inte grundas i lagtext.72 Enligt min 

mening kan det emellertid ändå inte anses innebära att det idag skulle vara uteslutet att an-

vända reciprocitetsprincipen direkt i rättstillämpningen.  
 

Cloettamålen, där HFD medgav avdrag för ränta trots att rätt till sådant avdrag saknades en-

ligt ordalydelsen i lagen, är om något ett utmärkt exempel på att HFD ingalunda stänger för 

möjligheten att ge mer allmänna resonemang såsom reciprocitet stor betydelse även på till-

lämpningsnivå. Dessutom kan inte samma rättssäkerhetsskäl anses göra sig gällande när fråga 

är om att medge den skattskyldige avdrag respektive godkänna att denne inte tar upp visst 

belopp som intäkt. Att skattekollektivet som helhet är skyddsvärt kan inte innebära att det 

undantagslöst bör saknas möjlighet att gå utanför lagtexten när så bedöms lämpligt. Även om 

legalitetsprincipen förvisso bör ges en omfattande betydelse i skatterätten, bör den, enligt min 

mening, inte få hindra beskattningsutfall som både det allmänna och de skattskyldiga uppfat-

tar som rimliga och lämpliga. Eftersom denna uppfattning i och med Cloettadomarna tycks 

stödjas av HFD, torde det finnas utrymme för att tillämpa reciprocitetsprincipen även direkt i 

konkreta fall, oaktat de krav som följer av legalitetsprincipen. 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det bör göras en åtskillnad mellan utfall som innebär 

att den skattskyldiges beskattningsbörda minskas och situationer där den ökar på grund av 

reciprocitetsresonemang. Att tillåta en tillämpning av reciprocitetsprincipen till fördel för den 

                                                
71 Se avsnitt 3.5. 
72 Se exempelvis Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Dahlberg, Skattenytt 2004 s. 664-66 
samt Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen. För en något mer pragmatisk 
inställning (författarens åsikt) se S. Tikka, Skattenytt 2004 s. 656-663. 



	  

	   27 

skattskyldige torde inte resa samma betänksamheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv som om 

den används till nackdel för den skattskyldige. 
 

6.3 Vilka skäl finns för att tillåta reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämp-

ningen? 

Jag delar Dahlbergs åsikt att det är tveksamt om allmänna principer generellt bör tillmätas 

någon avgörande vikt i rättstillämpningen.73 Värt att notera är emellertid att han använder 

ordet ”generellt”. Det torde göras en åtskillnad mellan att generellt ge principer en viss vikt 

och att göra det i sådana situationer där det är särskilt motiverat att göra så. Persson Österman 

anser att det viktiga inte är åberopandet av principen i sig utan de skäl som ligger bakom prin-

cipen.74 Det borde således finnas utrymme att åberopa reciprocitetsprincipen i rättstillämp-

ningen förutsatt att det finns goda bakomliggande skäl att göra det. Cloettadomarna kan sägas 

utgöra en källa för sådana skäl, eftersom ledamöterna i HFD var tvungna att noggrant förklara 

varför avdrag skulle medges trots att en strikt tolkning av 16 kap. 1 § IL skulle ha inneburit 

nekat avdrag. 
 

Det allra viktigaste skälet för att tillåta reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämpning-

en är HFD:s resonemang i Cloettadomarna. HFD gick utanför lagtextens ordalydelse för att 

uppnå en rättvis, rimlig och reciprok beskattning till fördel för den skattskyldige. Utöver 

rättspraxis torde också den allmänna rättskänslan kunna anföras som skäl, särskilt eftersom 

