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Sammanfattning  
Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan hur underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och 

förutsebarhet förhåller sig till varandra. Inledningsvis poängterades vikten av att berättigade 

omstruktureringar ska kunna genomföras i svenskt näringsliv. En förutsättning för detta torde 

delvis vara förutsebara skatteregler i förhållande till koncerninterna underprisöverlåtelser. Om 

skatterätten är oförutsebar i förhållande till sådana finns en risk för att hinder för berättigade 

omstruktureringar uppstår. Detta kan sättas in i ett större sammanhang där förutsebarhet och 

rättssäkerhet inom skatterätten är en garant för företags möjligheter att verka på marknader 

under stabila förhållanden. Mot denna bakgrund ställde jag tre frågor, vilka jag genom 

uppsatsen avsåg att besvara: Vilka bedömningskriterier finns för att avgöra om SKFL blir 

tillämplig på ett förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser? Hur preciserade är dessa 

bedömningskriterier? Är tillämpningen av skatteflyktslagen på förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser tillräckligt förutsebarför i förhållande till skattskyldiga i Sverige? 

     För att kunna besvara dessa frågor undersöktes bakgrunden till reglerna om 

underprisöverlåtelser, vilka utgör grunden till de förfaranden som uppsatsen tar sikte på. Som 

jag ser det är reglerna i 23 kap. IL resultatet av en rättsutveckling som har gått från allmänt 

utformade rekvisit i rättspraxis till preciserade lagregler i 23 kap. IL. Det konstaterades att 

dessa lagregler i undantagsfall kompletteras av skatteflyktslagen som kan bli tillämplig på 

förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Med undantag från 

aktiebolagspaketeringar
1
 har lagstiftaren inte explicit uttalat sig om lagligheten av de 

förfaranden som uppsatsen tar sikte på. Avgörande för att besvara de tre frågorna jag 

inledningsvis ställde är mot denna bakgrund en tillämpning av rekvisiten i skatteflyktslagen 

på konkreta förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. 

     Därvid undersöktes på ett allmänt plan om det, genom tolkning av lagtexten och 

förarbetsuttalanden till skatteflyktslagen, går att fastslå normer som specifika förfaranden kan 

bedömas mot bakgrund av. Efter att ha konstaterat att rekvisiten i skatteflyktslagen på ett 

allmänt plan kan medföra olika tolkningar och att vissa allmänna brister avseende 

förutsebarheten föreligger söktes istället svaren på frågorna genom den rättspraxis från HFD 

som direkt berör frågan.  

     Rättsläget som framträdde genom lagtexten, förarbetena och HFD:s praxis analyserades 

för vart och ett av rekvisiten som uppsatsen tar sikte på. Analysen gjordes i två steg. I det 

första ledet försökte jag fastslå och precisera rekvisiten i skatteflyktslagen i förhållande till 

                                                 
1
 Se om dessa i kap. 2.4.  
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underprisöverlåtelser och i det andra utvärderades det jag kommit fram till mot bakgrund av 

krav på förutsebarheten. Dessa krav ställdes upp för att jag anser att en prövning mot dem 

utgör en bra grund för att se om gällande rätt innehåller på förhand fastställda normer som är 

tillräckligt preciserade för att skattskyldiga, som normerna vänder sig till, ska kunna avgöra 

konkreta omständigheter mot bakgrund av normerna. Genom denna analys konstaterades att 

de rekvisit som uppsatsen tar sikte på generellt inte är tillräckligt preciserade i förhållande till 

underprisöverlåtelser, men att rättsläget genom HFD:s praxis de senaste åren i vart fall blivit 

mer förutsebart än det tidigare var. 
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1 Inledning 

1.1 Kapitlets disposition 

I detta första kapitel presenteras en inledande bakgrund till ämnet för uppsatsen tillsammans 

med en problemformulering. Vidare framgår mitt syfte med uppsatsen, metoden som används 

samt de avgränsningar som utgör uppsatsens ram. Sist i detta inledande kapitel framgår 

uppsatsens vidare disposition. 

1.2 Bakgrund och problemformulering  

Det finns enligt min mening ett samband mellan underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och 

förutsebarhet. På vilket sätt begreppen är relaterade till varandra och vilka möjliga 

motsättningar som finns mellan dem ska nu kortfattat beskrivas och problematiseras. 

     I 23 kap. IL finns regler om s.k. kvalificerade underprisöverlåtelser. Reglerna utgör 

undantag från huvudregeln om att uttagsbeskattning ska utgå vid avyttring av tillgångar som 

sker till belopp som är lägre än marknadsvärdet och som dessutom inte är affärsmässigt 

motiverad. Reglerna är viktiga, inte minst för landets många koncerner och företagsgrupper. 

Omstruktureringar inom dessa grupper av företag kräver i princip att tillgångar kan överlåtas 

mellan företagen, utan att direkta skattekonsekvenser uppkommer. Vore så inte fallet skulle 

latenta skatteskulder som åvilar tillgångar i koncernföretag - som består av flera skilda 

juridiska personer som var för sig är skattskyldiga - realiseras tidigare än vad som är fallet vid 

organisering av verksamhet i ett företag med olika interna divisioner. Detta beror på att en 

organisation som den sistnämnda är ett skattesubjekt, inom vilket tillgångar kan flyttas mellan 

olika divisioner, utan skattekonsekvenser. Då skatterätten inte ska spela den avgörande rollen 

för formen som företagande ska bedrivas genom kan reglerna i 23 kap. IL delvis ses som ett 

utflöde av den skatterättsliga neutralitetsprincipen.
2
 

     Reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL kan inte ses isolerade från andra 

skatterättsliga regler. Underprisöverlåtelser kan exempelvis ingå som beståndsdelar i olika 

förfaranden och kan därmed påverka taxeringen, som kan bli en annan än om 

underprisöverlåtelsen inte genomförs som ett led i förfarandet. Enkelt uttryckt finns inte sällan 

flera alternativa förfaranden, med potentiellt olika skattekonsekvenser, som kan nyttjas för att 

uppnå samma civilrättsliga mål. Att sådana förfaringssätt är möjliga beror på att skatterättsliga 

normer är s.k. kvalifikationsnormer och inte handlingsnormer, vilket innebär att de reglerar 

                                                 
2
 Jmf. LLMSS,  s. 45. 
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vad som händer om vissa rättshandlingar utförs, till skillnad från handlingsnormer som 

reglerar vad som är förbjudet respektive tillåtet.
3
 Mot bakgrund av detta kan skattskyldiga, 

som huvudregel, lita på att den taxering som följer av ett förfarande som inkluderar en 

underprisöverlåtelse som uppfyller kraven i 23 kap. IL respekteras, trots att den är förmånlig 

för den skattskyldige i jämförelse med en taxering som följer av ett annat tänkbart förfarande. 

     Att taxeringen som följer av tillämplig materiell skattelag blir den slutliga är emellertid 

inte säkert. Det finns nämligen ett, mot rättssäkerheten, motstående intresse som fått 

genomslag i lagstiftningen. Detta intresse är effektiviteten i skattesystemet.
4
 Vissa för den 

skattskyldige fördelaktiga transaktioner som genomförs på ett sätt som lagstiftaren inte 

förutsett och som kan anses vara otillbörliga definieras som skatteflykt, vilket leder oss in på 

skatteflyktslagen (hädanefter ”SKFL”). Denna lag kan nämligen bli tillämplig på förfaranden 

som inkluderar underprisöverlåtelser, vilket bl.a. framgår av förarbetena till lagreglerna om 

underprisöverlåtelser.
5
 Att SKFL kan tillämpas på sådana förfaranden har också visats i 

rättspraxis.
6
 

     Det är här förutsebarheten kommer in i bilden. I Sverige motverkas skatteflykt alltså bl.a. 

genom SKFL, vilken är en s.k. generalklausul. Sådana innehåller ofta breda och vaga 

formuleringar som ger rättstillämparen stort bedömningsutrymme vid tillämpning av lagen.
7
 

Det här kan antas leda till sämre förutsebarhet för skattskyldiga.
8
 Här uppkommer en 

intressant avvägning.
9
 På skatterättens område är nämligen förutsebarheten fundamental och 

från skattskyldigas perspektiv utgör den enligt många den grundläggande garantin för 

                                                 
3
 Hultqvist, Anders, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, Svensk Skattetidning 2005 s. 304. 

4
 Jmf. Bergström, Sture, Rättsliga metoder att förhindra skatteflykt. Lagtolkningsmetoder och en allmän 

generalklausul mot skatteflykt, Skattenytt 1992 s. 600 ff. I artikeln förs ett resonemang om effektiviteten i   

skattesystemet och SKFL:ns utformning. 
5
 Prop. 1998/99:15 s. 147. 

6
 Senast den 16 december i år meddelade exempelvis Kammarrätten i Stockholm domar i uppmärksammade mål 

mot de fastighetsförvaltande bolagen Farbege och Kungsleden. Också tidigare under året har liknande domar 

avgjorts både mot Fabege och Kungsleden. Alla målen har rört, den för uppsatsen relevanta frågeställningen om 

hur SKFL förhåller sig till ett visst förfarande som inkluderar en koncernintern underprisöverlåtelse. Dessa 

Kammarrättsdomar är inte de enda målen på området. HFD har i ett fåtal uppmärksammade avgörande prövat 

liknande frågor om SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser. I flera av målen har resultatet av den rättsliga 

prövningen blivit att har SKFL ansetts tillämplig. För exempel i praxis se: Kammarrätten i Stockholms dom, 

2013-12-16, mål nr. 2973-10 och Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-12-16, mål nr. 1801-11. Se även 

Kammarrättsdomar från tidigare i år: Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-11-25, mål nr. 1726-11 och 

Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-10-02, mål nr. 2958-10. 
7
 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? - Om demokrati, Rättssäkerhet, Etik och Juridiks Argumentation, 1 u. 

Norstedts Juridik AB, 1995, s. 293 f. 
8
 Jmf. Rosander, Ulrika, Repressiva metoder mot skatteflykt, Skattenytt 2007 s. 672. 

9
 Jmf. SOU 1975:77 s. 7 ff. 

https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+Fabege&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+Fabege&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+Fabege&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+Fabege&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Kammarr%C3%A4tten+Fabege&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
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rättssäkerheten,
10

 detta eftersom de skattskyldiga inte utan tydliga rättsliga ramar kan planera 

för framtiden. Att förutsebarheten har stor vikt betonas bl.a. också av  

Rättssäkerhetskommittén i ett betänkande från 1993. I detta betänkande uttalas att 

förutsebarheten är en grundläggande rättssäkerhetsaspekt och att rättstillämpningen riskerar 

att bli godtycklig om höga krav på förutsebarhet inte uppfylls.
11

  

     Problemformuleringen som uppsatsen bygger på har sin grund i den spänning som finns 

mellan förutsebarheten för skattskyldiga och den för staten viktiga frågan om effektivitet i 

skattesystemet. Spänningen materialiseras genom det sätt på vilket SKFL tillämpas på 

konkreta förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Hur ser balansen i praktiken ut 

mellan de båda intressena? Utfallet av denna balans menar jag får sin spegelbild i 

förutsebarheten för Sveriges skattskyldiga. 

     Eftersom det är av stor vikt att företag i koncerner kan göra berättigade omstruktureringar 

och eftersom förutsebarheten är grundläggande för att dessa ska kunna utvärdera förfaranden 

mot lagens krav och bedöma riskerna med ett visst förfarande kan det antas att för det fall 

SKFL medför sämre möjligheter till förutsebarhet, riskerar detta att utgöra hinder för 

omstuktutreringar.
12

 Det är så begreppen kan relateras till varandra. Mot bakgrund av 

ovanstående ställer jag följande frågor som jag avser att besvara i denna uppsats: Vilka 

bedömningskriterier finns för att avgöra om SKFL blir tillämplig på ett förfaranden som 

inkluderar underprisöverlåtelser? Hur preciserade är dessa bedömningskriterier? Är SKFL:ns 

tillämpning på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser tillräckligt förutsebarför i 

förhållande till skattskyldiga i Sverige?  

