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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

Vid utdelning från ett svenskt aktiebolag föreligger enligt 4 § 1 st. 

kupongskattelagen (1970:624) (KupL) skattskyldighet till kupongskatt för 

utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat 

skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, 

förutsatt att utdelningen inte är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige. 

För att en utländsk association ska vara skattskyldig till kupongskatt krävs 

således att mottagaren dels är utdelningsberättigad, dels uppfyller 

förutsättningarna för en utländsk juridisk person.  

Om kupongskatt har innehållits felaktigt exempelvis på grund av ett 

skatteavtal kan den utdelningsberättigade enligt 27 § KupL ansöka om 

återbetalning av innehållen kupongskatt. Av ordalydelsen synes rätt till 

återbetalning endast tillkomma den utdelningsberättigade.  

Kammarrätten meddelade den 2 mars 2011 en dom avseende 

skattskyldighet enligt kupongskattelagen för en luxemburgsk kontraktuell 

investeringsfond, en s.k. Fonds Commun Placement (FCP). Kammarrätten 

kom fram till att investeringsfonden inte var en utländsk juridisk person 

och därmed inte skattskyldig för kupongskatt. Utan att gå in på om 

investeringsfonden var att betrakta som utdelningsberättigad i 

kupongskattelagens mening beslutade kammarrätten att den innehållna 

kupongskatten skulle återbetalas.1 Skatteverket överklagade domen till 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) (dåvarande Regeringsrätten) som 

emellertid beslutade att inte lämna prövningstillstånd.2

Vid ett seminarium om investeringsfonder och kupongskatt i maj 2013 

redovisade Skatteverket sin syn på domen. Då framkom att Skatteverket 

   

                                                      

1 Kammarrätten i Sundsvall 1293-10 2011-03-02. 
2 Beslut från HFD från den 25 april 2012 (mål nr 2747-11). 
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anser att domen inte är korrekt. Även efter meddelad dom har 

Skatteverket därför nekat andra investeringsfonder av samma typ 

återbetalning av kupongskatt. Skatteverket menar i likhet med 

kammarrätten att FCP:er inte är skattskyldiga till kupongskatt eftersom de 

inte uppfyller kriterierna för utländsk juridisk person. Skatteverket tycker 

emellertid att FCP:er inte har rätt till återbetalning eftersom de inte ska 

anses vara utdelningsberättigade. Istället är det enligt Skatteverkets 

mening andelsägarna i investeringsfonden som är utdelningsberättigade 

och därmed även dessa som är skattskyldiga till kupongskatt på utdelning 

till investeringsfonden.3

I februari 2013 meddelade kammarrätten ytterligare domar om 

skattskyldighet till kupongskatt för FCP:er i vilka kammarrätten 

konstaterade att det inte uppkommit några nya omständigheter som skulle 

kunna leda till en annan bedömning än den som gjordes av domstolen 

2011. Kammarrätten medgav således även i dessa fall återbetalning av 

kupongskatt till investeringsfonderna.

  

4

Det förefaller alltså finnas en klar diskrepans mellan de meddelade 

kammarrättsdomarna och Skatteverkets inställning ifråga om 

skattskyldighet för FCP:er. Framförallt synes Skatteverket och 

kammarrätten inte dela synen på termen utdelningsberättigad.  

 Även dessa domar har överklagats 

av Skatteverket. Frågan om prövningstillstånd har i skrivande stund inte 

prövats av HFD. 

Med utdelningsberättigad avses enligt 2 § 1 st. KupL ”den som är 

berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället”. Med 

utdelningstillfälle avses enligt samma lagrum ”för avstämningsbolag den i 

                                                      

3 En representant från Skatteverket redovisade Skatteverkets ståndpunkt vid seminariet ”Fonder 
och kupongskatt – problem i båda riktningarna” som anordnades av International Fiscal 
Association Sverige (IFA Sverige) den 20 maj 2013. 

4 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvall mål nr 24-26-12 2013-02-07. 
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4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra 

aktiebolag … den dag då utdelning blir tillgänglig för lyftning”. 

Lagtexten ger inte någon närmare vägledning om hur termen 

utdelningsberättigad ska förstås i oklara situationer. Den centrala frågan 

som denna uppsats ska behandla är hur termen utdelningsberättigad bör 

tolkas i kupongskattelagens mening. Särskilt fokus läggs härvid hur 

termen bör tolkas i förhållande till utländska kontraktuella 

investeringsfonder och trustfonder. 

Denna generella frågeställning kan med fördel delas in i några mer 

specifika frågor: 

- Ska termen utdelningsberättigad ges en strikt civilrättslig innebörd? Är 

det med andra ord den civilrättsliga ägaren av utdelningen som ska 

anses vara utdelningsberättigad?  

- Bör även skattemässiga aspekter vägas in? Har det någon betydelse för 

bedömningen om mottagaren anses vara ett skattesubjekt enligt IL 

eller om mottagaren av utdelning utgör ett skattesubjekt enligt sin 

interna rätt? 

- Ska termen tolkas helt i enlighet med svensk rätt eller kan en tolkning 

ske i ljuset av den närliggande termen ”beneficial owner” från 

skatteavtalsrätten?   

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka, analysera och diskutera hur termen 

utdelningsberättigad i kupongskattelagen bör tolkas. För att förverkliga 

det definierade syftet är det också nödvändigt att redogöra för övriga 

rekvisit för skattskyldighet i kupongskattelagen. Här avses främst 

rekvisitet utländsk juridisk person och hur det förhåller sig till rekvisitet 

utdelningsberättigad. 
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1.3 Metod och material  

Som metod används som utgångspunkt en klassisk rättsdogmatisk metod. 

En särskild fråga vid en analys av en term som utdelningsberättigad, som 

naturligt förekommer i en internationell kontext, är huruvida det svenska 

begreppet kan ha blivit ”smittat” av skatteavtalsrätten. I detta fall är det 

aktuellt att göra denna prövning i förhållande till termen ”beneficial 

owner”. Som ett led i analysen görs en jämförelse med termen ”fast 

driftställe”, vars tolkning i intern svensk rätt har påverkats av termens 

innebörd i skatteavtalsrätten.5

Kammarrätten i Sundsvall har i en rad mål prövat frågan om brittiska 

truster och luxemburgska FCP:er ska anses vara utdelningsberättigade 

enligt kupongskattelagen.

 

6

I uppsatsen hänvisas till den s.k. Kupongskatteutredningen

 För att möjliggöra en något mer djuplodande 

analys av dessa kammarrättsavgöranden redogörs i uppsatsens allmänna 

del övergripande för de utländska civilrättsliga och skatterättsliga regler 

som finns för dessa utländska företeelser. Denna del av uppsatsen är av 

praktiska skäl helt baserad på sekundärkällor. 

7

                                                      

5 Se bl.a. RÅ 2009 ref. 91. 

, vilken är en 

statlig utredning som i skrivande stund inte har lett till någon lagstiftning. 

Av naturliga skäl ges inte lagkommentarer, som avser den föreslagna 

lagstiftning som inte har införts, någon tyngd. Utredningen förtjänar 

emellertid plats som källa i uppsatsen eftersom det är en relativt grundlig 

och modern genomgång av nu gällande kupongskattelag. Dessutom ger 

den en bra överblick av den historiska bakgrunden till nu gällande regler.  

6 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvall1748-11 2013-02-07 och 24-26-12 2013-02-07.  