HFD förefaller lägga stor vikt vid att omotiverad dubbelbeskattning måste undvikas. Påhlsson 

uttalar att det kan finnas skäl att utan lagstöd tillämpa allmänna principer och resonemang i 

atypiska situationer.75 Enligt min mening måste det finnas flera situationer som lagstiftaren 

inte har tänkt på och tagit hänsyn till vid utformandet av lagtexten, där ett ”lämplighets- och 

rimlighetsresonemang” är bättre lämpat än att strikt följa lagtexten. Även Hultqvist, som är en 

av de starkaste anhängarna av att tillmäta legalitetsprincipen och de därmed följande kraven 

på lagbundenhet, rättssäkerhet och förutsebarhet mycket tung vikt, menar att det kan finnas 

utrymme för domstolar att av billighetsskäl i vissa särskilda fall göra analogier och gå utanför 

lagtextens ordalydelse.76 Persson Österman anför att skatterätten bör anses formellt regelori-

enterad, vilket, även om det är en träffande beskrivning, inte nödvändigtvis behöver innebära 

att det inte finns utrymme för att i vissa fall avvika från de skrivna reglerna till fördel för den 

                                                
73 Se avsnitt 2.1. 
74 Se avsnitt 2.1. 
75 Se avsnitt 3.5. 
76 Se avsnitt 3.5.	  
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enskilde och beskatta i linje med vad som kan anses rimligt och lämpligt.77 De krav på rätts-

säkerhet och förutsebarhet som legalitetsprincipen för med sig talar dock starkt emot att oav-

sett hur orimligt resultat som erhålls, någonsin gå utanför lagtexten till nackdel för en enskild 

och beskatta denne utan erforderligt lagstöd. 
 

6.4 Är en tillämpning av reciprocitetsprincipen förenad med särskilda villkor? 

Att använda reciprocitetsprincipen som en grund i rättstillämpningen bör, i enlighet med Clo-

ettadomarna, vara fullt möjligt och gångbart. Detta torde dock förutsätta att det är den verk-

liga innebörden av förfarandet som ligger till grund för den reciproka beskattningen och att 

det inte föreligger ett, av lagstiftaren medvetet infört, undantag från reciprocitet. Därutöver 

bör, i enlighet med ovan fört resonemang, det krävas att det är till fördel för den enskilde. 

Reciprocitetsargumentets styrka torde också i hög grad påverkas av om den icke-reciproka 

beskattningen skulle leda till en omotiverad dubbelbeskattning. Såsom Attorps konstaterade 

förefaller den springande punkten i HFD:s resonemang i Cloettadomarna vara strävan efter att 

undvika omotiverad dubbelbeskattning.78 För att motivera exempelvis ett avdrag som inte 

ryms i lagtextens ordalydelse är det således i hög grad relevant om det annars skulle uppstå en 

omotiverad dubbelbeskattning. Enligt min mening bör det måhända inte ses som ett absolut 

krav, men det ska definitivt tillmätas avsevärd vikt i sammanhanget. Dessutom torde omotive-

rad dubbelbeskattning som huvudregel ändå föreligga i situationer där reciprocitetsfrågor ak-

tualiseras. 
 

Värt att notera, som tidigare inte har nämnts i uppsatsen, är att Cloettamålen endast rörde 

svenska förhållanden. Det måste därför anses råda tvivel om samma resonemang även kan 

tillämpas i förhållande till utlandet; det vill säga om den svenska beskattningen av en skatt-

skyldig också ska vara reciprok i förhållande till en motparts eventuella beskattning i utlandet. 

Ränteavdragsbegränsningsreglerna bygger förvisso på denna tanke och kan kanske ses som 

ett argument för att reciprocitet bör gälla oavsett om transaktionens ”andra sida” beskattas 

utanför Sverige. Samtidigt är det tveksamt om HFD:s resonemang i Cloettadomarna rakt av 

kan antas gälla även i en utlandssituation. Eftersom samma skäl bör vara relevanta och kunna 

anföras även då motparten beskattas utomlands torde det principiellt inte finnas anledning att 

göra åtskillnad. Emellertid uppkommer det inte någon dubbelbeskattning i Sverige. Samtidigt 

kan ifrågasättas om det inte kan anses diskriminerande att endast tillämpa ett reciprocitetsre-

                                                
77 Se avsnitt 2.1. 
78 Se avsnitt 5.4.3.	  
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sonemang inom ramen för svenska förhållanden men inte i internationella situationer. Detta är 

enligt mig en ännu oklar fråga, i behov av vidare utredning. 
 