                                                 
10

 Se exempelvis Lindencrona, Gustaf, Rättssäkerheten i inkomstbeskattningen i Anners, Erik (red.), 

Demokratin, rättssäkerheten och beskattningen, Norstedts Juridik AB,  Stockholm 1988, s. 69. Jmf. även  

LLMSS, s. 16. 
11

 SOU 1993:62 s. 75 f. 
12

 Detta kan och bör sättas in i ett större sammanhang där förutsebara och rättssäkra skatteregler utgör en del av 

den stabila grund som krävs för att företag på längre sikt ska kunna våga göra investeringar och verka på den 

svenska marknaden. Balansen mellan statens intresse av intag av skatter och skattskyldigas intresse av 

förutsebara spelregler är enligt min mening oerhört intressant i ett vidare perspektiv. Hur reglerna som ger staten 

rätten att beskatta svenska rättssubjekt är utformade och tillämpas är av fundamental betydelse. Således är 

bristande förutsebarhet i de för uppsatsen relevanta förfarandena en del i en större kontext där rättssäkerheten på 

skatterättens område är en viktig garant för att företag ska kunna växa och där effektiviteten i skattesystemet är 

av betydelse för att staten ska kunna göra investeringar som är fundamentala i dagens välfärdssamhälle. Ett 

aktuellt exempel på en annan bitvis parallell frågeställning är förutsebarheten gällande "carried interest" som 

nyligen blivit mycket uppmärksammade. Jmf. exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-12-19, mål nr. 

8755-12. 
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1.3 Avgränsningar  

För att förstå arbetet rätt är det av stor vikt att ha klart för sig hur det är avgränsat. En uppsats 

som behandlar SKFL kan ha många olika vinklingar och beskriva många skilda rättsliga 

problem. Konturerna av mitt angreppssätt har ovan kunnat anas men ska nu preciseras. 

     Ett exempel på ett möjligt angreppssätt är att analysera SKFL utifrån ett konstitutionellt 

perspektiv, där lagen som sådan utvärderas mot bakgrund av dess grundlagsenlighet.
13

 I ett 

sådant arbete ställs normerna i SKFL under granskning mot överordnade normer. Det är inte 

en sådan analys som jag avser att åstadkomma med uppsatsen. 

     Ett annat alternativt angreppssätt är att analysera SKFL eller ett visst rekvisit i lagen mot 

bakgrund av det rättskällematerial som finns tillgängligt. I ett sådant arbete tar man ett 

helhetsgrepp, ett helikopterperspektiv, på hela det område som SKFL eller det specifika 

rekvisitet reglerar. Ett sådant arbete blir det inte heller.  

     Ytterligare ett alternativ är att beskriva och analysera SKFL mot bakgrund av dess 

tillämplighet på olika rättsliga förfaranden för att undersöka förhållandet mellan lagen och 

förfarandet. Under vilka förutsättningar kan SKFL bli tillämplig på en viss förfarandetyp? 

Utgör ett visst förfarande rättsligt fullt legitim skatteplanering eller utgör förfarandet 

skatteflykt enligt SKFL? Är tillämpningen av SKFL på förfarandena förutsebar? Ett sådant 

arbete blir det. Ett arbete som tar sikte på SKFL:ns tillämplighet och förhållande till en 

speciell typ av förfaranden; nämligen sådana som inkluderar en koncernintern 

underprisöverlåtelse. 

     Vidare kommer uppsatsen enbart att behandla 2 § SKFL. Uppsatsen avgränsas dock även i 

förhållande till denna 2 §. De rekvisit som jag behandlar är i) rekvisitet ”väsentlig 

skatteförmån för den skattskyldige”,
14

 ii) rekvisitet att skatteförmånen "kan antas ha utgjort 

det övervägande skälet för förfarandet” samt slutligen iii) rekvisitet ”lagstiftningens syfte som 

det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är 

direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet”. Jag behandlar inte de i och för sig 

intressanta frågorna om vilken rättshandling som får bortses ifrån genom tillämpning av 

SKFL och om den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen. 

                                                 
13

 Den diskussionen är givetvis också viktig från ett förutsebarhetsperspektiv och så att säga grunden för att min 

analys ska ha något som helst värde. För en analys av SKFL:ns förhållande till grundlagen hänvisas till 

exempelvis Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget JF AB, Stockholm, 

1995. Se också Hultqvist, Anders, Ny skatteflyktslag - en metodfråga för skatterätten, Skattenytt 1996 samt 

Hultqvist, Anders, Skatteflyktslagen - Vara eller icke vara? Det borde varit frågan!, Skattenytt 1995. 
14

 Väsentlighetsrekvisitet kommer att behandlas mycket kortfattat. Detta beror på att skatteförmånerna i 

förfarandena som uppsatsen tar sikte på (främst omstruktureringar i större koncerner) i regel är mycket stora i 

förhållande till vad som krävs för att väsentlighetsrekvisitet ska anses vara uppfyllt. Väsentlighetsrekvisitet får 

därför i praktiken ingen begränsande funktion i förhållande till förfarandena.  
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Avgränsningen innebär att en bred beskrivning utgår till förmån för en djupare analys inom 

ett snävare område.   

1.4 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att mot bakgrund av gällande rätt avseende SKFL kritiskt 

analysera dess förhållande till underprisöverlåtelser för att på så vis försöka bidra till ökad 

förutsebarhet och klargöra vilka eventuella brister som föreligger avseende förutsebarheten på 

området. På så vis kan bättre riskbedömningar göras i det praktiska rättslivet. Om inte annat 

kan osäkerheter som finns lättare uppskattas. Detta är bra såväl för svenska skattesubjekt, 

vilkas förfarande potentiellt kan bli föremål för upptaxering, som för lagstiftaren som får 

möjlighet att förfina lagstiftningsprodukten. Området berikas genom att rätten kritiskt 

granskas. 

1.5 Metod  

1.5.1 Rättsvetenskaplig metod 

Rättsvetenskaplig metod används genomgående i denna uppsats. Det innebär att 

rättskälleläran utgör utgångspunkten för såväl de deskriptiva som för de analytiska momenten  

av uppsatsen. Uppsatsen utgår från lagtext, förarbetsuttalanden till lagstiftning, rättspraxis och 

juridisk doktrin.  

     Visst utrymme ges till de rättsvetenskapliga artiklar som publicerats på området. 

Anledningen är att de till skillnad från lagtext och förarbetsuttalanden i större grad konkret 

behandlar de för uppsatsen relevanta frågeställningarna. Något jag vill att läsaren noterar är 

att bidragen till den rättsvetenskapliga diskussionen på området till största delen kan 

tillskrivas praktiker. Praktiker som dagligdags arbetar med Skatteverket som motpart och vars 

professionella intressen är tydligt förankrade. Jag är medveten om att det därmed föreligger en 

inte obetydlig risk för att slagsida ges åt argument som bygger på att domarna på området är 

felaktiga och att rättsläget är oklart och otillfredsställande. Givetvis försöker jag att på ett 

ärligt och uppriktigt sätt ta till mig av det som skrivits och att på objektiva grunder bemöta 

och vidareutveckla det framförda. Personligen har jag inga egna intressen i frågan och 

kommer göra så gott jag kan för att arbetet ska bli såväl sakligt som objektivt. 

     Även rättspraxis har en framträdande roll i arbetet.
15

 Huvudsakligen undersöks praxis från 

HFD, eftersom det är denna praxis som har prejudicerande verkan. Jag menar att denna 

prejudicerade praxis ställer upp en ram inom vilken den rättsvetenskapliga diskussionen måste 

                                                 
15

 Rättspraxis fram till och med den 5 januari 2014 har beaktats i uppsatsen. 
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ligga. Domar från Kammarrätten tas också upp, då de fyller en viktig funktion i det praktiska 

rättslivet.
16

  

     I arbetet förs en löpande analys där beskrivande moment varvas med analytiska. Detta 

istället för att uppsatsen delas upp i en rent beskrivande del och en rent analytisk del. Kap. 4 

är ett undantag. Detta kapitel är i sin helhet beskrivande, vilket beror på att kapitlet behandlar 

rättspraxis som utgör en grund för den vidare analysen. Jag vill hålla det avsnittet fritt från 

subjektiva moment för att läsaren själv på bästa sätt ska kunna avgöra styrkan i 

argumentationen som följer i kapitlet därefter. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens vidare disposition är som följer. I uppsatsens andra kapitel ges en allmän 

beskrivning av de regelsystem som aktualiseras av uppsatsen. Denna del syftar till att ge en 

kort historisk inblick till bl.a. reglerna om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser. Vidare 

klargörs kopplingen mellan dessa regler, förutsebarheten och SKFL från ett tillbakablickande 

perspektiv. Dessutom ges exempel på de förfaranden som uppsatsen tar sikte på, vilka också 

relateras till SKFL.  

     Detta kapitel följs sedan av ett avsnitt där SKFL beskrivs främst utifrån lagtext och 

förarbeten. En kritisk analys görs i anslutning till denna beskrivning. Detta kapitel är allmänt 

hållet och tar inte direkt sikte på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Dock är 

kapitlet enligt min mening en förutsättning för den senare analysen som tar sikte på 

underprisöverlåtelser.  

     Mer specifikt blir det i det i uppsatsens fjärde kapitel. I detta beskrivs rättspraxis där HFD 

applicerat SKFL på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Detta kapitel följs av en 

djupare analys med SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser i tydligt fokus. I detta 

kapitel analyseras vart och ett av rekvisiten som uppsatsen tar sikte på. Slutligen följer ett 

sista kapitel med avslutande reflektioner. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Läsaren ska uppmärksammas på att rättsfallen från Kammarrätten inte har någon formellt prejudicerande 

verkan men att de förmodligen får en viss faktisk verkan i det praktiska rättslivet. 
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2 Den rättsliga bakgrunden 

2.1 Inledning  

Grundläggande i svensk skatterätt är att värdeökningar på kapitaltillgångar beskattas när 

värdeökningen realiseras, exempelvis genom en försäljning av tillgången.
17

 Skillnaden mellan 

värdet tillgången säljs för och dess skattemässiga värde utgör underlag för beskattningen. Vid 

kvalificerade underprisöverlåtelser kan tillgångar säljas utan att värdeökningar realiseras. En 

tillgång med en obeskattad värdereserv
18

 kan genom en sådan underprisöverlåtelse säljas, utan 

att värdereserven realiseras och skatt behöver då inte tas upp.  

     Av bl.a. denna anledning blir underprisöverlåtelser attraktiva att använda i kombination 

med andra rättshandlingar för att kunna bilda enkla såväl som komplexa förfaranden.
19

 Några 

huvudtyper av tänkbara förfaranden kan särskiljas. En typ rör koncerninterna 

underprisöverlåtelser som utgör ett led i paketering av tillgångar och som ytterst syftar till att 

förbereda en - ur skatterättslig synpunkt - ändamålsenlig försäljning till en extern köpare. En 

annan förfarandetyp tar sikte på interna omstruktureringar, där underprisöverlåtelsen, ibland 

men inte alltid, utgör ett led för att skatterättsligt förmånliga resultat ska uppkomma i ett 

koncernbolag eller i koncernen sedd som en helhet. 

     Innan jag beskriver dessa båda förfarandetyper och dessas förhållande till SKFL beskrivs 

en del av det regelsystem som är grundläggande i och för förfarandena.  

2.2 Uttagsbeskattning  

2.2.1 Huvudprincipen vid försäljning av tillgångar till underpris 

Enligt reglerna i 22 kap. IL gäller bl.a. att om ”den skattskyldige överlåter en tillgång utan 

ersättning eller till en ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt 

motiverat” så är följden att avyttringen av tillgången behandlas såsom om den överlåtits till 

marknadsvärdet (22:3 och 22:7 IL).
20

 Uttagsbeskattning är huvudregeln vid 

underprisöverlåtelser.  