7 SOU 1999:79. 



7 

 

1.4 Termer och uttryck 

Vid återgivande av rättspraxis används av förenklingsskäl genomgående 

”Högsta förvaltningsdomstolen” även om viss praxis hänförs sig till tiden 

när Regeringsrätten var högsta instans. 

Den engelska termen ”beneficial owner” används genomgående i hela 

uppsatsen. Skälet till att den används utan att översättas är att den får 

anses vara allmänt accepterad och används frekvent inom svensk doktrin. 

1.5 Avgränsningar 

Avsikten är att uppsatsens fokus ska vara relativt smalt och inte, annat än 

nödvändigt, behandla närliggande frågeställningar. Av det skälet omfattas 

varken den s.k. bulvanregeln i 4 § 3 st. KupL eller det nyinförda 

undantaget för utländska fondföretag i 4 § 9 st. KupL. Av samma skäl 

undersöks inte eventuella tolkningsproblem för skattskyldiga som är 

fysiska personer eller dödsbon.  

I den allmänna delen ges en kort bakgrund till kupongskattelagen för att 

ge läsaren viss bakgrund. För att kunna analysera en term som 

utdelningsberättigad och för att uppsatsen ska blir mer lättbegriplig 

redogörs för termen utländsk juridisk person, vilket också är ett rekvisit 

för skattskyldighet för utländska associationer enligt kupongskattelagen.  

1.6 Disposition 

Nästföljande del utgör uppsatsens allmänna del. Denna del inleds med en 

kort historisk tillbakablick om kupongskatten och dess funktion. Därefter 

redogörs för skattskyldighetsbegreppet i kupongskattelagen med 

tyngdpunkt på termerna utländsk juridisk person och utdelningsberättigad. 

Denna del innehåller vidare en redogörelse av termen beneficial owner i 

skatteavtalsrätten. För att möjliggöra en fördjupad diskussion om 

tolkningen av termen utdelningsberättigad i uppsatsens följande del ges 
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avslutningsvis i den allmänna delen en övergripande beskrivning av de 

civilrättsliga och skatterättsliga reglerna för svenska investeringsfonder, 

luxemburgska FCP:er och brittiska truster.    

I uppsatsens tredje del – Tolkning av termen utdelningsberättigad – 

analyseras materialet som presenterats i den allmänna delen. Här förs en 

diskussion om hur termen utdelningsberättigad bör förstås. Av 

pedagogiska skäl följer rubriksättningen i denna del de delfrågor som 

ställts i frågeställningen. 

I den fjärde och sista delen av uppsatsen redovisar jag mina slutsatser.   
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2 Allmän del 

2.1 Bakgrund till kupongskatten 

Kupongskatten är en statlig, definitiv källskatt som utgår på utdelning på 

svenska aktier och på andelar i svenska värdepappersfonder.8 Med 

källskatt på utdelning avses att skatten tas ut vid ”källan”, vilket innebär 

att det är utbetalaren av utdelning, och inte mottagaren, som är skyldig att 

innehålla kupongskatt och sedan betala in den till Skatteverket.9 

Skattskyldighet till kupongskatt ligger emellertid inte hos utbetalaren av 

utdelning, utan hos mottagaren.10

Primärt tas kupongskatten ut om mottagaren av utdelningen inte är 

hemmahörande i Sverige.

  

11 Skattesatsen uppgår till 30 procent av 

utdelningen.12 Det finns emellertid en rad undantag när kupongskatt inte 

ska utgå trots att skattskyldighet föreligger enligt huvudregeln.13 Vidare 

kan skattesatsen sättas ned på grund av skatteavtal.14

Systemet med kupongskatt infördes ursprungligen 1943. Regleringen hade 

till syfte att nå större effektivitet vid beskattningen av utdelningar från 

Sverige till utlandet.

  

15

                                                      

8 SOU 1999:79 s. 49. 

  

9 7 § 1 st. samt 8 § KupL. 

10 4 § 1 st. KupL. 

11 SOU 1999:79 s. 49. 

12 5 § KupL. 

13 Se t.ex. undantaget från skattskyldighet i 4 § 5 st. KupL som hänvisar till rådets direktiv 
2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och 
dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder/dotterbolagsdirektivet). 

14 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 275. 

15 SOU 1999:79, bilaga 2, s. 259. 
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1943 års kupongskattelagstiftning ersattes med kupongskattelagen 

(1970:624) som fortfarande är i kraft. Den nya lagen kom till i samband 

med en ny lag om förenklad aktiehantering som bl.a. innehöll nyheten att 

aktiebolag kunde vara avstämningsbolag istället för kupongbolag.16 Dessa 

förändringar krävde enligt lagstiftaren förtydligande av vem som skulle 

anses vara utdelningsberättigad i kupongskattelagens mening.17

Den 1 januari 1990 trädde förändringar ikraft som innebar att eventuell 

skattskyldighet till kupongskatt för utländska associationer knöts till 

termen utländsk juridisk person.

  

18

Under åren har det skett en rad ändringar i kupongskattelagen även om 

systemet med kupongskatt såsom definitiv källskatt har behållits.

 Både termen utdelningsberättigad och 

utländsk juridisk person är centrala för skattskyldighet till kupongskatt 

varför jag får anledning att återkomma till dessa senare i uppsatsen.  

19

I syfte att modernisera gällande regler överlämnade den s.k. 

kupongskatteutredningen 1999 betänkandet ”Källskatt på utdelning och 

royalty till begränsat skattskyldiga” som innehöll förslag till ändringar av 

det nuvarande förfarandet.

  

20

                                                      

16 SOU 1999:79, bilaga 2, s. 263. 

 Betänkandet har i skrivande stund, 14 år 

senare, inte lett till någon lagändring.   

17 Se prop. 1970:134 s. 53. 

18 Prop. 1989/90:47 s. 12-13. 

19 Se bl.a. undantaget för kupongskatt på näringsbetingade andelar, prop. 1999/2000:1, möjlighet 
till ändrad kapitalvinstberäkning vid aktieinlösen till följd av praxis från EU-domstolen (C-265/04 
Bouanich), prop. 2004/2005:146, och ett utökat undantag från kupongskatt för utländska 
investeringsfonder, prop. 2011/2012:1.   

20 SOU 1999:79 s. 13. 



11 

 

2.2 Skattskyldighet enligt kupongskattelagen 

2.2.1 Allmänt 

Enligt huvudregeln i kupongskattelagen föreligger skattskyldighet till 

kupongskatt för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är 

begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk 

person, förutsatt att utdelningen inte är hänförlig till ett fast driftställe i 

Sverige.21

Oavsett om det är fråga om utdelning till en utländsk association, fysisk 

person eller ett dödsbo krävs att mottagaren är utdelningsberättigad för att 

skattskyldighet till kupongskatt ska komma ifråga. Termen 

utdelningsberättigad är alltså central för skattskyldighet enligt 

kupongskattelagen. Om en utländsk association inte anses 

utdelningsberättigad kan det istället bli aktuellt att pröva om dess 

andelsägare ska anses vara utdelningsberättigade. 

  

Termen utdelningsberättigad är också betydelsefull eftersom det enligt 

lagens ordalydelse endast är den utdelningsberättigade som kan göra 

anspråk på återbetalning av felaktigt innehållen kupongskatt från 

Skatteverket.22

För utländska associationer är även termen utländsk juridisk person 

central. Skattskyldighet till kupongskatt kräver nämligen enligt 

huvudregeln utöver förekomsten av rekvisitet utdelningsberättigad att den 

utländska associationen uppfyller kriterierna för utländsk juridisk 

person.