Sammanfattningsvis talar mycket för att reciprocitetsprincipen bör kunna tillämpas i ett kon-

kret fall. Den reciproka beskattningen måste dock vara grundad på det som har bedömts som 

den verkliga innebörden av förfarandet. Denna innebörd måste dessutom läggas till grund för 

samtliga parter som är inblandade. Därutöver torde reciprocitetsargumentets tyngd avsevärt 

öka om utfallet annars skulle bli en dubbelbeskattning som saknar legitima skäl. Att legali-

tetsprincipen sätter stopp för analogier och beskattning utanför lagtextens ordalydelse när det 

är till nackdel för den enskilde kan dock inte nog upprepas och bör alltid hållas i åtanke vid 

den här typen av bedömningar. Ett för den skattskyldige positivt utfall är således också nöd-

vändigt. 
 

6.5 Avslutande kommentar 

Reciprocitetsprincipen är en allmän och grundläggande princip som har till syfte att verka för 

en konsekvent och likformig beskattning. Den kan ses som en målsättning för lagstiftaren att 

vila utformningen av lagar och regler på. Samtidigt finns det, som har berörts ovan, ibland 

skäl att avvika från en reciprok beskattning. Även om reciprocitetsprincipens kanske viktig-

aste funktion är just som grundsats i lagstiftningsprocessen, bör den också, om än förenad 

med vissa ”villkor”, kunna användas direkt i rättstillämpningen. 
 

Trots att HFD:s domskäl i Cloettadomarna måste klassificeras som utförliga kan det inte an-

ses helt klart hur långt resonemangen egentligen kan dras. Är de endast tillämpliga i fall med 

exakt likadana omständigheter? Enligt min mening är det inte troligt eftersom resonemangen 

är av mer principiell karaktär. Kan resonemangen i sådant fall utsträckas längre och till och 

med anses gångbara i internationella situationer där eventuell utländsk beskattning kommer 

att påverka? HFD förefaller ha stort fokus på argumentet att orimlig dubbelbeskattning till 

varje pris ska undvikas, men frågan är hur långt domstolar och myndigheter bör gå i den strä-

van. En annan intressant fråga är vad som egentligen menas med orimlig dubbelbeskattning i 

förhållande till en rimlig sådan. Vilka dubbelbeskattningar ska anses motiverade? 
 

Som synes lämnar denna uppsats läsaren med många frågor som ännu saknar klara svar, men 

min förhoppning är ändå att en viss förståelse och kunskap har erhållits om hur reciprocitets-

principen, trots sin säregna karaktär, kan få utrymme att verka direkt på rättstillämpningsnivå. 

Att principer i allmänhet fortfarande har en oklar ställning i svensk skatterätt måste vi nog 
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sluta oss till, även om jag tycker mig urskilja vissa tendenser till en mer öppen och därmed 

också med pragmatisk inställning till deras roll. Allmänna principer kommer med största san-

nolikhet fortsätta ha sin viktigaste betydelse som målsättning och grundsatser för vår skatte-

lagstiftning, men denna uppsats visar att de, under särskilda omständigheter, även bör kunna 

ha andra användningsområden. 
 

Legalitetsprincipen kommer alltid att vara en viktig princip som har stor betydelse inom skat-

terätten. Samtidigt medför vår tids stora, komplicerade och internationella koncernstrukturer 

att det kommer att uppstå situationer där lagtexten varken är tillräcklig eller förmår ge till-

fredsställande lösningar. I sådana situationer bör tolkningen av legalitetsprincipen tillåtas vara 

så flexibel att domstolar och myndigheter, med grund i såväl reciprocitets- som rimlighets- 

och billighetsresonemang, kan ge en skattskyldig rätt till avdrag eller låta denne slippa ta upp 

en intäkt när så bedöms lämpligt. 
 