     Det huvudsakliga syftet med dessa regler är att upprätthålla systemet med ekonomisk 

dubbelbeskattning.
21

 Om det generellt gick att ta ut varor eller tjänster från en 

näringsverksamhet till underpris, utan att det var affärsmässigt motiverat och utan att skatt 

                                                 
17

 LLMSS, s. 196 f. 
18

 Med obeskattad värdereserv avses skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet. 
19

 Det ligger utanför den här uppsatsens ram att beskriva varje enskilt tänkbart förfarande. 

Variationsmöjligheterna är otaliga. Poängen är snarare, som framgått ovan, att undersöka om det finns en 

tillräcklig grund att bedöma den stora tänkbara mängden förfaranden mot. 
20

 Se i 61:2 st. 2 IL angående vad som avses med marknadsvärde. 
21

 Prop. 1989/90:110 s. 556. 
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utgick som om varan eller tjänsten avyttrats till marknadsvärdet, skulle det vara lätt att 

kringgå den ekonomiska dubbelbeskattningen. Överlag skulle, utan dessa regler, många 

möjligheter öppnas upp för förfaranden vilka skulle kunna användas för att urholka resterande 

regler i IL. Detta skulle ske genom att tillgångar skulle kunna allokeras på så sätt att stora 

delar av de övriga reglerna i praktiken skulle bli meningslösa. 

2.3 Underprisöverlåtelser  

2.3.1 Inledning 

Avseende vissa underprisöverlåtelser finns högst motiverade skäl för undantag från reglerna i 

22 kap. IL. Så anses vara fallet vid underprisöverlåtelser enligt 23 kap. IL.
22

 Med 

underprisöverlåtelse avses, enligt 23:3 IL, en ”överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller 

mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om 

villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda”. Villkoren i 14-29 §§ finns för att - på ett tydligt och 

förutsebart sätt - ringa in de underprisöverlåtelser för vilka undantag från uttagsbeskattning 

anses berättigat. Således tar bestämmelserna i 14-23 §§ sikte på att kontinuiteten i 

beskattningen ska bevaras och bestämmelserna i 24-29 §§ tar sikte på att hindra att 

underprisöverlåtelser, utan uttagsbeskattning, sker till bolag med koncernbidragsspärrade 

underskott. Lagstiftaren har härmed definierat de närmare gränserna för underprisöverlåtelser 

i 23 kap. IL. Bakgrunden till dessa detaljerade regler är som nu kommer att framgå bl.a. 

förutsebarhetsskäl.  

2.3.2 Bakgrunden till reglerna i 23 kap. IL 

Före år 1990 fanns inga lagstadgade regler om tillåtna underprisöverlåtelser, utan detta institut 

hade utvecklats i rättspraxis. 1990 infördes en lagbestämmelse om undantag från 

uttagsbeskattning
23

 och efter detta skedde en rättsutveckling i praxis. Vissa rekvisit, som 

underprisöverlåtelser skulle prövats mot för att se om dessa skulle utlösa uttagsbeskattning 

eller inte, framgick genom praxis från HFD.
24

 Dessa rekvisit var i) att det skulle föreligga 

organisatoriska skäl för överlåtelsen ii) att en stark ägarsamband mellan överlåtaren och 

mottagaren skulle finnas iii) att ingen otillbörlig förmån skulle uppkomma genom 

underprisöverlåtelsen samt iv) att vissa karaktärsbyten av tillgångar inte fick ske.
25

 

Rekvisitens närmare innebörd framgick av en omfattande rättspraxis.
26

  

                                                 
22

 Prop. 1998/99:15 passim.  
23

 Se om denna bestämmelse i prop. 1989/90:110 s. 57. 
24

 Prop. 1998/99:15 s. 127 ff. 
25

 Prop. 1998/99:15 s. 128 ff. 
26

 Prop. 1998/99:15 s. 128 f. 
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     Genom proposition 1998/99:15 infördes lagreglerna om underprisöverlåtelser. Rekvisiten 

som HFD:s ställt upp i praxis kom därmed alla att slopas. Exempelvis ansågs inte 

organisatoriska skäl vara något som särskilt skulle beaktas med tanke på de svåra 

tillämpningsproblem som hade uppstått i praxis och som snabbt ansågs skulle komma att 

uppstå om rekvisitet togs med i skriven lagtext. En prövning av de organisatoriska skälen för 

underprisöverlåtelsen ansågs med nödvändighet vila på subjektiva grunder, något som i sin tur 

skulle minska förutsebarheten på området, vilket ansågs kunna försvåra berättigade 

omstruktureringar. För att förhindra otillbörliga skatteförmåner ansågs konkreta villkor böra 

ställas upp i lagtext istället för allmänna krav på organisatoriska skäl.
27

   

     Även rekvisitet om just otillbörliga skatteförmåner utmönstrades i samband med 

lagregleringen av underprisöverlåtelser. Utredningen ansåg att begreppet kommit att avse en 

”för den skattskyldige, eller någon han kan antas önska gynna, positiv skatteeffekt till följd av 

att uttagsbeskattning underlåts vid en underprisöverlåtelse, om skatteeffekten strider mot 

grunderna för andra regler”.
28

 Gällande rätt avseende rekvisitet ansågs av utredningen vara 

oklar, vilket medfört problem gällande förutsebarheten. Detta kunde i sin tur försvåra 

omstruktureringar i koncerner och av den anledningen föreslogs att en allmän definition av 

otillbörlig skatteförmån skulle utgå till förmån för detaljerade bestämmelser i lagtexten.
29

 

Huvudsakligen togs rekvisitet alltså bort p.g.a. att det ansågs vara oförutsebart. 

     Vidare övervägdes på ett generellt plan om reglerna skulle vara allmänt hållna eller om de 

istället skulle göras detaljerade. Om reglerna skulle ges en allmän utformning skulle 

precisringar behöva ske genom praxis. Detta ansågs otillfredsställande mot bakgrund av hur 

det dåvarande rättsläget gestaltat sig och mot bakgrund av rättssäkerhetskrav. Som ovan 

konstaterats blev därför lagtexten detaljerad och specifika villkor ställdes upp för att motverka 

otillbörliga förfaranden. Resultatet av lagstiftningsarbetet var enligt min mening en mer 

förutsebar normativ grund att bedöma underprisöverlåtelser mot, där svårförutsebara generella 

rekvisit ersatts av mer detaljerade lagbestämmelser. Tanken synes ursprungligen ha varit att 

de nya reglerna uttömmande skulle reglera vilka underprisöverlåtelser som kunde tillåtas ske 

utan uttagsbeskattning. Det här är bakgrunden till reglerna i 23 kap. IL.    

2.3.3 Skatteflyktslagen förhållande till underprisöverlåtelser i förarbeten 

Mot bakgrund av att utredningen önskade tydliga och preciserade regler för 

underprisöverlåtelser är det inte konstigt att man inledningsvis uttalade att SKFL inte skulle 

                                                 
27

 Prop. 1998/99:15 s. 137 f. 
28

 Här bör läsaren notera den stora likheten mellan vad som ansågs utgöra otillbörliga skatteförmåner och 2 § 4 p. 

SKFL. Se närmare i kap. 3 nedan. 
29

 Prop. 1998/99:15 s. 139. 
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kunna tillämpas om en underprisöverlåtelse väl uppfyllde kraven i de nya lagreglerna. Efter 

kritik från olika remissinstanser tvingades man att ta tillbala uttalandet, vilket ansågs alltför 

kategoriskt.
30

 Av den anledningen diskuterades kortfattat SKFL:ns förhållande till tänkbara 

otillbörliga förfaranden med anledning av underprisöverlåtelser. Slutligen konstaterades att 

SKFL i undantagsfall skulle kunna bli tillämplig på förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser.
31

 Några närmare angivelser för när SKFL skulle kunna tillämpas på 

dessa gavs inte.
32

 Därmed lämnades en del av denna viktiga avvägning över på HFD som fick 

utrymme att precisera SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser.  

2.4 Aktiebolagspaketering - Ett belysande exempel 

Ovan har beskrivits bakgrunden till viktiga delar av det regelsystem som förfarandena som 

uppsatsen tar sikte på är beroende av. Viktigt för att kunna ta till sig analysen i uppsatsen är 

att förstå hur dessa delar kan användas i konkreta förfaranden. Det enklaste och mest välkända 

förfarandet är aktiebolagspaketeringen. En sådan ska nu beskrivas som en introduktion till de 

mer komplicerade förfarandena som uppsatsen tar sikte på. 

     Genom reglerna om underprisöverlåtelser och om skattefri försäljning av näringsbetingade 

andelar
33

 och mot bakgrund av aktiebolags vinstsyfte (jmf. ABL 3:3) är det naturligt att 

paketeringar till aktiebolag är attraktiva i jämförelse med direkt försäljning till extern part. 

Tillgångar som slutligen avses att avyttras till extern part kan först överlåtas till exempelvis 

ett nybildat, helägt dotterbolag som, förutom den paketerade tillgången, inte äger några 

tillgångar. Om detta bolag utgör näringsbetingade andelar i det första kan det nybildade 

bolaget säljas till den externe parten och skatt utgår då inte på tillgångens eventuella 

värdeökning såsom hade varit fallet vid en direkt försäljning av tillgången, eftersom det som 

överlåts är de näringsbetingade andelarna i det nybildade bolaget. Sammanfattningsvis har, 

genom ett tvåstegsförfarande, försäljning till marknadspris kunnat ske till extern part, utan att 

beskattning på värdeökningen på tillgången ännu tagits upp av någon.
34

  

                                                 
30

 Prop. 1998/99:15 s. 146 f. 
31

 Prop. 1998/99:15 s. 146 f.  
32

 Ett konkret uttalande om SKFL gjordes visserligen i förarbetena. Det var Lagrådet som uttalade sig om SKFL 

och introducerade ett begreppet ”definitiv skattelättnad”. Begreppet återfinns i domskäl från HFD och därmed 

fått stor betydelse för SKFL:ns tillämpning i förhållande till underprisöverlåtelser (begreppet utvecklas nedan i 

kap. 5.5.3.1).  
33

 Regler om näringsbetingade andelar finns i 24 kap.12-22 §§  IL och 25 a kap. IL. Dessa regler tillkom för att 

undvika kedjebeskattning i bolag. Tanken är att vinst och kapitalökningar bara ska beskattas en gång i bolag och 

en gång hos ägaren. Reglerna möjliggör just detta. Se närmare om dessa regler i prop. 2002/03:96. 
34

 I den fortsatta framställningen kommer jag att använda beteckningen "aktiebolagspaketering" och då menar 

jag en sådan paketering som ovan beskrivits. 
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     Tillåtligheten av aktiebolagspaketeringar som den ovan beskrivna är oomtvistad. 

Lagstiftaren har explicit uttryckt att sådana är lagliga, varför SKFL inte kan tillämpas på 

förfarandena.
35

  

2.5 Mer speciella förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser 

2.5.1 Inledning 

Förutom aktiebolagspaketeringar finns många andra förfaranden som har sin grund i en 

underprisöverlåtelse. Det första som bör noteras är att dessa förfaranden kan delas upp i två 

huvudsakliga kategorier: i) förfaranden som syftar till extern försäljning och ii) övriga 

förfaranden som har sin grund i en underprisöverlåtelse.  

2.5.2 Förfaranden som syftar till extern försäljning 

Förfaranden som syftar till extern försäljning av tillgångar och som inte sker direkt till extern 

part består av två, för förfarandet var för sig nödvändiga, komponenter. Dessa komponenter är 

kvalificerade underprisöverlåtelser och en ändamålsenligt plattform, genom vilken en 

avyttring till extern part kan genomföras. Med ändamålsenlig plattform menar jag den struktur 

som är uppbyggd av olika rättshandlingar och som, för den skattskyldige, medför fördelaktiga 

resultat. 

     I huvudsak utgörs dessa förfaranden av olika former av paketeringar. 