  

23

                                                      

21 4 § 1 st. KupL. 

  

22 27 § 1 st. KupL. 

23 4 § 1 st. KupL. 
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Nedan redogörs närmare för termerna utländsk juridisk person och 

utdelningsberättigad.  

2.2.2 Utländsk juridisk person 

En förutsättning för att en utländsk association ska vara skattskyldig till 

kupongskatt är som nämnts att den anses utgöra en utländsk juridisk 

person. Kupongskattelagen saknar en definition för denna term. Ledning 

bör emellertid kunna hämtas från den definition som lämnas i 6 kap. 8 § 

inkomstskattelag (1999:1229) (IL).24

”Med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt 

lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma, 

 Denna bestämmelse lyder: 

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, 

2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och 

3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens 

förmögenhetsmassa.”  

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det inte har någon betydelse 

om associationen i sitt hemland betecknas som juridisk person eller inte.25 

Det stöds också av rättspraxis. HFD har i ett mål fastställt att ett tyskt 

kommanditbolag (Ty: Kommanditgesellschaft) utgjorde en utländsk 

juridisk person, trots att kommanditbolaget inte var att betrakta som en 

juridisk person enligt tysk rätt.26

                                                      

24 Se Jilkén m.fl., Kupongskattelagen - en kommentar, s. 29., SOU 1999:79 s. 54 och Staberg, SN 
2006, s. 124.   

 Istället får en bedömning göras av om 

den utländska associationen uppfyller de kriterier som listats ovan.  

25 Prop. 1989/90:47 s. 17.  

26 Se RÅ 1997 ref. 36.  
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HFD har även prövat om en norsk stiftelse kan utgöra en utländsk juridisk 

person trots att den saknade delägare.27

Domstolen uttalade att man måste se termen utländsk juridisk person i 

förhållande till dess syfte. Härvid lades vikt vid att definitionen tillkom i 

ett lagstiftningssammanhang där syftet var att bestämma om beskattning 

skulle ske hos en association eller hos delägarna. HFD kom därmed fram 

till att stiftelsen, sett till reglernas syfte, skulle anses utgöra en utländsk 

juridisk person trots att den saknade delägare.    

  

HFD har också, i ett överklagat förhandsbesked som avsåg avräkning, 

prövat om en luxemburgsk FCP28 utgör en utländsk juridisk person enligt 

svensk rätt.29 Skatterättsnämnden ansåg att FCP:n inte uppfyllde 

kriterierna för en utländsk juridisk person, vilket HFD sedermera 

bekräftade.30 Samma slutsats har även dragits av kammarrätten i mål 

avseende skattskyldighet till kupongskatt.31

2.2.3 Utdelningsberättigad 

    

Med utdelningsberättigad avses enligt 2 § 1 st. KupL ”den som är 

berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället”. Med 

utdelningstillfälle avses enligt samma lagrum ”för avstämningsbolag den i 

4 kap. 39 § aktiebolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra 

aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelning blir 

tillgänglig för lyftning”. 

                                                      

27 RÅ 2004 ref. 29. 
28 Förkortningen står för ”Fonds Commun de Placements”. Se nedan under rubrik 2.4.3 för en 
redogörelse av FCP:er.  

29 RÅ 2009 not. 38. 

30 HFD ansåg emellertid att frågan om vem som var skattskyldig för mottagen utdelning skulle 
avgöras enligt intern rätt i den stat där källskatt innehållits. Eftersom utredning i målet saknades i 
detta avseende lämnades inte något svar.  

31 Kammarrätten i Sundsvall 1293-10 2011-03-02. 
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Lagtexten ger inte någon närmare vägledning om hur termen ska förstås i 

oklara situationer. I samband med att termen utdelningsberättigad infördes 

uttalade lagstiftaren följande: 

”F.n. föreskrivs i 1 § första stycket KupF att skattskyldighet under vissa 

närmare angivna omständigheter åvilar den som, när utdelningen blir 

tillgänglig för lyftning, i egenskap av ägare av den till aktien hörande 

kupongen eller eljest är berättigad att lyfta utdelningen. Uttrycket 

’utdelningsberättigad’ är avsett att ha samma innebörd som uttrycket ’den 

som, et. - - - lyfter utdelningen’. Någon utvidgning eller inskränkning i 

skattskyldigheten i förhållande till nuvarande praxis avses sålunda inte 

genom uttrycket ’berättigad att lyfta utdelning för egen del’. 

Förtydligandet har gjorts i huvudsak därför att genom 

förvaltarregistreringen andra subjekt än rättsinnehavaren formellt sett kan 

göra anspråk att få utdelningen sig tillsänd.”32

Med förvaltarregistrering avses att en bank eller fondkommissionär 

registreras som utdelningsberättigad istället för den verklige ägaren.

 

33

Vidare klargjordes i samma förarbete att termen utdelningsberättigad vid 

inkomstbeskattningen skulle ges en civilrättslig innebörd. Lagstiftaren 

ansåg att en presumtion föreligger att ”den som på avstämningsdagen är 

införd i aktieboken eller förteckningen skall anses vara behörig att ta emot 

utdelning”. Samma överväganden ansåg lagstiftaren giltiga avseende 

kupongskatten.

 

Införandet av orden ”för egen del” får därför närmast förstås som ett 

klargörande av att ett förvaringsinstitut som mottar utdelning för någon 

annans räkning inte själv kan anses vara utdelningsberättigad.  

34

                                                      

32 Prop. 1970:134 s. 53.  

 

33 Prop. 1970:134 s. 40. 
34 Prop. 1970:134 s. 42.  
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Termen utdelningsberättigad är också central för rätten till återbetalning. 

Rätten till återbetalning av kupongskatt som felaktigt innehållits 

tillkommer nämligen enligt lagtexten den utdelningsberättigade.35

Kammarrätten, har som nämnts ovan, prövat om en FCP är skattskyldig 

till kupongskatt enligt kupongskattelagen.

  

36

Domen överklagades av Skatteverket till HFD som inte medgav 

prövningstillstånd.

 Kammarrätten kom fram till 

att FCP:n inte uppfyllde kriterierna för utländsk juridisk person enligt 6 

kap. 8 § IL och medgav återbetalning för kupongskatten. Den 

omständighet att det endast är den som är utdelningsberättigad till 

utdelningen som kan ansöka om återbetalning av kupongskatt talar för att 

kammarrätten kom fram till att FCP:n var utdelningsberättigad. 

Domskälen ger emellertid inte något uttryckligt stöd för att kammarrätten 

gjorde en prövning av om FCP:n var utdelningsberättigad eller inte.  

37 Efter domen har kammarrätten i Sundsvall i en rad 

mål haft att pröva samma frågeställning. Kammarrätten har i samtliga fall 

hänvisat till den tidigare domen och därmed kommit till samma slut.38 

Skatteverket, som driver linjen att det är fondandelsägarna som är 

utdelningsberättigade, har följaktligen överklagat samtliga 

kammarrättsdomar. HFD har ännu inte beslutat i frågan om 

prövningstillstånd.39

Kammarrätten har också i ett flertal mål prövat om en brittisk trust ska 

anses utdelningsberättigad i kupongskattelagens mening.

 

40

                                                      

35 27 § 1 st. KupL. 

 Kammarrätten 

36 Kammarrätten i Sundsvall 1293-10 2011-03-02. 
37 Se HFD:s beslut i mål nr 2747-11, 2012-04-25.  

38 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall mål nr 24-26-12 2013-02-07.  