Avslutningsvis kan konstateras att grundläggande principers roll i ett sådant rättsområde som 

skatterätt kan bli problematisk. Idén att tillämpa icke-lagfästa principer direkt i konkreta fall 

utmanar i många avseenden vår grundläggande syn på rättskällelära och hur vi hanterar den. 

Är det de facto så att HFD genom Cloettadomarna bryter mot legalitetsprincipen, eller är detta 

bara ett praktiskt sätt att hantera dagens komplicerade skatterättsliga lagstiftning? Trampar vår 

skattelagstiftning måhända i otakt med rättsutvecklingen i övrigt och är HFD:s lösning ett bra 

sätt att hantera problematiken? Det finns givetvis skäl till viss oro över att HFD så lättvindigt 

bortser från legalitetsprincipens andra sida och dömer till den skattskyldiges fördel trots att en 

sådan utgång egentligen saknar lagstöd. Samtidigt anser jag att det i en situation som den i 

Cloettamålen, där lagtexten inte kan ge ett ”rättvist” resultat, måste finnas utrymme för den 

typen av resonemang som HFD för. Inget av alternativen är givetvis önskvärt utan det bästa 

vore om vi kunde skapa en sådan lagtext som automatiskt tog hänsyn till både lämplighet och 

rimlighet och dessutom var så anpassad till vår tids komplicerade företagskonstruktioner och 

finansiella strukturer att den alltid gav ett rimligt och rättvist resultat. Det är enligt mig en 

omöjlighet. I valet mellan ett ”orättvist” resultat strikt enligt lagtextens ordalydelse och där-

med enligt legalitetsprincipen, och ett rimligt och lämpligt resultat med grund i de allmänna 

principer som skapar fundamentet till vår lagstiftning, då föredrar åtminstone jag det senare 

alternativet. Enligt min mening ger Cloettadomarna stöd för denna uppfattning. 

  



	  

	   31 

7 Praktikfall 

7.1 Inledning 

För att illustrera hur en tillämpning av reciprocitetsprincipen kan se ut, ges nedan ett praktiskt 

exempel som aktualiserar vissa aspekter av reciprocitetsprincipen. Exemplet tar utgångspunkt 

i en dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen omklassificerade ett ingått avtal om 

tilläggsköpeskilling till ett kreditavtal med tillhörande dold ränta.79 Säljaren beskattades för 

den dolda räntan och fråga uppkommer därför om, och i så fall hur, detta bör påverka beskatt-

ningen av köparen. Det är således inte domstolens dom som sådan som är föremål för bedöm-

ning, utan med antagandet att domstolens bedömning av transaktionen är korrekt, utreds om 

domen kan innebära att köparen har rätt till avdrag för motsvarande räntekostnad. 
 

7.2 Förutsättningar 

Bolag A (A) sålde år 2001 sina aktier i bolag B (B) till bolag C (C) för en maximal köpeskil-

ling om 400 000 000 kronor. En del, 100 000 000 kronor, var fast köpeskilling. Resterande 

köpeskilling, maximalt 300 000 000 kronor, var villkorad av framtida händelser. Både storle-

ken på denna och tidpunkten för dess erläggande var enligt avtalet beroende av att vissa vill-

kor uppfylldes. Den tillkommande delen skulle betalas tidigast år 2005. När det hade konsta-

terats att samtliga villkor enligt avtalet var uppfyllda erhöll A i januari 2008 maximal betal-

ning om 300 000 000 kronor från C. A redovisade år 2001 en fordran på C beräknad till 

nuvärdet av den tillkommande delen av köpeskillingen. Vid utgången av varje år räknade A 

upp fordrans nuvärde och redovisade beloppen som ränteintäkt. A justerade sedan den redovi-

sade räntan i respektive års deklaration och behandlade därvid beloppen som skattefri till-

äggsköpeskilling. Enligt Skatteverket och sedermera domstolen kunde det dock inte klassifi-

ceras som en skattefri köpeskilling utan A beskattades för uppskrivningen av den räntelösa 

fordran såsom för ränteintäkt. Sammanlagt tvingades A ta upp 75 000 000 kronor till beskatt-

ning taxeringsåren 2002-2007. 
 