Aktiebolagspaketering har redan beskrivits men en paketering kan även ske på många andra 

sätt. I HFD 2012 ref. 30 och i Kammarrättsdomarna mot Fabege och Kungsleden (hädanefter 

"Kammarrättsdomarna") har det visats att paketeringar kunnat ske med hjälp av handelsbolag 

respektive kommanditbolag.
36

 Huvudtanken bakom dessa upplägg är att allokera en tillgång, 

som slutligen ska överlåtas, till den ur skatterättslig synpunkt mest optimala ägaren i 

koncernen. Underprisöverlåtelsen roll är att som ett effektivt verktyg möjliggöra de senare 

stegen mot en extern försäljning. Den innebär nämligen en möjlighet att skattefritt, under 

vissa förutsättningar, flytta tillgången till den lämpligaste ägaren.  

     Avseende denna stora mängd tänkbara förfaranden har inget, varken i lagtext eller i 

förarbetsuttalanden, specifikt uttalats om dessas laglighet, varför förhållandet till SKFL är 

oklart och avgörs av en tillämpning av SKFL på det specifika förfarandet, där HFD har sista 

ordet i tolkningen av SKFL. 

                                                 
35

 Aktiebolagspaketeringar berörs exempelvis i prop. 2002/03:96,  prop. 2004/05:91 och prop. 2008/09:37. 
36

 Förfaranden där tillgångar paketeras i handelsbolag är efter en lagändring inte lika attraktiva som de tidigare 

varit. Jmf. prop. 2008/09:37. Naturligtvis kan andra paketeringsförfaranden i framtiden komma att utvecklas. 
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2.5.3 Övriga förfaranden som har sin grund i en underprisöverlåtelse 

Dessa fall är av naturlig anledning mindre starkt sammanhållna än de som syftar till extern 

försäljning. De delar egentligen bara en gemensam faktor och det är att en 

underprisöverlåtelse möjliggör en omstrukturering som anses fördelaktig men som inte ska 

leda till en extern försäljning av tillgången som är föremål för underprisöverlåtelsen. Inte 

heller avseende dessa förfaranden har lagstiftaren specifikt uttalat något om dessas laglighet. 

2.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har redogjorts för olika komponenter som är viktiga för förståelsen av den 

vidare analysen i uppsatsen. Vad en underprisöverlåtelse är och hur den kan kombineras med 

andra rättshandlingar i komplexa förfaranden är grundläggande. Vi har sett hur dessa regler 

om underprisöverlåtelser vuxit fram och att de gått från att vara ett fåtal i rättspraxis allmänt 

utformade rekvisit till att bli preciserade normer i lagtext. Detta skulle bl.a. säkerställa att 

bedömningen av underprisöverlåtelsers tillåtlighet skulle göras mot konkreta normer. 

Däremot har SKFL i undantagsfall ansetts kunna bli tillämplig på förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser. 

     Ett sådant förfarande har beskrivits; det som rör paketering i aktiebolag. Vi såg att två 

olika reglersystem som tillkommit tillsammans leder till att tillgångar, utan direkta 

skattekonsekvenser kan överlåtas från ett bolag i en koncern till ett annat för att sedan avyttras 

till extern part. Just det här förfarandet har adresserats av lagstiftaren som ansett att de är fullt 

lagenligt.  

     Andra förfarande med hög komplexitet där underprisöverlåtelser ingår kan som framgått 

tänkas. Bara fantasin sätter gränserna. I vissa används underprisöverlåtelser som en nyckel till 

ändamålsenliga paketeringar. I andra är underprisöverlåtelsen en del i ett förfarande som inte 

syftar till en extern försäljning, utan som i sin helhet utgör en intern omstrukturering. Till 

skillnad mot aktiebolagspaketeringar har lagligheten av dessa förhållanden inte specifikt 

uppmärksammats av lagstiftaren. Detta innebär att det finns ett område där osäkerhet kan 

sägas råda. Vi ska nu fördjupa oss i SKFL för att undersöka om en allmän tolkning av den 

lagen kan ge svaren på uppsatsens frågeställningar. 
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3. Skatteflyktslagen 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer de för uppsatsen relevanta delarna av SKFL att beskrivas generellt och 

ingående utifrån i huvudsak lagtext och förarbeten för att sedan kritiskt analyseras på ett 

allmänt plan.
37

 Denna del av arbetet fullgör en viktig deskriptiv funktion genom att den 

hjälper till att precisera lagens rekvisit i förhållande till underprisöverlåtelser. Dessutom 

utgör den allmänna analysen grunden för den mer specifika analysen om SKFL:ns förhållande 

till underprisöverlåtelser som följer i kap. 5.  

3. 2 Skatteflykt enligt lagen  

Vad är egentligen skatteflykt? Från ett juridiskt perspektiv går det inte att komma ifrån att den 

bästa definitionen på skatteflykt är den som ges i gällande lagtext. SKFL består av fyra 

paragrafer, av vilka den andra står i fokus för den här uppsatsen. Så här lyder 2 § SKFL: 

      

”Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande      

som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,  

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller      

rättshandlingarna,  

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande    

skälet för förfarandet, och  

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens  

syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de    

bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.” 

 

Lagen anger att en rättshandling eller rättshandlingar i ett förfarande som leder till en viss 

taxering får bortses ifrån under förutsättning att lagens rekvisit i punkterna 1-4 uppfylls. För 

att så ska få ske måste rättshandlingen medföra en väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige. Rekvisitet tar sikte på att denne ska erhållit en fördel genom förfarandet. 

Fördelen ska kunna knytas till just det skattskyldige vars taxering ändras genom SKFL och ha 

en specifik skatterättslig karaktär. Vidare är det naturligt att någon form av agerande måste 

föreligga från den skattskyldiges sida. Detta tillgodoses genom medverkansrekvisitet. 

                                                 
37

 Jag har även undersökt rättspraxis avseende målen där SKFL tillämpats sedan lagen senast ändrades. De 

allmänna slutsatser som kan dras av denna praxis har jag i detta kapitel tagit hänsyn till. 
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Avsikten bakom förfarandet får betydelse genom att skatteförmånen, på objektiva grunder, 

ska kunna antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet. Slutligen ska rättsföljden, 

som är en konsekvens av rättshandlingarna som förfarandet består av, strida mot 

lagstiftningens syfte. Efter denna kortfattade introduktion till reglerna följer nu en 

djupdykning. 

3.3 Väsentlig skatteförmån för den skattskyldige 

3.3.1 Innehållet i förarbetena 

Rekvisitet väsentlig skatteförmån för den skattskyldige kan ge upphov till flera möjliga 

tolkningar. Förarbetena till de olika skatteflyktslagar som funnits preciserar i viss utsträckning 

rekvisitets innehåll. Således uttalades, i förarbetena till den första lagen om skatteflykt i 

Sverige, att skatteförmånen framgick vid en jämförelse mellan ett valt förfarande och det 

"närmast till hands liggande förfarandet".
38

 (Min kursivering.) Helt enkelt fylldes begreppet 

med innehåll genom att en ”omvägsprövning” pekades ut.
39

 Två fasta bedömningskriterier att 

förhålla sig till angavs: i) taxeringen som följt genom det av den skattskyldige valda 

förfarandet och ii) taxeringen vid det närmast liggande förfarandet. Skatteförmånen var 

differensen mellan taxeringsbeloppen. När lagen sedan ändrades år 1983 ändrades också den 

normativa innebörden av rekvisitet. Av följande förarbetsuttalande framgår ändringen: ”Med 

skatteförmån enligt den föreslagna klausulen förstås inte bara skattefördelar i nu angiven 

mening utan i princip allt som innebär en lättnad eller fördel vid beskattningen.”
40

 (Min 

kursivering.) Genom att i princip allt som innebar en lättnad eller fördel vid beskattningen nu 

skulle ses som en skatteförmån, vidgades begreppets omfattning och ”omvägsprövningen” 

utmönstrades.
41

  

     I förarbetena till den nu gällande SKFL kommenteras rekvisitet endast flyktigt. Trots att 

det fått utstå en del kritik ansåg skatteflyktskommittén att några egentliga 

tillämpningsproblem avseende rekvisitet inte uppkommit. I sak ändrades därför inte 

betydelsen av rekvisitet genom förarbetena och tidigare förarbetsuttalanden och rättspraxis 

torde därför ha fortsatt relevans.
42

 Vad som avses med skatteförmån enligt de senaste 

förarbetsuttalandena är således "undvikandet av den ytterligare skatt som skulle ha påförts om 

                                                 
38

 Prop. 1980/81:17 s. 28. 
39

 Jmf. Hultqvist, Anders, Väsentlig skatteförmån - vad är det?, Dagens Juridik 2012-11-09. 
40

 Prop. 1982/83:84 s. 17. 
41

 Jmf. Hultqvist, Anders, Väsentlig skatteförmån - vad är det?, Dagens Juridik 2012-11-09. 
42

 Prop. 1996/97:170 s. 44 ff. 
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skatteflyktsförfarandet inte hade kommit till stånd",
43

  med vilket ska förstås att en 

skatteförmån i princip är allt som medför en lättnad i beskattningen.
44

 

3.3.2 Allmän kritik avseende väsentlig skatteförmån för den skattskyldige 

Inledningsvis vill jag framhålla att jag tycker att det från ett förutsebarhetsperspektiv är av 

stor vikt att det går att fastställa vad i ett förfarande som utgjort en skatteförmån och hur stor 

denna är. Skatteförmånen måste kunna preciseras till ett bestämt belopp uttryckt i kronor och 

ören. Det finns flera anledningar till detta och två exempel kan ges. Dels måste den kunna 

preciseras för att det ska vara möjligt att avgöra om en skatteförmån är väsentlig,
45

 dels måste 

den kunna preciseras för att det ska gå att avgöra om skatteförmånen kan antas ha utgjort det 

övervägande skälet för förfarandet. Båda dessa användningsområden för rekvisitet förutsätter 

med nödvändighet en precisering av skatteförmånen till ett visst belopp. 

     Vad krävs för att det ska gå att fastställa vad som utgjort skatteförmånen samt hur stor 

denna är? Enligt min mening följer språkligt - otvetydigt av lagtexten - att det måste vara 

fråga om att en taxering enligt materiella skatteregler ska jämföras mot en annan taxering. En 

förmån måste nämligen kunna relateras till något.
46

 Det som enligt min mening krävs för att 

bestämma vad som utgör skatteförmånen och hur stor den är därför en generell metod genom 

vilken en precisering av bedömningskriterier, som utpekar två taxeringar, ska framgå. Ett 

exempel på en sådan precisering är den som fanns genom "omvägsrekvisitet" i prop. 

1980/81:17.  

     Problemet avseende förutsebarheten med rekvisitet uppstår genom att denna precisering 

försvann när begreppets innebörd ändrades i förarbetena till 1983 års SKFL. Rekvisitet blev 

vidare i omfång men det avgränsades enligt min mening inte på ett klart och tydligt sätt. Trots 

att en viss precisering av rekvisitet görs i och med uttalandet att i princip allt som medför en 

lättnad i beskattningen så saknas något. Den preciseringen av rekvisitet medför endast att 

problemet delvis förflyttas från att gälla vad som utgör en väsentlig skatteförmån till att fylla 

”lättnad eller fördel i beskattningen” med innehåll. Det som saknas är det andra 

                                                 
43

 Prop. 1996/97:170 s. 45. 
44

 Detta följer av att man i prop. 1996/97 ansluter sig till vad som enligt prop. 1982/83:84 gällde angående 

skatteförmånen i detta avseende. 
45

 I praxis från Kammarrätten från tiden innan prop. 1996/97:170 hade belopp under 5000 kr betraktats som "en 

inte oväsentlig skatteförmån". I prop. 1996/97 s. 45 uttalas att det av processekonomiska skäl bör krävas att 

skatteförmånen är betydligt större än så för att väsentlighetsrekvisitet ska bli tillämpligt. Däremot ansågs inget 

bestämt belopp kunna bestämmas, utan den närmare preciseringen av väsentlighetsrekvisitet ansågs böra ske i 

rättspraxis. Mot bakgrund av detta uttalande anser jag att det står klart att skatteförmånen ska kunna preciseras 

till ett monetärt belopp. 
46

 Jmf. Hultqvist, Anders, Väsentlig skatteförmån - vad är det?, Dagens Juridik 2012-11-09. 
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bedömningskriteriet som behövs för att säga om något är en skatteförmån eller för den delen 

också om något är en lättnad i beskattningen. 