39 Vid telefonsamtal med HFD i juli 2013 framkom att beslut i frågan om prövningstillstånd 
avseende FCP:er skulle fattas först till hösten 2013. 

40 Se exempelvis Kammarrätten i Sundsvall 1748-11 2013-02-07. 
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kom fram till att det var trusteen som skulle anses vara 

utdelningsberättigad. Kammarrätten grundade sin bedömning på att 

trusteen var formell ägare av trustens tillgångar och att trusten saknade 

rättskapacitet.   

2.3 Termen beneficial owner 

”Beneficial owner” är ett etablerat begrepp inom skatteavtalsrätten. 

Eftersom skattskyldighet enligt kupongskattelagen normalt sett innefattar 

ett gränsöverskridande moment blir ofta skatteavtal tillämpliga vid 

fördelning av beskattningsrätten mellan Sverige och mottagarens 

hemvistland. En fråga som uppstår är om tolkningen av termen 

utdelningsberättigad ska ske i ljuset av den närliggande termen beneficial 

owner från skatteavtalsrätten. I detta avsnitt redogörs övergripande för 

innebörden av termen beneficial owner. I nästa del av uppsatsen 

diskuteras särskilt i vilken mån skatteavtalsrätten påverkar innebörden av 

den svenska termen utdelningsberättigad.    

Termen behandlas bl.a. i kommentaren till artikel 10 till OECD:s 

modellavtal där den beskrivs på följande sätt:41

”The requirement of beneficial ownership was introduced in paragraph 2 

of Article 10 to clarify the meaning of the words ‘paid … to a resident’ as 

they are used in paragraph 1 of the Article. It makes plain that the State of 

source is not obliged to give up taxing rights over dividend income merely 

because that income was immediately received by a resident of a State 

with which the State of source had concluded a convention. The term 

‘beneficial owner’ is not used in a narrow technical sense, rather, it should 

be understood in its context and in light of the object and purposes of the 

Convention, including avoiding double taxation and the prevention of 

fiscal evasion and avoidance.” 

   

                                                      

41 OECD Model tax convention on income and capital, kommentar till artikel 10 p. 12 ff. 
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Termen ska således, i vart fall delvis, ses till sitt syfte att bekämpa 

skatteflykt då den ger källstaten en möjlighet att neka den formella 

mottagaren av inkomst skatteavtalsförmåner i vissa situationer. Termen 

används därför frekvent i samband med s.k. conduit companies där syftet 

med en mellanliggande formell ägare endast är att dra nytta av 

skatteavtalsförmåner som inte skulle ha tillkommit den egentliga 

mottagaren om den istället erhållit inkomsten direkt.42

Det råder emellertid delade meningar om hur termen närmare ska tolkas i 

skatteavtalssammanhang. Termen har tidigare förekommit i common law- 

länder men infördes i OECD:s modellavtal först 1977. En av 

tvistepunkterna är om termen ska tolkas autonomt i skatteavtals-

sammanhang eller om vägledning kan ges av synen i common law-

länderna. OECD verkar förespråka en autonom tolkning.

    

43

Själva begreppet beneficial owner verkar vidare förutsätta att det endast 

finns en beneficial owner.

 

44

”The beneficial owner is the person whose ownership attributes outweigh 

that of any other person”.

 En analys av om det är den direkta 

mottagaren eller exempelvis dennes andelsägare som är beneficial owner 

kan således inte leda till att båda är att betrakta som beneficial owner. 

Beneficial owner-termen har i korta ordalag beskrivits på följande sätt av 

du Toit: 

45

Viitala förespråkar vad gäller förhållandet mellan en investeringsfond och 

dess andelsägare att inbördes rättigheter och skyldigheter måste vägas mot 

varandra. Man får härvid se om fondbestämmelserna innebär att 

  

                                                      

42 OECD, kommentar till artikel 10, p. 12.1. 
43 OECD, kommentar till artikel 10, p. 12. samt Viitala, Taxation of investment funds in the 
European Union, s. 88.  
44 Du Toit, Beneficial ownership of royalties in bilateral tax treaties,  s. 200.  

45 Du Toit, s. 201. 
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automatisk utdelning sker.46

2.4 Om investeringsfonder och truster 

 Det skulle vara en indikation på att det är 

andelsägaren som är beneficial owner.  

2.4.1 Inledning 

Nedan redogörs kort för de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna för 

svenska investeringsfonder. I samband med det redogörs kort för hur 

utländska investeringsfonder behandlas i svensk skatterätt. 

Därefter ges en översiktlig beskrivning av civilrättsliga och skatterättsliga 

regler för FCP:er i Luxemburg och brittiska truster.  

Syftet med denna mycket översiktliga beskrivning av reglerna är att ge en 

bakgrund till nästa kapitel där tolkningen av termen utdelningsberättigad i 

kupongskattelagen diskuteras mer ingående. Jag ser denna del som en 

nödvändighet för att analysera de domar avseende kupongskatt om FCP:er 

och truster från kammarrätten som redogjorts för ovan.  

2.4.2 Svenska investeringsfonder 

Inom EU har det skett viss harmonisering på fondområdet, framför allt 

genom UCITS-direktivet.47 De svenska reglerna om investeringsfonder 

bygger på UCITS-direktivet och återfinns i lag (2004:46) om 

investeringsfonder (LIF). Lagen gjorde tidigare en uppdelning mellan 

investeringsfonder som utgör värdepappersfonder och de som utgör 

specialfonder. Skillnaden mellan de båda fondtyperna är att 

värdepappersfonder uppfyller UCITS-direktivets krav.48

                                                      

46 Viitala, s. 90-91.  

  

47 Dess senaste genomförda upplaga är direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).  

48 Prop. 2010/11:135 s. 96.  
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Den 22 juli 2013 trädde lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder i kraft. Lagen kom till på grund av en rad nya direktiv 

och förordningar från EU.49 I och med de nya svenska reglerna flyttas 

bestämmelserna om specialfonder över till den nya lagen.50

Svenska investeringsfonder är kontraktsrättsliga fonder. Det innebär att de 

inte utgör självständiga rättssubjekt och av den anledningen inte kan 

förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondandelsägarnas 

äganderätt till fonden är starkt inskränkt och medför inte mer än en rätt att 

få andelen i fonden inlöst samt i aktuella fall erhålla utdelning. 

Fondandelsägarna ansvarar som kompensation inte för förpliktelser som 

avser fonden. Fondens förvaltning sköts av en fondförvaltare.

  

51

Skatterättsligt ska bestämmelserna om juridiska personer tillämpas på 

svenska investeringsfonder trots att en investeringsfond civilrättsligt inte 

är en juridisk person

 

52 Detta innebär att svenska investeringsfonder är 

skattesubjekt. Svenska investeringsfonder är emellertid inte skattskyldiga 

för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.53

Av bestämmelser i IL följer att de termer och uttryck som används också 

omfattar motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller 

   

                                                      

49 Bl.a. europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010. Gemensamt benämns 
direktiven AIFM-direktivet. 

50 Prop. 2012/13:155 s. 1.  

51 Prop. 2010/11:135, s. 96.  

52 Se 2 kap. 3 § IL. 

53 Se 6 kap. 5 § IL. Det kan noteras att dessa regler trädde i kraft först 1 januari 2012, se prop. 
2011/2012:1. Dessförinnan var svenska investeringsfonder skattskyldiga men var underkastade 
specialregler, vilka bl.a. innebar att de var skattebefriade för kapitalvinster på delägarrätter samt 
erhöll avdrag för utdelning som lämnades till dess andelsägare. Se tidigare lydelse till 39 kap. 14 § 
IL.  
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framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.54 

Bestämmelsen innebär att en utländsk investeringsfond kan komma att 

behandlas som en svensk investeringsfond ur ett inkomstskatterättsligt 

perspektiv om den anses motsvara en svensk investeringsfond, vilket bl.a. 

kan få betydelse för hur en svensk andelsägare i en utländsk 

investeringsfond ska beskattas.55

En utländsk investeringsfond som omfattas av UCITS-direktivet torde i 

normalfallet anses motsvara en svensk investeringsfond.