7.3 Den reciproka frågan 

Har C rätt till avdrag för samma belopp som A tvingades ta upp till beskattning? 

 

 

 

                                                
79 Kammarrätten i Stockholm, dom 2010-10-26, mål nr 4801–4807-09. Beloppen och händelseförloppet är något 
modifierade för att förenkla framställningen. 
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7.4 Lösningsförslag 

Två möjliga alternativ för beskattning av C kan urskiljas. Alternativ nummer ett innebär att C, 

enligt en strikt tolkning av bestämmelsen i 16 kap. 1 § IL (vari anges att avdrag endast med-

ges för utgift), inte medges avdrag för räntan. Beskattningen följer därmed C:s redovisning, 

genom att den totala köpeskillingen om 400 000 000 kronor behandlas som köpeskilling. Ing-

en del anses således utgöra ränta för C. Genom att C har behandlat hela beloppet som köpe-

skilling, och därmed inte erlagt någon räntebetalning, kan det argumenteras för att C inte har 

haft någon faktisk ränteutgift och således inte har rätt till avdrag enligt 16 kap. 1 § IL. Den för 

A uppkomna ränteintäkten torde i stället kunna uppfattas enbart som en följd av att Skattever-

ket, i enlighet med principen om att beskattning ska ske efter verklig innebörd, omklassifice-

rade transaktionen på så sätt att det ansågs ha uppkommit en ränta för A. Med detta alternativ 

erhåller C inte avdrag såsom för räntekostnad, trots att dennes motpart, A, har tagit upp en 

motsvarande ränteintäkt. Det finns dock ingen uttrycklig regel som anger att beskattningen av 

C nödvändigtvis behöver följa beskattningen av A. En strikt lagtolkning av 16 kap. 1 § IL 

leder i förevarande fall till nekat avdrag och därmed en icke-reciprok beskattning. 
 

Alternativ nummer två innebär att C, i enlighet med reciprocitetsprincipen, medges avdrag 

såsom för räntekostnad med samma belopp som A tvingades ta upp. Ett sådant resonemang 

kan motiveras utifrån de i uppsatsen presenterade principerna om att beskattning ska ske efter 

verklig innebörd och att omotiverad dubbelbeskattning ska undvikas. Domstolen gjorde i A:s 

fall bedömningen att den verkliga innebörden av förfarandet var ett kreditavtal med därtill 

hörande (dold) ränta. I enlighet med Kellgrens resonemang om bedömningsreciprocitet och 

Melz konstaterande att essensen av reciprocitet egentligen är just att en transaktion bör bedö-

mas på samma sätt för alla inblandade parter torde det finnas goda skäl att låta denna bedöm-

ning av den verkliga innebörden även ligga till grund för beskattningen av C.  
 

I Cloettadomarna var räntan helt fiktiv i den bemärkelsen att ingen betalning överhuvudtaget 

hade skett. I förevarande fall har en köpeskilling erlagts, i vilken det för A:s del har ansetts 

ingå en räntekomponent. Om denna bedömning av transaktionen även bör utgöra grunden för 

beskattningen av C, i enlighet med föregående stycke, torde samma räntekomponent anses 

ingå i köpeskillingen för C:s del. Därmed borde en omklassificering av detta belopp ske från 

köpeskilling till ränta. Eftersom C de facto har erlagt ett belopp, om än benämnt köpeskilling, 

kan det dessutom argumenteras för att räntan inte är helt fiktiv. C skulle i sådant fall kunna 

medges avdrag redan enligt 16 kap. 1 § IL. En sådan bedömning är dock tveksam eftersom 
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det inte har skett någon egentlig räntebetalning.  
 