     Sammantaget går det, mot bakgrund av uttalanden i förarbetena, att dra slutsatsen att 

rekvisitet ses som preciserat och väldefinierat, närmast som allt som innebär en lättnad eller 

fördel vid beskattningen. Även i rättspraxis behandlas rekvisitet allmänt på detta sätt. 

Begreppet har tolkats extensivt och i många fall inte varit någon reellt begränsande faktor för 

att SKFL ska kunna tillämpas.
47

 Enligt min tolkning av rättsläget verkar det tyvärr inte som 

att man i förarbetena till SKFL och inte heller i HFD gör en jämförelse mellan två olika 

taxeringar mot bakgrund av en på förhand tydligt preciserad norm för att komma fram till vad 

som i ett förfarande utgör en skatteförmån. Mot bakgrund av dagens rättsläge anser jag därför 

att det inte finns någon allmän objektiv metod genom vilken det, på förutsebart sätt, går att 

komma fram till vad som utgör en skatteförmån och hur stor denna är.  

3.4 Det övervägande skälet för förfarandet 

3.4.1 Innehållet i förarbetena 

De olika skatteflyktslagarna har alla innehållit ett rekvisit som tar sikte på den skattskyldiges 

avsikt med förfarandet. Enligt nu gällande SKFL krävs att skatteförmånen kan antas utgöra 

det övervägande skälet för förfarandet. Detta är en förändring i förhållande till vad som 

tidigare gällde. Den äldre lydelsen var ”det huvudsakliga skälet”. Bakgrunden till ändringen 

var, enligt förarbetena till lagen, att den tidigare lydelsen genom ett förarbetsuttalande ledde 

till att förfaranden som uppenbart hade karaktär av skatteflykt inte kunde angripas genom 

tillämpning av SKFL.
48

  

     För att det nuvarande rekvisitet ska vara uppfyllt krävs att det vid en objektiv betraktelse 

framgår att skatteförmånen kan antas väga tyngre än samtliga övriga skäl för förfarandet som 

den skattskyldige har.
49

 Exempel på sådana skäl som skatteförmånen objektivt måste 

överväga är enligt förarbetena affärsmässiga och organisatoriska skäl men även andra skäl för 

förfarandet ska beaktas.
50

 Tidigare praxis avseende rekvisitet torde, mot bakgrund av den 

ändrade ordalydelsen och de nya förarbetsuttalandena, inte i någon större utsträckning kunna 

användas som tolkningsdata för det nuvarande rekvisitet. 

                                                 
47

 Se exempelvis RÅ 2001 ref. 79, RÅ 2002 ref. 24, RÅ 2003 not. 90, RÅ 2006 not. 89, RÅ 2007 ref. 52, RÅ 

2007 not. 65, RÅ 2009 not. 86, RÅ 2009 not. 88 m.fl. 
48

 Prop. 1996/97:170 s. 43 f. 
49

 Prop. 1996/97:170 s. 44. 
50

 Prop. 1996/97:170 s. 44. 
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3.4.2 Allmän kritik avseende det övervägande skälet för förfarandet 

Rekvisitets relevans för SKFL:ns tillämplighet är starkt betingad av typen av förfarande som 

prövas mot SKFL. Sedan rekvisitets lydelse ändrades har dess betydelse egentligen inte ställts 

på sin spets. Detta trots att det tillämpats vid ett flertal tillfällen. Att rekvisitets betydelse 

sällan ställs på sin spets anser jag i huvudsak har två anledningar. För det första blir rekvisitets 

begränsande funktion knappt skönjbar i många förfaranden eftersom det sällan finns andra 

skäl för förfarandena än de rent skattemässiga. För det andra har domstolarna i de fallen det 

funnits andra skäl för förfarandena än de skattemässiga ofta bara kortfattat motiverat varför 

rekvisitet anses uppfyllt respektive inte uppfyllt, vilket möjligtvis kan förklaras genom att det 

enligt lagtexten räcker att skatteförmånen kan antas utgjort det övervägande skälet för 

förfarandet. Sammantaget medför detta att rekvisitets närmare betydelse inte preciserats 

nämnvärt i rättspraxis. 

     Som jag ser det finns, mot bakgrund av förarbetsuttalandena och rättspraxis, 

huvudsakligen två problem som kan relateras till bristande förutsebarhet. För det första 

bygger rekvisitet på en objektiv värdering av skälen för ett förfarande där ett skäl, 

skatteförmånen, ska överväga alla andra skäl. För att veta om skatteförmånen utgjort det 

övervägande skälet måste denna vara tydligt preciserad. Problemen som föreligger med att 

bestämma vad som utgör skatteförmånen och hur stor denna är går därför så att säga igen i 

detta rekvisit eftersom 2 § 1 p. SKFL är en grundläggande förutsättning i 2 § 3 p. SKFL. För 

det andra anser jag att det inte är helt klart hur själva avvägningen mot de andra skälen ska 

göras. Att den ska vara objektiv står klart men det är inte en tillräcklig precisering. Hur ska 

den faktiskt göras? Görs den bara efter rent monetära övervägningar eller beaktas också 

annat?  

3.5 Lagstiftningens syfte  

3.5.1 Innehållet i förarbetena 

Ett centralt rekvisit i SKFL är att förfarandet som vidtas ska ”strida mot lagstiftningens syfte 

såsom det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som 

är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet” (hädanefter "lagstiftningens 

syfte"). Det här är lydelsen i nya SKFL. Tidigare hette det att förfarandet skulle ”strida mot 

lagstiftningens grunder”.
51

 Rekvisitet har enligt förarbetena till nya SKFL varit av avgörande 

betydelse för den gamla lagens tillämpning i praxis. Bakgrunden till ändringen av rekvisitet 

var att rekvisitet "lagstiftningens grunder" ansågs svårtillämpat och att det ofta i praxis var 

                                                 
51

 SFS 1980:865, 2 § 3 p. 
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detta rekvisit som medförde att förfaranden som visserligen hade skatteflyktskaraktär inte 

kunde bedömas som skatteflykt.
52

 Den tidigare lydelsen indikerar att rekvisitet till stor del 

skulle preciseras genom förarbeten till relevant lagstiftning.
53

  

     Genom en allmän tendens hos rättstillämpare att tolka författningsbestämmelser utifrån 

dessas faktiska ordalydelse ansåg skatteflyktskommittén att motivuttalanden generellt sett fått 

mindre betydelse i den praktiska rättstillämpningen och mot denna bakgrund ansågs den 

ändrade lydelsen av rekvisitet, med fokus på lagtexten, bidra till ökad rättssäkerhet och 

förutsebarhet.
54

 Rekvisitets innehåll ska i huvudsak numera framgå genom relevant lagtext.
55

 

Det är dock, som framgår av lagtexten, inte bara de regler som är direkt tillämpliga på 

förfarandet som ska användas för att härleda lagstiftningens syfte, utan även 

skattebestämmelsernas allmänna utformning, exempelvis den allmänna utformningen av vad 

som utgör skattepliktiga inkomster respektive avdragsgilla kostnader.
56

 Trots att det tydligt 

framgår att syftet i första hand ska härledas från lagtexten utesluts i förarbetena inte att viss 

ledning ges genom förarbeten till lagstiftningen om syftet är oklart efter en tolkning av 

lagtexten.
57

 

3.5.2 Allmän kritik avseende lagstiftningens syfte 

Tyvärr finns enligt min mening det en rad oklarheter avseende rekvisitet lagstiftningens syfte 

som får konsekvenser för möjligheten till god förutsebarhet. Frågan är i första hand hur man 

på ett förutsebart sätt särskiljer fall som faller utanför lagstiftningens syfte, såsom detta är 

definierat i SKFL, från fall som ligger inom detta syfte. Svaret på frågan är enligt min mening 

nyckeln till om tillräcklig förutsebarhet föreligger för skattskyldiga. 

     Själv har jag inte hittat någon objektiv metod med hjälp av vilken lagstiftningens syfte kan 

härledas direkt ur lagtexten och det verkar heller ingen annan ha gjort.
58

 Någon sådan metod 

utpekas helt enkelt inte genom normerna på området. Själva rekvisitet är därför i sig ganska 

intetsägande i förhållande till syftet bakom de olika reglerna i IL. Genom att inse detta beror 

möjligheten till god förutsebarhet till stor del på att rekvisitet preciseras genom praxis från 

                                                 
52

 Prop. 1996/97:170 s. 38. 
53

 Jmf. prop. 1996/97:170 s. 39. 
54

 Prop. 1996/97:170 s. 39. 
55

 Jmf. prop. 1996/97:170 s. 38. 
56

 Prop. 1996/97:170 s. 39. 
57

 Prop. 1996/97:170 s. 38 ff. Jmf. Hultqvist, Anders,  Den nya skatteflyktslagen – vad har hänt?, i Festskrift till 

Gustav Lindencrona, s. 195. I artikeln framgår att Anders Hultqvist anser att lagstiftningens syfte ska framgå 

enbart av lagtexten. 
58

 Jmf. exempelvis Holstad, Per, Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser, Skattenytt 2013, Hultqvist, Anders, 

Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, Svensk Skattetidning 2009, Nilsson, Martin, 

Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk Skattetidning 2012, Svensson, Jan, 

Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk Skattetidning 2011, Wittkull, 

Joakim, Rättsfallskommentar med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk Skattetidning 2009. 
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HFD.
59

 Det är genom denna praxis som den egentliga rättsutvecklingen enligt min mening 

med nödvändighet måste ske.       

     Hur tillämpar då HFD SKFL? Som jag ser det tillämpar domstolen uppenbarligen SKFL 

på så vis att lagstiftningens syfte enligt SKFL kan vara snävare än lagstiftningens 

tillämpningsområde.
60

 Synsättet medför att SKFL får relevans i och med att lagen blir en 

begränsning i förhållande till alla de tänkbara förfaranden som enligt materiella skatteregler 

godtas. Alla taxringar som följer av förfaranden som efter en konventionell tolkning av 

relevanta regler i IL är godkända ligger inte inom lagstiftningens syfte enligt SKFL och 

rättshandlingar riskerar i sådana fall att bortses ifrån enligt SKFL. 