  

56 Utöver 

kontraktuella investeringsfonder medger UCITS-direktivet även fonder 

som organiseras genom trustlagstiftning eller på associationsrättslig grund 

(aktiebolag med rörlig aktiekapital).57

2.4.3 Fonds Commun de Placement 

 

FCP utgör en kollektiv investeringsfond. FCP:n består av en samling 

investeringar som innehas gemensamt av andelsägarna. Fonden har inte 

någon egen rättshandlingsförmåga och förvaltas därför av ett separat 

förvaltningsbolag (management company).58

En FCP är undantagen alla nationella skatter i Luxemburg med undantag 

av en registreringsavgift vid bildandet och en s.k. taxe d’abonnement. Den 

senare utgörs lite förenklat av en årlig förmögenhetsskatt om 0,05 procent 

på fondens nettotillgångar. Vidare är utdelning från en FCP till en 

utländsk andelsägare skattefri oavsett var mottagaren har sitt hemvist.

   

59

                                                      

54 Se 2 kap. 3 § 2 st. IL. 

  

55 Se 42 kap. 43 § IL som föreskriver att andelsägare i en investeringsfond är skyldig att ta upp en 
schablonintäkt.  

56 Staberg, SN 2006, s. 109 samt Skatteverkets ställningstagande 2012-05-23, dnr 131 128777-
12/111. 

57 Staberg, s. 101.  

58 Viitala, s. 46. 

59 Viitala, s. 62-63.  
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FCP:n ska formellt sett ses som skattemässigt transparent så tillvida att 

inkomsten som mottas av fonden ska beskattas årligen hos andelsägarna. 

Dock har skattemyndigheterna i Luxemburg i praktiken inte följt denna 

ordning. Det möjliggör att inkomster i fonden ackumuleras utan någon 

beskattning av delägaren.60

2.4.4 Truster 

 

I länder med anglosaxiskt rättsystem finns s.k. truster.61

En trust uppkommer genom att någon utser en trustee, en förvaltare, som 

har till uppgift att förvalta en förmögenhetsmassa och normalt sett betala 

ut medel till vissa angivna förmånstagare. Trusteen anses formellt sett 

vara den legala ägaren till tillgångarna medan de som har den ekonomiska 

rätten till tillgångarna är trustens förmånstagare.

 Nedan redogörs 

kortfattat för denna rättsfigur. I den mån reglerna skiljer sig mellan olika 

anglosaxiska länder redogörs för reglerna i Storbritannien.   

62  Att trusteen är den 

formelle ägaren innebär i praktiken att denne bl.a. legalt företräder trusten. 

Någon rätt att tillgodogöra sig trustens tillgångar som sina egna finns 

emellertid inte. Trusten är generellt sett inte någon juridisk person enligt 

sin interna rätt.63

Beskattningen lokalt av trusten, trusteen och förmånstagaren beror på 

vilken typ av trust det är fråga om.

  

64

Truster saknar någon direkt motsvarighet i Sverige men i vissa 

sammanhang jämställs de i skattehänseende med stiftelser. I annat fall kan 

  

                                                      

60 Viitala, s. 81.  

61 Frågan om hur truster ska behandlas ur ett svenskt skatterättsligt perspektiv har bl.a. behandlats 
av Cecilia Gunne. Se SvSkT 2011, s. 129 ff. 

62 Gunne, s. 129-130. 

63 Gunne, s. 131.  

64 Gunne, s. 138-139. 
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de ses som skattemässigt transparenta.65 En unit trust, en investeringsfond 

som är organiserad som en trust, kan också motsvara en svensk 

investeringsfond om den omfattas av UCITS-direktivet.66

                                                      

65 Gunne, s. 129. 

  

66 Staberg, s. 109 samt Skatteverkets ställningstagande 2012-05-23, dnr 131 128777-12/111. 
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3 Tolkning av termen utdelningsberättigad  

3.1 Inledning 

Syftet med det här avsnittet är att analysera och diskutera tolkningen av 

termen utdelningsberättigad. Nedan behandlas i turordning respektive 

delfråga i den frågeställning som formulerades i uppsatsens inledande del. 

Trots att tillvägagångssättet innebär vissa upprepningar bör dispositionen 

underlätta för läsaren. 

Under nästkommande rubrik analyseras och diskuteras om termen 

utdelningsberättigad ska ges en strikt civilrättslig innebörd. Är det den 

som civilrättsligt äger utdelningen som också är den som är 

utdelningsberättigad? 

Under rubriken därefter analyseras och diskuteras om även skatterättsliga 

aspekter kan ha betydelse för tolkningen. Har det någon betydelse för 

bedömningen av vem som är utdelningsberättigad om mottagaren är ett 

skattesubjekt enligt sin interna rätt, alternativt enligt IL? 

Under avsnittets avslutande rubrik diskuteras och analyseras om 

tolkningen av termen utdelningsberättigad i svensk intern rätt påverkas av 

den närliggande termen beneficial owner som förekommer i 

skatteavtalsrätten. 

3.2 Ska utdelningsberättigad ges en civilrättslig innebörd? 

Utdelningsberättigad är enligt lagtexten ”den som är berättigad att lyfta 

utdelning för egen del vid utdelningstillfället”. Lagens ordalydelse ger inte 

något närmare svar på hur uttrycket ”för egen del” ska tolkas.  

Förarbetena till kupongskattelagen förespråkar att utdelningsberättigad 

ska ges en civilrättslig innebörd. Enligt dessa ska den som är införd som 
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aktieägare i aktieboken på avstämningsdagen presumeras vara den som 

också är utdelningsberättigad till utdelningen.67 Eftersom det rör sig om 

en presumtion bör den emellertid kunna brytas. Som exempel nämns i 

förarbetena att situationen när en aktie är förvaltarregistrerad inte innebär 

att det är förvaltaren som blir skattskyldig till kupongskatt.68

En bedömning av vem som är att anse som utdelningsberättigad och 

därmed potentiellt skattskyldig enligt kupongskattelagens bör följaktligen, 

i vart fall med hänvisning till förarbeten, ta sin utgångspunkt i vem som är 

civilrättslig ägare till utdelningen.  

 Även i fall 

då presumtionen bryts på detta sätt förefaller det ändå vara fråga om en 

civilrättslig bedömning. 

Rättspraxis på området är emellertid inte lika klar. Som redogjorts för 

ovan har kammarrätten haft att ta ställning till tolkningen av termen 

utdelningsberättigad i fråga om luxemburgska kontraktuella fonder och 

brittiska truster.  