Om C inte medges avdrag för den ränta som A har tvingats ta upp blir detta värde föremål för 

just en sådan omotiverad dubbelbeskattning som HFD menar bör undvikas genom att ett be-

lopp som har utgjort en skattepliktig intäkt för A, indirekt även tas upp till beskattning av C, 

då bolaget inte erhåller avdrag för nämnda belopp. Om avdrag inte medges upprätthålls inte 

heller kontinuiteten i beskattningen. C skulle då få ett högre anskaffningsvärde på aktierna än 

det belopp som A redovisar som försäljningspris, genom att C behandlar hela det erlagda be-

loppet som köpeskilling, medan A tar upp en del som ränta.  
 

Min bedömning, mot bakgrund av analysen ovan samt det som i övrigt har redogjorts för i 

uppsatsen, är att alternativ nummer två är det mest rimliga och korrekta utfallet. I alternativ 

nummer ett blir beskattningen inte konsekvent eftersom bedömningen av den verkliga inne-

börden av transaktionen inte tillåts ligga till grund för beskattning av transaktionens samtliga 

parter. Vidare erhålls en omotiverad dubbelbeskattning genom att räntebeloppet tas upp till 

beskattning två gånger. Alternativ nummer ett utgör således ett brott mot reciprocitet i flera 

avseenden. Med en tillämpning av reciprocitet i dess olika former borde det därmed vara möj-

ligt att, trots viss tveksamhet om huruvida 16 kap. 1 § IL är direkt tillämplig i fallet, medge C 

avdrag för samma belopp som A tvingades ta upp. Att notera är dock att en motsvarande till-

lämpning av ett reciprocitetsresonemang till nackdel för den skattskyldige inte torde vara möj-

lig då det skulle strida mot legalitetsprincipen. 
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8 Slutsats 

I min uppsats har jag undersökt huruvida reciprocitetsprincipen kan användas som en grund i 

rättstillämpningen, det vill säga om domstolar och Skatteverket, även om stöd saknas i ut-

trycklig lagreglering, kan fatta beslut om beskattning i ett konkret fall med hänvisning till ett 

reciprocitetsresonemang. Frågeställningen delades upp i delmoment, där det första gick ut på 

att undersöka om legalitetsprincipen kunde utgöra ett hinder mot att använda reciprocitet som 

tillämpningsgrund och om det därvid gjorde någon skillnad om utfallet blev positivt eller ne-

gativt för den skattskyldige. Som andra moment presenterades de skäl som kunde anföras för 

att principen faktiskt skulle få tillämpas. Slutligen undersöktes om en sådan tillämpning var 

förenad med särskilda villkor. 
 

Min bedömning är att Cloettadomarna tydligt befäster de allmänna principernas vikt inom 

inkomstskatterätten och visar att det i strävan efter ”rimliga och rättvisa” resultat finns ut-

rymme för att falla tillbaka på skatterättens grunder och tillämpa en sådan princip som reci-

procitetsprincipen. Reciprocitetsprincipen tangerar många andra likartade resonemang vilka, 

åtminstone i kombination med varandra, kan utgöra ett övertygande stöd för att beskattning i 

ett konkret fall ska ske på ett visst sätt. Resonemangen bör således kunna användas, inte bara 

som allmänna målsättningar för utformandet av vår skattelagstiftning, utan även i konkreta 

fall på tillämpningsnivå. Enligt min mening får det dock anses klart att en sådan beskattning 

aldrig får vara till nackdel för den skattskyldige. Skatteverket kan följaktligen inte nyttja 

samma resonemang och åberopa reciprocitet som grund för att en skattskyldig ska ta upp en 

intäkt respektive inte medges avdrag för en kostnad i situationer där uttryckligt lagstöd sak-

nas. Ur ett legalitetsperspektiv kan det nämligen inte accepteras att en skattskyldig beskattas 

utan erforderligt stöd i lag.  
 

Mot bakgrund av detta kan till sist konstateras att reciprocitet bör kunna användas som en 

grund i rättstillämpningen, förutsatt att det är till fördel för den skattskyldige, att ett sådant 

utfall är i linje med den verkliga innebörden av förfarandet samt att utfallet som sådant blir 

rimligt, med vilket menas att det inte uppstår någon omotiverad dubbelbeskattning eller annat 

olämpligt resultat.  
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