 

                                Lagstiftningens tillämpningsområde och syfte sammanfaller 

 

            Lagstiftningens syfte 

                     Lagstiftningens tillämpningsområde 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Illustration av hur jag ser på lagstiftningens syfte såsom det framgår av lagtext, förarbeten och praxis.
61

  

I den första cirkeln sammanfaller lagstiftningens tillämpningsområde och dess syfte.
62

 Alla tänkbara förfaranden 

som uppfyller de materiella reglerna i IL godtas. I den andra bilden, vilken är den som jag anser stämmer bäst 

                                                 
59

 Vad HFD anser är lagstiftningens syfte kan då delvis bero på vad som framgår avseende syftet i förarbeten till 

relevant lagtext (jmf. ovan i kap. 3.5.1). 
60

 Det här är mitt sätt att uttrycka hur jag uppfattar HFD:s tillämpning. Alternativa sätt att se på det finns. Ett är 

att tolkningen av syftet enligt SKFL är vidare och mer extensivt i jämförelse med vanlig lagtolkning. Även detta 

sätt att se på saken medför att SKFL blir begränsande i förhållande till lagstiftningens tillämpningsområde på 

precis samma sätt som det av mig föreslagna synsättet. Se för denna tolkning: Rosander, Ulrika, Generalklausul 

mot skatteflykt, JIBS Dissertation Series No. 040, Jönköping International Business School, 2007, s. 108 f. och 

Holstad, Per, Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser, Skattenytt 2013 s. 552 ff. Som jag ser det är detta sätt 

att se på saken ekvivalent med mitt sätt att se på saken. Att jag inte använder denna tolkning beror dock på att jag 

anser att det är mer korrekt att säga att lagstiftningens syfte enligt SKFL är en begränsning av de förfaranden 

som ryms inom en vanligt tolkning av materiell skattelag. Jag anser således att min tolkning ligger närmare en 

beskrivning av verkligheten.  
61

 Illustrationen ska ses som en pedagogisk förklaringsmodell att ha i bakhuvudet i den senare analysen om 

SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser och inte som något som med exakthet beskriver verkligheten. 
62

 Detta synsätt förespråkas, som jag uppfattat det, bland annat av Anders Hultqvist och medför hög 

förutsebarhet men inget utrymme alls tillåts för modifikationer genom SKFL. Alla rättshandlingar som kan 

företas och, som genom olika förfaranden, leder till taxeringar som framgår genom konventionell lagtolkning på 

skatterättens område skulle ligga inom lagstiftningens syfte. Detta medför att SKFL blir en logiskt härdsmälta, 

eftersom förfarandena som beskrivs i lagen alltid skulle ligga inom lagstiftningens syfte. Hultqvist menar 

givetvis inte att HFD tillämpar SKFL på detta sätt, utan att domstolen mot bakgrund av krav på legalitet inom 

skatterätten borde tillämpa lagen på ovan beskrivet sätt. Se Anders Hultqvist, Ny skatteflyktslag - En metodfråga 

för skatterätten, Skattenytt 1996 s. 674 ff. Jmf. Holstad, Per, Underprisöverlåtelser och skatteflykt, Skattenytt 
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med verkligheten, är lagstiftningens syfte snävare än lagstiftningens tillämpningsområde, vilket medför att 

lagstiftningens syfte begränsar antalet möjliga förfaranden som är tillåtna enligt både IL och SKFL. Den mindre 

cirkeln i denna bild visar alla tänkbara förfaranden som godkänns både enligt reglerna i IL och enligt reglerna i 

SKFL.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är givetvis den för uppsatsen relevanta frågan hur 

lagstiftningens syfte faktiskt bestäms när det inte låter sig göras genom slavisk läsning av 

själva lagtexten. Hur kommer man fram till vad som ligger inom respektive utom det jag i den 

inre cirkeln i bilden ovan benämnt lagstiftningens syfte? Den metod som HFD tillämpar för 

att avgöra detta är avgörande för om gällande rätt blir förutsebar. Enligt min mening är den 

metod som HFD troligtvis tillämpar att bestämma lagstiftningens syfte genom att se på de 

typfall som lagtexten tar sikte på och vilka rättsföljder som sammanhänger med typfallen. 

Konkret kommer detta till uttryck genom att HFD i rättspraxis uttalar olika 

bedömningskriterier som medför att förfaranden rör sig mot att ligga innanför eller utanför 

lagstiftningens syfte enligt SKFL.
63

 Genom att se på bedömningskriterierna och hur dessa 

påverkar ett förfarandes förhållande till SKFL uppstår konturer till ett område inom vilket 

förfaranden som uppfyller både materiell skattelag och SKFL:ns krav avseende 

lagstiftningens syfte framträder. Som kommer att framgå i kap. 5.5.4 nedan leder det här sättet 

att definiera lagstiftningens syfte till problem med förutsebarheten för förfaranden som 

inkluderar underprisöverlåtelser. 

3.6 Sammanfattning och slutsatser 

I detta kapitel har jag främst beskrivit innehållet i 2 § SKFL som det framgår av SKFL samt 

genom de preciseringar som gjorts i förarbetena till de olika skatteflyktslagarna. Den rättsliga 

ramen för hur lagen ska tillämpas har i viss mån framträtt.  

     Väsentlig skatteförmån ses i princip som inkluderande allt som medför en lättnad vid 

beskattningen. Det övervägande skälet för förfarandet ses som att skatteförmånen ska väga 

tyngre än samtliga övriga skäl för förfarandet tillsammans vid en objektiv bedömning. 

Lagstiftningens syfte anses böra bestämmas i huvudsak mot bakgrund av lagtext.  

     Det som kan konstateras efter denna genomgång är att rekvisiten i SKFL, utifrån lagtexten 

och förarbeten, givits ett visst innehåll som dock är till föga praktisk hjälp vid konkreta 

förföranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Om vi ser till lagstiftningens syfte ges inte 

                                                                                                                                                         
2013 s. 552 ff. Jmf. även Holstad, Per, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna klarnat efter nya domar från 

Regeringsrätten?, Skattenytt 2013 s. 303 f. 
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 Jmf. Holstad, Per, Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser, Skattenytt 2013  s. 553 f. och Holstad, Per, 

Skatteflyktslagen - har förutsättningarna klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, Skattenytt 2013  s. 303 

f. 
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några egentliga bedömningskriterier för hur syftet med reglerna om underprisöverlåtelser ska 

härledas ur själva lagtexten och lagstiftningens allmänna utformning. Inget sägs om någon 

objektiv metod som i praktiken kan användas för att härleda ett syfte med reglerna i olika 

delar av IL. Såldes krävs mer för att rekvisitet ska vara tillräckligt preciserat i förhållande till 

förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Även i förhållande till den väsentliga 

skatteförmånen för den skattskyldige är lagtexten, förarbetsuttalandena och rättspraxis i 

allmänhet till föga hjälp. Detta eftersom ingen klar metod framgår, genom vilken två belopp 

kan pekas ut, där det ena kan sägas vara en skatteförmån i förhållande till det andra. Genom 

förarbetena flyttas problemet avseende detta rekvisit delvis från att avgöra vad som utgör en 

skatteförmån till vad som utgör en lättnad i beskattningen, vilket knappast ökar 

förutsebarheten. Slutligen finns, som framgått, även avseende det övervägande skälet för 

förfarandet en del att invända angående förutsebarheten. 

     De här generella problemen med rekvisiten i SKFL medför att det i praktiken bli svårt 

bedöma om en exempelvis en underprisöverlåtelse utgör en väsentlig skatteförmån, om  

skatteförmånen har utgjort det övervägande skälet för förfarandet samt om en viss taxering 

som följer av ett förfarande som inkluderar en underprisöverlåtelse strider mot lagstiftningens 

syfte. Några generella slutsatser avseende SKFL:ns tillämplighet på förfaranden som 

inkluderar underprisöverlåtelser är svåra att dra och de tre frågorna som jag ställde i det 

inledande kapitlet kan enligt min mening inte ännu besvaras tillfredställande.  Som jag ser det 

måste rekvisiten fyllas med mer konkret innehåll för att de ska vara förutsebara. HFD:s 

rättspraxis avseende underprisöverlåtelser får därmed avgörande betydelse. Närmast följer 

därför en beskrivning av den praxis som finns på området där ovannämnda normer har 

applicerats på konkreta förfaranden.  
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4. Rättsfall 
64

 

4.1 Inledning 

Sedan den nya SKFL trädde ikraft har dess tillämpning blivit föremål för en rad tvister som 

slitits av domstol. En del av dessa tvister avser förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser enligt 23 kap. IL och är därför särskilt relevanta för den här uppsatsen. 

Den rättsliga argumentationen i domskälen utgör tolkningsdata för SKFL och bidrar således 

till att precisera normernas innehåll.  

     Beskrivningen av praxis görs genom att bakgrunden i målen, den relevanta rättsfrågan i 

förhållande till uppsatsen,
65

 domstolens skäl såväl som domslut kortfattat redovisas. 

4.2 Handelsbolagsdomarna 

De tre viktigaste målen för uppsatsen är enligt min mening Handelsbolagsdomarna.
66

 Därför 

är det ändamålsenligt att börja med att beskriva dessa. 

4.2.1 RÅ 2009 not. 86
67

  

Ett moderbolag, AB Y, ägde två dotterbolag, AB X och AB Z. AB Z var ett 

fastighetsförvaltande bolag och AB X bedrev handel med fastigheter. Aktierna i AB Z 

utgjorde kapitaltillgångar och näringsbetingade andelar i moderbolaget. Fastigheterna i AB Z 

avsågs att avyttras till en extern part, vilken önskade att fastigheterna skulle vara paketerade i 

handelsbolag. Följande förfarande blev därmed aktuellt.  

     AB Z kunde, genom reglerna om näringsbetingade andelar, skattefritt överlåtas från AB Y 

till AB X, i vilket dess aktier skulle utgöra lagertillgångar i skatterättsligt hänseende. AB X 

och AB Z avsåg sedan att bilda ett antal handelsbolag till vilka fastigheter kunde överlåtas 

enligt reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL. Ägandeförhållandena i handelsbolagen 

var 99 % för AB X och 1 % för AB Z. Underprisöverlåtelserna av fastigheterna från AB Z 

skulle medföra att värdet på AB X:s aktier i AB Z sjönk. Därmed skulle en avdragsrätt enligt 

17 kap. IL uppstå för AB X motsvarande skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och 

dessas skattemässiga värden. Handelsbolagen kunde därefter avyttras till den externa köparen 

till marknadspris. Den skattepliktiga inkomsten som uppkom i och med den externa 

avyttringen neutraliserades genom det lika stora avdraget som uppkommit genom 

avdragsrätten.      
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 De namn på bolagen som anges i detta kapitel används också i den analys som följer i kap. 5.  
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 I de kortare rättsfallskoncentraten i kap. 4.3 skrivs inte rättsfrågan ut. Den relevanta rättsfrågan i dessa mål är 

dock givetvis om SKFL är tillämplig på förfarandet i målet. 
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 Detta är ett samlingsnamns som ofta används om RÅ 2009 not. 86, RÅ 2009 not. 88 och HFD 2012 not. 30. 

Jag kommer att använda "Handelsbolagsdomarna" som beteckning för dessa mål.  
67

 I fortsättningen kommer jag att benämna RÅ 2009 not. 86 "Lagernedskrivningsmålet". 
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     Den rättsliga frågan som HFD prövar är om SKFL kan tillämpas på det ovan beskrivna 

förfarandet. HFD uttalar i sitt avgörande att AB X deltog i förfarandet och att det stod klart att 

bolaget erhållit en väsentlig skatteförmån. Vidare uttalar HFD att skatteförmånen kan antas 

utgjort det övervägande skälet för förfarandet och därmed är 2 § 1-3 pp. SKFL uppfyllda.  

     Vidare uttalar domstolen, med anledning av 2 § 4 p. SKFL, att utgångspunkten för 

förfarandet var att åstadkomma en försäljning till en extern köpare till marknadsmässigt pris. 

Detta anser HFD strida mot den grundläggande förutsättningen att en underprisöverlåtelse inte 

ska vara affärsmässigt motiverad. I och med att avdraget neutraliserade skatten som utgick på 

den externa försäljningen uttalar HFD även att förfarandet strider mot syftet med 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser, vilka är utformade så att någon definitiv 

skattelättnad inte ska uppkomma. Slutligen anför HFD som en besvärande omständighet att 

underprisöverlåtelsen till handelsbolagen inte utgjorde ett led i ett för bolagen gemensamt 

syfte att bedriva näringsverksamhet. HFD anser sammantaget att förfarandet strider mot syftet 

med reglerna om underprisöverlåtelser och SKFL är tillämplig på förfarandet.  

4.2.2 RÅ 2009 not. 88
68

 

I en företagsgrupp fanns i toppen ett nederländskt bolag. Detta bolag ägde två dotterbolag som 

också var nederländska. Dessa båda bolagen ägde i sin tur var sitt svenskt aktiebolag (AB X 

och AB Y). AB Y ägde i sin tur ett bolag AB Z. AB Z hade koncernbidragsspärrade 

underskott som inte fick kvittas mot koncernbidrag från de övriga bolagen (40:18 IL). I AB X 

fanns fastigheter som koncernen övervägde att överlåta till AB Z. Koncernen övervägde 

därför en omstrukturering.  