I målet avseende trusten fann kammarrätten att det var trusteen i egenskap 

av den formelle ägaren till utdelningen som var den som var 

utdelningsberättigad.69

Slutsatsen att det är trusteen som är civilrättslig ägare till utdelningen är 

emellertid inte självklar. Det som talar emot det är att trusteen saknar 

möjlighet att förfoga över utdelningen för egen del, vilket framgår av den 

  Den tyngd som kammarrätten gav omständigheten 

att trusteen var den formelle ägaren till utdelningen talar för att 

kammarrätten gjorde en civilrättslig bedömning när den bedömde vem 

som skulle anses vara utdelningsberättigad.  

                                                      

67 Prop. 1970:134 s. 53. 

68 Prop. 1970:134 s. 53.  

69 Kammarrätten i Sundsvall 1748-11 2013-02-07. Det finns som nämnts fler domar men eftersom 
resonemangen är snarlika, hänvisas av förenklingsskäl endast till denna.  
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allmänna redogörelsen för truster ovan under rubrik 2.4.4. Att trusteen 

skulle vara utdelningsberättigad synes rimma illa med lagtexten, vilken 

förklarar att utdelningsberättigad är ”den som är berättigad att lyfta 

utdelning för egen del vid utdelningstillfället”. Även om trusteen är 

formell ägare till utdelningen får utdelningen anses lyftas för trustens, 

alternativt förmånstagarnas, räkning.  

Att trusten istället skulle vara utdelningsberättigad faller sannolikt på att 

den i regel saknar rättskapacitet. Att förmånstagarna skulle anses vara 

utdelningsberättigade faller enligt min mening på att de inte kan anses 

lyfta utdelningen över huvud taget. De har nämligen inte någon direkt rätt 

till utdelning på de investeringar som görs för trustens räkning. Istället 

finns en rätt till eventuella utbetalningar från trusten. 

Trots oklarheter är min slutsats att kammarrätten avgjorde frågan om vem 

som var utdelningsberättigad genom en civilrättslig prövning av vem som 

var ägare till utdelningsinkomsten. Det starkaste skälet för detta är som 

tidigare nämnts att kammarrätten tydligt angav att trusteen var den 

formelle ägaren till utdelningen.   

I målet avseende FCP:n gjorde kammarrätten inte någon uttrycklig 

prövning av vem som var utdelningsberättigad.70

Det kan synas märkligt att kammarrätten i sina domskäl inte går in på 

frågan om FCP:n ska anses vara utdelningsberättigad eller inte. Särskilt 

med tanke på att kupongskattelagen synes föreskriva att det endast är den 

utdelningsberättigade som har möjlighet att ansöka om att få felaktigt 

 Kammarrätten 

konstaterade istället att fonden inte utgjorde en utländsk juridisk person 

och därför inte var skattskyldig till kupongskatt. På den grunden medgavs 

återbetalning av kupongskatten till FCP:n. 

                                                      

70 Kammarrätten i Sundsvall 24-26-12 2013-02-07. Även här finns det fler mål med snarlika 
resonemang och utgång.  
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innehållen kupongskatt återbetald.71

Även om det inte redovisas i domskälen är min bedömning att 

kammarrätten gjorde en prövning av om FCP:n skulle anses vara 

utdelningsberättigad och kom fram till att så var fallet. En annan 

förklaring till att återbetalning medgavs i målet är svår att finna sett till 

kupongskattelagens systematik.  

 Frågan kan inte heller anses självklar 

eftersom förvaltningsrätten i samma mål kom fram till att det inte var 

FCP:n utan andelsägarna som var utdelningsberättigade.  

Eftersom kammarrätten inte ens nämner termen utdelningsberättigad i sina 

domskäl är det svårt att förstå hur kammarrätten har nått sin slutsats. 

Kammarrätten slår emellertid fast i sina domskäl att FCP:n får anses vara 

organiserad som en svensk kontrakträttslig fond.  

Som framgår av redogörelsen ovan under rubrik 2.4.2 ses svenska 

investeringsfonder civilrättsligt inte som juridiska personer utan närmast 

som en typ av kvalificerad äganderätt. En FCP kan liksom en svensk 

investeringsfond ses som en form av kvalificerad samäganderätt.  

Om kammarättens prövning var av strikt civilrättslig natur får det anses 

räcka med en kvalificerad äganderätt för att mottagaren ska anses vara 

utdelningsberättigad. Något krav på att utdelningsmottagaren är en 

juridisk person synes inte uppställas av kammarrätten. Det går således att 

finna stöd för att kammarrätten gjorde en civilrättslig bedömning av vem 

som var ägare till utdelningen. Kammarrättens laghänvisningar i domen 

talar emellertid för att bedömningen inte endast var av civilrättslig natur. 

En annan möjlig tolkning av domen diskuteras nedan under rubrik 3.3.  

Sammanfattningsvis anser jag att övervägande skäl talar för att 

bedömningen av vem som är utdelningsberättigad primärt får göras från 

                                                      

71 27 § 1 st. KupL. 
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ett civilrättsligt perspektiv. Rättspraxis från kammarrätten är emellertid 

inte helt entydig. Särskilt kammarrättsdomarna avseende FCP:er talar för 

att även andra aspekter måste vägas in vid bedömningen av vem som är 

utdelningsberättigad, vilket utvecklas nedan.     

3.3 Skatterättsliga aspekter 

Utgångspunkten är enligt förarbetena att den som civilrättsligt är ägare till 

utdelningen även är den som ska anses vara utdelningsberättigad enligt 

kupongskattelagen. En annan fråga är om även skattemässiga aspekter bör 

vägas in vid bedömningen. Med skatterättsliga aspekter avser jag i detta 

sammanhang två saker. För det första om bedömningen av vem som är 

utdelningsberättigad påverkas av om den utländska mottagaren av 

utdelning är ett skattesubjekt enligt intern rätt där den har sitt hemvist eller 

inte. För det andra om det har betydelse för bedömningen om mottagaren 

utgör ett skattesubjekt enligt IL eller inte.  

Något stöd för att skatterättsliga aspekter skulle ha betydelse vid 

bedömningen av om någon är att anse som utdelningsberättigad finns inte 

i definitionens ordalydelse i kupongskattelagen.72

Vad gäller frågan om det skulle ha betydelse om de utländska mottagarna 

av utdelningen är skattesubjekt eller inte enligt intern rätt i sina 

hemvistländer har jag inte funnit något stöd i rättspraxis för att så skulle 

vara fallet.  

 Stöd för en sådan 

tolkning saknas även i förarbetena. Om det finns stöd i rättspraxis för en 

sådan tolkning kan emellertid diskuteras.  

Däremot kan stöd för att skatterättslig status enligt IL skulle ha betydelse 

sökas i kammarrättens avgörande om FCP:n. Kammarrätten angav det inte 

uttryckligen men kammarrättens laghänvisningar indikerar att ett sådant 

                                                      

72 Se 2 § KupL. 
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resonemang har förts. Kammarrätten hänvisade nämligen i sina domskäl 

till reglerna om investeringsfonder i LIF, till bestämmelsen i IL där det 

anges att utländska motsvarigheter ska behandlas som svenska och 

slutligen till bestämmelsen i IL där det framgår att investeringsfonder 

skatterättsligt ska behandlas som juridiska personer.73

Kammarrätten fann att FCP:n utifrån utredningen i målet fick anses 

motsvara en svensk kontraktsrättslig fond och därför inte kunde utgöra en 

utländsk juridisk person. För att slå fast att FCP:n inte utgjorde en 

utländsk juridisk person hade kammarrätten inte behövt hänvisa till de 

angivna bestämmelserna. Istället hade kammarrätten kunnat konstatera att 

de förutsättningar som ställs upp för utländsk juridisk person inte var för 

handen.

  

74

Konsekvensen av att en utländsk investeringsfond anses motsvara en 

svensk investeringsfond är bl.a. att den anses utgöra ett skattesubjekt 

enligt IL.

 Kammarrättens ”omväg” kan enligt min mening endast 

förklaras av att kammarrätten ansåg att frågan om FCP:n motsvarade en 

svensk investeringsfond hade betydelse för bedömningen av om FCP:n 

var utdelningsberättigad.    

75

De nya domarna avseende FCP:er är överklagade av Skatteverket och 

HFD har fortfarande inte beslutat i fråga om prövningstillstånd.

 För bedömningen av om mottagaren av utdelning är 

utdelningsberättigad förefaller det följaktligen ha betydelse om 

mottagaren är ett skattesubjekt enligt IL. 

76

                                                      

73 Se 2 kap 2 § och 3 1 2 st IL. 

 

Kammarrättens dom kan sålunda komma att ändras. Det faktum att HFD i 

ett tidigare snarlikt fall nekat prövningstillstånd talar emot att frågan 

74 Se 2.2.2. 

75 Se 2 kap. 2 § och 3 § 2 st. IL.  

76 Vid telefonsamtal med HFD i juli 2013 framkom att beslut i frågan om prövningstillstånd 
avseende FCP:er skulle fattas först till hösten 2013. 
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prövas.77

Personligen tycker jag att utgången av kammarrättens domar är 

önskvärda. Flera skäl talar för detta. För det första anser jag att praktiska 

skäl talar för kammarrättens slutsats att FCP:n är utdelningsberättigad. En 

av fördelarna med att investera i en investeringsfond är att andelsägarna 

endast tillskjuter kapital, de slipper ägna tid åt den dagliga förvaltningen 

av tillgångarna i fonden som istället sköts av fondförvaltaren.

 Emellertid måste förevarande situation, där Skatteverket i sina 

beslut går emot den tidigare lagakraftvunna kammarrättsdomen, tala för 

att rättsläget är oklart och att HFD bör ta sig an dessa mål för att på så sätt 

bringa klarhet i gällande rätt.  

78

En tolkning som innebär att andelsägarna istället skulle vara 

utdelningsberättigade skulle riskera att förfela syftet med 

investeringsfonder. En sådan tolkning är förbunden med stora 

administrativa bördor för utländska investeringsfonder och andelsägare i 

sådana fonder, eftersom det av naturliga skäl finns fler andelsägare än 

investeringsfonder. Det skulle också innebära en ökad administration för 

Skatteverket som skulle behöva hantera ett större antal ansökningar om 

återbetalning av kupongskatt. Praktiska hänsyn talar således enligt min 

mening för att kammarättens tolkning av termen utdelningsberättigad i 

förhållande till FCP:er är korrekt.  

  

Stöd för kammarrättens slutsats att en FCP är utdelningsberättigad kan 

också hittas i kupongskattelagens systematik. Enligt en nyligen införd 

ändring av kupongskattelagen är utdelning till fondföretag undantagen 

från kupongskatt.79

                                                      

77 Beslut från HFD från den 25 april 2012 (mål nr 2747-11). 

 Om en FCP över huvud taget inte skulle kunna vara 

utdelningsberättigad till kupongskatt skulle den inte heller kunna åtnjuta 

skattefrihet enligt denna bestämmelse.  

78 Se 2.4.2. 

79 Se 4 § 9 st. KupL. Bestämmelsen infördes genom prop. 2011/2012:1.  
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Ett motargument som kan framföras är risken för skatteundandragande. 

Genom att utdelning till FCP:n är befriad från svensk kupongskatt och 

utdelning från FCP:n i sin tur normalt sett är skattefri i Luxemburg kan det 

finnas risk för skattundandragande. En svensk fysisk person som 

investerar i utländska investeringsfonder är emellertid, förutsatt att den 

motsvarar en svensk investeringsfond, skyldig att ta upp en 

schabloninkomst för sitt andelsinnehav i FCP:n. Vidare torde alltför 

utmanande upplägg kunna angripas med stöd av bulvanregeln, vilket utgör 

en skatteflyktsregel.80

I målet avseende trusten gav kammarrätten inte någon indikation på att 

trustens eller trusteens skatterättsliga status skulle ha betydelse för vem 

som var utdelningsberättigad. Det är intressant att notera att 

Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked avseende en irländsk unit trust 

kom fram till att trusteen var skattskyldig enligt IL.

   

81

Även i detta fall kan argumenteras för att skatterättslig status enligt IL har 

betydelse för bedömningen av vem som är utdelningsberättigad. Ingenting 

i kammarrättens domskäl tyder emellertid på att så skulle vara fallet.    

 I förhandsbeskedet 

tog Skatterättsnämnden fasta på att trusteen formellt var ägare till 

tillgångarna.  

FCP:er och truster skiljer sig åt avseende bedömningen hos vem det 

formella ägandet till tillgångar ligger. För FCP:er ligger ägandet formellt 

sett hos andelsägarna, även om det rör sig om en kvalificerad 

samäganderätt. Beträffande truster är det trusteen som är den formelle 

ägaren. Ägandet ser dock i praktiken mycket likt ut. Å ena sidan finns 

investerare eller förmånstagare som tillskjuter medel till en fond eller en 

trust som saknar rättskapacitet. Å andra sidan finns en förvaltare eller en 

                                                      

80 Se 4 § 3 st. KupL.  

81 Se SRN 2006-11-13 från Skatteverkets rättsfallssammanställning 1/07. 
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trustee som sköter de löpande investeringarna. Dessa har inte någon rätt 

att tillgodogöra sig det insatta kapitalet eller avkastning på detta för egen 

del.  

Någon viktig principiell skillnad exempelvis för att behandla FCP:er och 

unit truster olika i kupongskattehänseende kan jag inte finna, i vart fall 

inte om båda är UCITS-fonder. Att låta formell äganderätt styra utgången 

i FCP-målen och därmed dra slutsatsen att andelsägarna är 

utdelningsberättigade vore enligt min mening alltför formalistisk. Detta 

talar således enligt min mening starkt för att kammarrättens domslut i 

FCP-målen är önskvärt.   

Det ska slutligen poängteras att kammarrättsmålen är överklagade och 

HFD har ännu inte beslutat i fråga om prövningstillstånd. I den mån HFD 

tar upp frågan till prövning kan utgången i dessa mål därmed bli en annan. 

Som framgått ovan tycker jag emellertid att utgången av 

kammarrättsdomarna är riktiga.    

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att huruvida en utländsk mottagare 

utgör ett skattesubjekt enligt IL kan ha betydelse för bedömningen av om 

denne ska anses vara utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen.   

3.4 Påverkar beneficial owner-termen tolkningen? 

Skattskyldighet enligt kupongskattelagen blir normalt sett aktuellt i 

gränsöverskridande situationer.82

                                                      

82 En svensk mottagare av utdelning kan dock bli skattskyldig till kupongskatt vid tillämpning av 
bulvanregeln. Se 4 § 3 st. KupL.  

 Det innebär i sin tur att det ofta blir 

aktuellt att tillämpa skatteavtal för att fördela beskattningsrätten av 

utdelning mellan Sverige (källstaten) och det land där mottagaren har sitt 

hemvist (hemviststaten). Om och på vilket sätt källstaten har en skyldighet 

att nedsätta källskatten avgörs bl.a. av vem som anses vara beneficial 
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owner enligt utdelningsartikeln.83

Såvitt jag har kunnat se verkar det råda mer eller mindre samstämmighet i 

doktrinen att tolkningen av termen utdelningsberättigad inte bör tolkas i 

ljuset av skatteavtalsrätten.