     Enligt 23:26-27 IL kunde en direkt överlåtelse av fastigheterna från AB X till AB Z inte 

ske utan uttagsbeskattning. Ett alternativt förfarande övervägdes. Det nederländska 

moderbolaget avsåg att bilda två nederländska holdingbolag som i sin tur skulle bilda ett 

svenskt handelsbolag, där de båda holdingbolagen var för sig skulle äga 50 % av andelarna. 

Därefter skulle fastigheter överlåtsas till underpris från AB X till handelsbolaget. Slutligen 

skulle holdingbolagens andelar i handelsbolaget överlåtas till marknadspris till AB Z. På detta 

vis skulle fastigheterna kunna överlåtas till AB Z, utan beskattning av värdereserven på 

fastigheterna och de löpande inkomsterna från fastigheterna skulle kunna kvittas mot de 

koncernbidragsspärrade underskotten.  

     Rättsfrågan är om förfarandet strider mot SKFL. I domskälen uttalar HFD att 2 § 1-3 pp. 

SKFL är uppfyllda. Vad sedan angår 2 § 4 p. uttalar HFD att inkomsterna från fastigheterna 
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 I fortsättningen kommer jag att benämna RÅ 2009 not. 88 "BV-målet". 
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till 99,9 % skulle komma att tillföras AB Z. Därmed skulle de löpande inkomsterna från 

fastigheten kunna kvittas mot koncernbidragsspärrade underskott. HFD anser att förfarandet 

är meningslöst, bortsett från den skattemässiga vinsten som skulle uppkomma genom 

förfarandet och som bestod dels i att kvittning kunnat ske mot ett koncernbidragsspärrat 

belopp, dels i att förfarandet kunnat genomföras utan att utlösa beskattning av övervärdet på 

fastigheterna. Slutligen uttalar HFD att förfarandet strider mot syftet med bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser, vilka är utformade så att inga definitiva skattelättnader ska uppkomma, 

varför Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställdes.
69

 

4.2.3 HFD 2012 not. 30
70

  

Salénhuset ägde en fastighet som man avsåg att avyttra till en extern köpare för 

marknadsmässigt pris. Eftersom fastighetens marknadsvärde var betydligt högre än dess 

skattemässiga värde skulle en direkt försäljning utlösa beskattning. Bolaget sökte alternativa 

förfaranden till en direkt extern avyttring. 

     Det förfarande som koncernen övervägde såg ut som följer. Salénhuset ägde ett cypriotiskt 

bolag till 100 %. De båda bolagen skulle bilda ett gemensamt ägt svenskt handelsbolag. Det 

cypriotiska bolaget skulle äga 99.9 % av andelarna  och Salénhuset skulle äga 0,1 %. 

Fastigheten skulle först överlåtas till underpris från Salénhuset till handelsbolaget. Det sista 

ledet i förfarandet skulle bestå i en överlåtelse av andelarna i handelsbolaget till den externe 

köparen till marknadsmässigt pris. Enligt cypriotisk rätt skulle inkomsten av denna överlåtelse 

inte beskattas hos det cypriotiska bolaget.  

     Den relevanta rättsfrågan är om förfarandet medför att SKFL blir tillämplig. Mot bakgrund 

av rättsfrågan uttalar HFD att Salénhuset genom förfarandet erhållit en betydande 

skattelättnad och att 2 § 1-3 pp. SKFL av den anledningen är uppfyllda.  

     Vidare uttalar HFD att reglerna om underprisöverlåtelser syftar till att möjliggöra 

omstruktureringar, utan att direkta skattekonsekvenser uppkommer samt att någon definitiv 

skattelättnad inte är avsedd. Det står enligt HFD klart att reglerna inte är avsedda att kunna 

utnyttjas till konstlade förfaranden som uppenbart saknar samband med organisationen av en 

näringsverksamhet och endast kommer till stånd för att undvika den beskattning som annars 

skulle ske vid avyttring av en tillgång i näringsverksamheten. Genom ovanstående skäl uttalar 

HFD att förfarandet strider mot syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser och 

målet återförvisades till Skatterättsnämnden för förnyad bedömning.   
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 Taxeringen av AB X ska därför ske som om AB X överlåtit fastigheterna till handelsbolaget sedan detta 

förvärvats av AB Z. Förutsättningar för en underprisöverlåtelse utan uttagsbeskattning föreligger då inte. 
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 I fortsättningen kommer jag att benämna HFD 2012 not. 30 "Cypernmålet". 
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4.3 Annan relevant praxis 

RÅ 2001 ref. 66. I målet, som gällde skatteflyktslagens tillämplighet på en paketering i 

aktiebolag, hade tillgångar genom underprisöverlåtelser paketerats i svenska aktiebolag som 

ägdes av ett nederländskt bolag. Det svenska bolaget vari tillgångarna paketerats skulle sedan 

säljas vidare till en extern köpare.
71

  

     Skatterättsnämnden beslut, vilket HFD fastställde, motiveras genom att nämnden uttalar att 

det finns uttryckliga lagregler genom vilka villkoren som ska uppfyllas för att en 

underprisöverlåtelse inte ska föranleda uttagsbeskattning framgår. Förfarandet anses av 

Skatterättsnämnden ligga inom ramen för det som uttryckligen reglerats i lagen och 

förfarandet strider därför inte mot lagstiftningens syfte, vilket medför SKFL är inte tillämplig 

på förfarandet. 

     Kammarrättsdomarna.
72

 Svenska aktiebolag avyttrade, genom en koncernintern 

underprisöverlåtelse, fastigheter till nybildade kommanditbolag som ägdes till 1 % av det 

svenska bolag och till 99 % av nederländska bolag. Kort tid efter underprisöverlåtelsen till 

kommanditbolaget såldes andelarna i kommanditbolagen till marknadspris till externa köpare. 

I Nederländerna beskattades inte vinsten vid försäljningen till de externa köparna varför 99 % 

av ersättningen för fastigheterna genom förfarandet blev skattefri.  

     Kammarrätten motiverar sitt domslut på följande sätt. Först uttalas att det saknas skäl att 

beakta annat än skattekonsekvenserna av transaktioner bolaget genomfört. Eftersom hela den 

latenta skatteskuld som belastat fastigheten aldrig skulle behöva infrias av bolaget anser 

Kammarrätten att en väsentlig skatteförmån föreligger. En jämförelse med ett tänkbart 

förfarande där en aktiebolagspaketering valts av den skattskyldige istället för det nu aktuella 

förfarandet ska enligt Kammarrätten inte göras. Vidare uttalas att den väsentliga 

skatteförmånen uppenbart har utgjort det övervägande skälet för förfarandet. 

     Vad gäller frågan om förfarandet strider mot lagstiftningens syfte utgår Kammarrätten i sin 

dom från HFD:s domskäl i Cypernmålet. Förfarandet som prövades i målet innebar att den 

latenta skatteskuld som åvilade fastigheterna aldrig skulle behöva infrias av det säljande 
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 Avgörandet är från tiden innan reglerna om näringsbetingade andelar infördes i IL. Förfarandet medförde 

därför att fastigheterna kunde paketeras i aktiebolag, vilka kunde säljas skattefritt eftersom de ägdes av 

nederländska bolag. Dessa bolag är inte svenska skattesubjekt, utan nederländska, och i Nederländerna utgick 

ingen skatt på den extern försäljningen av de svenska aktiebolagen i vilka fastigheterna var paketerade. 

Förfarandet innebar således att fastigheter kunde paketeras medliknande skattekonsekvenser som efter reglerna 

om näringsbetingade andelar infördes i Sverige.  
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 Ett stort antal mål avseende SKFL:ns tillämpning på paketeringsförfaranden har som framgått under den 

senaste tiden avgjorts av Kammarrätten i Stockholm. Antalet mål är så betydande att alla inte kan redovisas här. 

Förfarandena som prövas i de olika målen är dock principiellt lika varandra. Därför redovisar jag utgången i ett 

av målen som ett typexempel på hur Kammarrätten bedömt fallen. Det mål jag utgår ifrån i detta 

rättsfallskoncentrat är: Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-12-16, mål nr. 1801-11. 

https://www5.infotorg.se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=quick&text=Fabege+Kammarr%C3%A4tten&S%C3%B6k.x=0&S%C3%B6k.y=0
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bolaget. Vidare anser Kammarrätten att förfarandet som är föremål för prövning, liksom det 

som prövats i Cypernmålet, varit konstlat och uppenbart saknat samband med organisationen 

av näringsverksamheten och endast syftat till att undvika den beskattning som annars skulle 

ske vid avyttring av en tillgång i näringsverksamheten. Kammarrätten ifrågasätter inte att det 

funnits organisatoriska skäl till förfarandet men anser inte att det förelegat organisatoriska 

skäl för att avyttra fastigheterna på det sätt som skett. Slutligen uttalar Kammarrätten att 

förfarandet inte motiverats av att en önskan om att bedriva gemensam näringsverksamhet. 

Sammantaget anser Kammarrätten att SKFL är tillämplig på förfarandet. 

     RÅ 2012 ref. 58.
73

 HSB ekonomisk förening (”HSB”) ägde två bolag, Skåne AB och 

Fastighets AB. Skåne AB utgjorde lagertillgång i HSB och tillföljd därav skulle utdelning 

från Skåne AB komma att beskattas som vinst av kapital i HSB. Fastighets AB utgjordes, till 

skillnad mot Skåne AB, av kapitaltillgång i HSB och utdelning från detta bolag skulle inte tas 

upp i HSB p.g.a. reglerna om skattefri utdelning av näringsbetingade andelar. Mot denna 

bakgrund önskade HSB omstrukturera koncernen på så vis att antingen i) Skåne AB överläts 

till Fastighets AB genom försäljning eller ii) samtliga tillgångar och skulder i Skåne AB 

överläts till Fastighets AB. På så vis skulle värden kunna delas ut till HSB, utan att beskattas. 

     HFD:s motivering angående skatteflyktslagens tillämpning är kortfattad men koncis. 

Domstolen anser visserligen att en väsentlig skatteförmån föreligger men att taxeringen är en 

direkt följd av reglerna i 23 kap. IL och att förfarandet därför inte kunde anses strida mot 

lagstiftningens syfte. Av denna anledning fastställdes det beslut som meddelats av 

Skatterättsnämnden, vilket innebär att förfarandet inte anses strida mot SKFL. 
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5 Analys av SKFL:ns tillämpning vid underprisöverlåtelser 

5.1 Inledning 

Ovan har innehållet i normerna som uppsatsen behandlar beskrivits utifrån lagtext, förarbeten 

och rättspraxis. Det har konstaterats att en allmän tolkning av dessa normer inte är tillräcklig 

för att avgöra huruvida framtida tänkbara förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser 

medför att SKFL blir tillämplig. Därför måste saken undersökas mot bakgrund av en mer 

specifik analys. En grund för en sådan specifik analys har lagts. I det här kapitlet analyseras 

därför speciellt SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser. Vart och ett av rekvisiten som 

uppsatsen tar sikte på analyseras för sig. Analysen av rekvisiten sker i två steg. I det första 

steget analyseras den rätt som ovan framtätt. Den här delen av analysen syftar till att klargöra 

gällande rätts eventuella styrkor och brister. Detta sker genom att olika förfaranden särskiljs 

från varandra och genom att de rättsligt relevanta bedömningskriterierna i gällande rätt 

diskuteras, vilket möjliggör en analys av vad som bestämt utgången i målen som prövats av 

HFD och vad som allmänt kan antas bestämma utgången i icke prövade förfaranden som är 

relevanta för uppsatsen. 

     På alla punkter där oklarheter finns, av större eller mindre grad, kan antas att det föreligger 

problem avseende förutsebarheten. I ett andra steg görs därför, mot bakgrund av det rättsläge 

som framträtt, en analys där gällande rätt prövas mot rimliga krav på förutsebarhet. Dessa 

krav på förutsebarheten ska nu presenteras.  

5.2 Utgångspunkter  

5.2.1 Krav på förutsebarhet 

Följande generella krav på förutsebarhet anser jag bör kunna ställas upp:
74

 

      

     1. Det ska finnas en norm med generellt innehåll som förfaranden kan prövas mot.  

     2. Denna norm ska vara  tillräckligt preciserad i förhållande till konkreta förfaranden för       

         gruppen normen riktar sig till.  