 Det kan därför verka lämpligt att den 

svenska termen utdelningsberättigad skulle tolkas i enlighet med den 

närliggande termen ”beneficial owner” från skatteavtalsrätten.  

84

Det ska noteras att skatteavtalsrätten på en rad områden påverkar hur 

interna begrepp ska tolkas. Som nämndes inledningsvis anses exempelvis 

kommentaren till OECD:s modellavtal ge vägledning för hur termen fast 

driftställe i 2 kap. 29 § IL ska tolkas.

 Mot bakgrund av vad jag funnit i min studie 

är jag beredd att hålla med om denna slutsats. Det starkaste skälet för det 

är enligt min mening är att det inte finns någon hänvisning i förarbeten till 

att innebörden av beneficial owner i skatteavtalsrätten ska påverka 

tolkning av termen utdelningsberättigad i intern rätt.    

85 Lagstiftaren anförde uttryckligen i 

förarbetena vid införandet av termen fast driftställe 2 kap. 29 § IL att de 

interna skattskyldighetsreglerna bör bygga på principerna i OECD:s 

modellavtal.86 HFD har i sina domskäl även hänvisat till 

förarbetsuttalandena och menat att det var lagstiftarens syfte att OECD:s 

modellavtal skulle ge vägledning för tolkning av termen fast driftställe.87

Att termen fast driftställe tolkas i enlighet med OECD:s principer kan 

enligt min mening inte tas till intäkt för att termen utdelningsberättigad 

ska tolkas i enlighet med dessa principer. Skillnaden är att lagstiftaren i 

det förra fallet har manifesterat en tydlig vilja att termen ska tolkas i 

enlighet med skatteavtalsrätten.  

 

                                                      

83 Se art. 10.2 OECD:s modellavtal. 

84 Se t.ex. Kleist, SvSkt 2013, s. 42. 

85 Se bl.a. RÅ 2009 ref. 91. 

86 Se prop. 1986/87:30 s. 42.  

87 Se bl.a. RÅ 2009 ref. 91. 
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Möjligen kan argument för en annan slutsats hämtas från 

kupongskatteutredningen. Där föreslogs en ändring i definitionen av 

utdelningsberättigad till ”den som äger rätten till utdelning 

(utdelningsberättigad)”. Avsikten med den föreslagna ändringen var att 

termen skulle ges samma innebörd som uttrycket beneficial owner i 

skatteavtalen.88

Av förslaget till författningskommentar synes emellertid framgå att någon 

ändring av vem som i princip är att betrakta som skattskyldig inte 

avsågs.

  

89

Min slutsats är således att termen utdelningsberättigad i 

kupongskattelagen enligt gällande rätt inte ska tolkas i ljuset av 

skatteavtalsrätten. Att man i kupongskatteutredningen ger sken av en 

annan ordning bör enligt min mening inte tillmätas betydelse. Däremot 

kan man fråga sig om det inte vore lämpligt att dessa två termer tolkades 

enhetligt. Det synes olämpligt om ett subjekt anses vara 

utdelningsberättigad enligt svensk rätt men inte beneficial owner enligt 

skatteavtalsrätten. 

 Författningskommentaren skulle kunna tas till intäkt för att 

uttrycket beneficial owner kan ge viss vägledning för tolkningen av 

gällande rätt. Förslaget har som tidigare nämnts emellertid inte lett till 

lagstiftning. Bristen på stöd i förarbetena till nu gällande lagstiftning talar 

för att beneficial owner i skatteavtalsrätten inte ska påverka innebörden av 

utdelningsberättigad enligt intern rätt. 

  

                                                      

88 SOU 1999:79, s. 182.  
89 SOU 1999:79 s. 235.  
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4 Slutsatser 

Bedömningen av vem som är utdelningsberättigad enligt 

kupongskattelagen ska enligt min uppfattning i första hand avgöras av 

vem som civilrättsligt har rätt till utdelningen. I fråga om 

avstämningsbolag är presumtionen att det är den som är införd i 

aktieboken som är civilrättslig ägare. Presumtionen kan emellertid brytas 

om det visar sig att den som civilrättsligt har rätt till utdelningen är någon 

annan än den som är införd i aktieboken.  

Kammarrätten har i ett antal mål rörande FCP:er kommit fram till att 

investeringsfonderna har rätt till återbetalning av kupongskatt eftersom de 

inte uppfyller villkoren för utländska juridiska personer. Min tolkning av 

domarna är att investeringsfonden, och inte dess andelsägare, ska 

betraktas som utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen.  

Laghänvisningarna i kammarrättsavgörandena indikerar att det kan ha 

betydelse för bedömningen om mottagaren av utdelning är ett 

skattesubjekt enligt IL eller inte. Dessa kammarrättsavgöranden har 

överklagats och det är i skrivande stund fortfarande oklart om 

prövningstillstånd kommer meddelas.90

Enligt min mening finns det starka praktiska skäl för att kammarrättens 

slutsats är korrekt. Om andelsägaren istället ansågs vara 

utdelningsberättigad skulle det innebära att respektive andelsägare i de 

utländska investeringsfonderna skulle vara tvingade att ansöka separat om 

 Det är således inte säkert att dessa 

domar kommer att stå sig.  

                                                      

90 Vid telefonsamtal med HFD i juli 2013 framkom att beslut i frågan om prövningstillstånd 
avseende FCP:er skulle fattas först till hösten 2013. HFD har den 19 juni 2013 meddelat 
prövningstillstånd för en holländsk pensionsfond (mål nr 2868-12). Tills dess att det målet avgörs 
kommer frågan om prövningstillstånd i trustmålen, som också avser pensionsfonder, enligt uppgift 
från HFD läggas på is. 
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återbetalning av kupongskatt. Ett sådant förfarande skulle förfela själva 

syftet med investeringsfonder.  

Det undantag som införts från kupongskatt vid utdelning till fondföretag 

skulle också riskera att bli innehållslöst. Enligt min mening finns det inte 

någon principiell anledning att behandla FCP:er och unit truster olika i 

kupongskattehänseende, i vart fall inte om båda är UCITS-fonder. Dessa 

visar på stora likheter både vad gäller hur de är organiserade och hur 

ägandet utövas i praktiken.  Det vore enligt min mening därför alltför 

formalistiskt att låta den formella äganderätten leda till olika resultat. 

Utgången i FCP-målen innebär att en utländsk kontraktuell 

investeringsfond, som motsvarar en svensk investeringsfond, anses 

utdelningsberättigad. Däremot ligger det i sakens natur att fonden inte är 

en utländsk juridisk person, varför förutsättningarna för att påföra 

kupongskatt därför faller. Den ”lucka” i kupongskattelagen som detta 

medför torde i och med slopandet av inkomstskatt och kupongskatt på 

utdelningar till investeringsfonder inte längre utgöra något problem. 

Slutligen anser jag att innebörden av termen utdelningsberättigad inte 

påverkas av innebörden av den närbesläktade termen beneficial owner i 

skatteavtalsrätten. Det finns emellertid goda skäl att sammanlänka dessa 

termer genom ny lagstiftning. Ett rättsläge som innebär att en utländsk 

mottagare samtidigt kan anses vara utdelningsberättigad enligt intern rätt 

men inte beneficial owner enligt skatteavtalsrätten är enligt min mening 

olämpligt.  
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