 

 

                                                 
74

 Läsaren bör uppmärksammas på att dessa krav på förutsebarhet inte på något vis är officiellt vedertagna. De 

framgår inte direkt av författning eller andra rättskällor men kan delvis anses följa av legalitetsprincipen. Kraven 

ska ses från ett pragmatiskt perspektiv såsom rimliga standarder att bedöma normers förutsebarhet mot. Kraven 

är mina egna men det finns även andra som ställt upp krav avseende förutsebarheten på skatterättens område. Se 

exempelvis: exempelvis Lindencrona, Gustaf, Rättssäkerheten i inkomstbeskattningen i Anners, Erik (red.), 

Demokratin, rättssäkerheten och beskattningen, Norstedts Juridik AB,  Stockholm 1988, s. 69 f. och Hultqvist, 

Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning - Några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet, Skattenytt 

2013 s. 20 f. 
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Tanken bakom de krav jag ställt upp är följande.  

     Krav 1. För det första krävs att det överhuvudtaget finns en norm att bedöma faktiska 

omständigheter mot. Om det inte finns någon norm måste en domstol, för att avgöra ett 

konkret fall, skapa en norm genom analogi.
75

 Detta grundläggande krav anser jag vara 

uppfyllt om det finns en definierad norm i en rättskälla, exempelvis i en lagregel. 

     Krav 2. För det andra måste normen i krav 1 vara tillräckligt preciserad i förhållande till 

konkreta förfaranden för gruppen normen riktar sig till (hädanefter benämner jag detta 

"tillräckligt preciserad"). Detta begrepp är centralt i min analys och mig veterligen finns ingen 

vedertagen definition av begreppet och därför krävs en noggrann förklaring. 

     Begreppet är ett försök från min sida att precisera en typ av förutsebarhet som tar sikte på 

normernas förklaringsmässiga kvalitet.
 76

 Ju mer relevant innehåll exempelvis ett rekvisit har - 

i den meningen att de som berörs av rekvisitet kan sluta sig till dettas egentliga mening - desto 

mer förutsebar anser jag att tillämpningen av rekvisitet blir i förhållande till denna grupp.  

     Med att en norm är tillräckligt preciserad menar jag att den faktiskt användbara 

informationen som kan härledas från rättskällorna på området ska kunna användas för att 

avgöra om konkreta omständigheter medför att normen blir tillämplig, vilket säkerställer att 

denna inte är för generell i förhållande till de faktiska fall som ska regleras genom normen. I 

denna definition ingår även det sätt på vilket domstolar tillämpar normen. Om en tydlig metod 

i rättstillämpningen framgår genom praxis är det lättare för skattskyldiga att avgöra konkreta 

omständigheters förhållande relevanta normer.
77

 

     Det är den grupp som berörs av en viss norm som måste kunna fastställa denna i 

förhållande till konkreta oständigheter, eftersom det är denna grupp som förutsebarheten 

främst tar sikte på. Avseende de för uppsatsen relevanta förfarandena består denna grupp av 

skattskyldiga som kan tänkas genomföra sådana förfaranden. Eftersom dessa aktörer generellt 

sett är ekonomiskt starka och i regel har tillgång till skattejuridisk rådgivning anser jag att 

metoden som ska användas för att avgöra om rekvisiten i SKFL är tillräckligt preciserade är 

                                                 
75

 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? - Om demokrati, Rättssäkerhet, Etik och Juridiks Argumentation, 1 u. 

Norstedts Juridik AB, 1995, s. 345 ff. 
76

 Som jag ser det har normer, genom att de är bestå av ord som människor kan förhålla sig till, ett inneboende 

innehåll och utgör inte bara ett myller av bokstäver. Detta inneboende innehåll binder rättstillämpningen och 

bidrar därför till den ram inom vilken de som är skyldiga att lyda lagen har att förhålla sig till. Många rekvisit, 

exempelvis ”lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 

bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet" eller varför inte rekvisitet 

”väsentlig skatteförmån för den skattskyldige”, har inget självklart inneboende innehåll, utan det finns olika 

potentiellt möjliga tolkningar av dessa normer. Av den anledningen är preciseringar av dessa rekvisit viktiga för 

att rekvisiten ska ges ett tillräckligt preciserat innehåll. ' 
77

 Jag är medveten om att begreppet i och med denna definition ger utrymme för olika tolkningar och 

uppfattningar men jag anser att det ringar in något jag tycker är viktigt på ett bra sätt och av den anledningen 

använder jag det! 
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att genom en grundig analys av gällande rätt undersöka om dessa kan användas för att ställa 

upp regler för konkreta förfaranden.  

     Man kan säga att jag, i den andra delen av analysen, för vart och ett av rekvisiten som 

uppsatsen behandlar, prövar om rättsläget kan subsumeras under dessa enligt min mening 

okontroversiella krav på förutsebarhet. Mer specifikt undersöks om tillräckligt preciserade 

normer kan ställas upp i förhållande till förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. 

Dessutom argumenterar jag för vad som talar för att säkerhet respektive osäkerhet föreligger 

om normernas innehåll och varför osäkerheten potentiellt leder till otillräcklig förutsebarhet. 

Det här är min metod för att besvara de tre frågorna som i uppsatsens inledande kapitel 

ställdes.  

5.3 Analys - Den väsentliga skatteförmånen för den skattskyldige 

5.3.1 Inledning 

Det första rekvisitet jag analyserar är "väsentlig skatteförmån för den skattskyldige". 

Rekvisitet är knapphändigt motiverat i samliga domar som rör underprisöverlåtelser och 

därför följer nu en analys av vad som enligt domstolen utgör skatteförmånen eller snarare, 

eftersom motiveringarna ofta brister, hur domstolen torde ha resonerat i frågan om vad som 

utgör den väsenliga skatteförmånen i förfarandena (kap. 5.3.2-5.3.3.4). Därefter följer 

analysen om hur gällande rätt förhåller sig till krav på förutsebarhet (kap. 5.3.4-5.3.4.3). Sist i 

detta avsnitt görs en kort sammanfattning (kap. 5.3.5). 

5.3.2 Analys av gällande rätt 

Jag anser att det är ändamålsenligt att först analysera Cypernmålet, BV-målet och 

Kammarrättsdomarna i ett sammanhang för att sedan analysera Lagernedskrivningsmålet och 

HSB-målet. Detta eftersom jag anser att de förra målen skiljer sig från de senare på ett 

väsentligt plan avseende det nu aktuella rekvisitet. Enligt min mening utgörs, som snart 

kommer att framgå, skatteförmånen i de tre förstnämnda målen troligtvis av själva 

underprisöverlåtelsen som kunnat ske utan uttagsbeskattning, medan så inte är fallet i 

Lagernedskrivningsmålet och HSB-målet. 

5.3.2.1 Skatteförmånen i Cypernmålet 

Om vi till att börja med undersöker skatteförmånen i Cypernmålet kan konstateras att 

förfarandet som HFD prövar består av två led. Domstolen beaktar uttryckligen endast 

underprisöverlåtelsen till handelsbolaget och försäljningen av andelarna i handelsbolaget till 
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den externe köparen. Eventuella effekter på köparsidan beaktas inte.
78

 Förfarandet som prövas 

är således väl avgränsat och det är inom detta skatteförmånen måste kunna konstateras.
79

 HFD 

hade kunnat motivera exakt vad som utgör skatteförmånen men uttalar istället, utan egentlig 

motivering, att Salénhuset erhållit en väsentlig skatteförmån. Det närmaste en motivering vi 

kommer är en kort passus där HFD uttalar följande innan den konstaterar att 2 § 1-3 pp. SKFL 

är uppfyllda: ”Som framgår av den inledningsvis angivna bakgrunden äger Salénhuset endast 

0,1 procent av handelsbolaget medan återstoden ägs av det cypriotiska aktiebolaget Candice, 

vilket i sin tur ägs till 100 procent av Salénhuset. Underprisöverlåtelsen av fastigheten 

innebär därför en betydande värdeöverföring till Candice, som inte är skatteskyldigt för 

kapitalvinst vare sig i Sverige eller Cypern. Denna värdeöverföring är inte betingad av 

bolagets verksamhet utan har tillkommit enbart för att förbereda den externa försäljningen av 

fastigheten genom handelsbolaget, vilket kommer att kunna ske utan att den latenta 

skatteskuld som åvilar fastigheten behöver infrias. Transaktionen medför därför en betydande 

skattelättnad för Salénhuset”. (Min kursivering.) Uttalandet, som är oklart, leder fram till 

konstaterandet att Salénhuset erhållit en betydande skattelättnad.  

     Vad menar HFD med begreppet betydande skattelättnad? Begreppet förekommer varken i 

lagtexten eller i något förarbetsuttalande. Det är därför svårt att avgöra om det syftar på 

definitiv skattelättnad, som enligt HFD har att göra med om förfarandet strider mot 

lagstiftningens syfte,
80

 eller på väsentlig skatteförmån. Som jag ser det tar det av HFD 

introducerade begreppet sikte på skatteförmånen, vilket stöds av uttalandets placering i 

domskälen.
81

 Ytterligare stöd för denna slutsats finns i förarbetena till SKFL. Där stadgas som 

ovan nämnts (se kap. 3.3.1) att i princip allt som utgör en lättnad i beskattningen för en 

skattskyldig utgör en skatteförmån. En betydande skattelättnad måste rimligtvis kunna 

inordnas under det vidare begreppet ”i princip allt som innebär en lättnad eller fördel vid 

beskattningen". Mot bakgrund av ovanstående resonemang torde därför det ovan citerade 

stycket ses som ett resonemang avseende skatteförmånen.  

      Vad kan mot denna bakgrund utgöra skatteförmånen i förfarandet? Det som enligt min 

mening troligtvis utgör skatteförmånen är själva underprisöverlåtelsen av fastigheten.
82

 HFD 

skriver nämligen att ”[…] Transaktionen medför därför en betydande skattelättnad för 

Salénhuset.”. (Min kursivering.) "[D]ärför" i den här kontexten syftar på den delen av 
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 Se HFD:s domskäl i Cypernmålet. 
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 Jmf. RÅ 2007 ref. 52. 
80

 Se exempelvis domskälen i Cypernmålet och BV-målet. 
81

 Se HFD:s domskäl i Cypernmålet.  
82

 Jmf. Holstad, Per, Cypernmålet, Skattenytt 2012 s. 576 f. I artikeln kommer Holstad fram till samma slutsats. 



 

31 
 

förfarandet som innebar att fastigheten överfördes till det cypriotiska bolaget genom en 

underprisöverlåtelse utan uttagsbeskattning. Följden av detta resonemang är att 

skatteförmånen utgörs av underprisöverlåtelsen och att skatteförmånens storlek utgörs av hela 

det belopp som genom förfarandet undgått uttagsbeskattning.  

     Ett alternativt synsätt är att skatteförmånen utgörs av köparens potentiella möjlighet att 

upplösa den latenta skatten som åvilat fastigheten.
83

 Synsättet bygger på att det egentligen är 

köparen som genom förfarandet erhåller en skatteförmån.
84

 Eftersom det som händer på 

köparsidan inte är del av förfarandet som prövas, måste det vara den potentiella möjligheten 

till en skatteförmån för köparen som utgör Salénhusets skatteförmån enligt detta argument.  

     Det finns enligt min mening vissa sakliga skäl mot denna tolkning av domen. Ett är att en 

sådan tolkning enligt min mening inte har fullt stöd i lagtexten. Skatteförmånen ska tillkomma 

den skattskyldige, vilket i det här fallet är Salénhuset. Språkligt sett är det svårt att inordna 

köparens potentiella skatteförmån som en skatteförmån för Salénhuset.
85

 Salénhusets 

skattemässiga situation påverkas inte av köparens potentiella skatteförmån. Ingen lättnad i 

beskattningen erhålls. Det skulle vara kontroversiellt om HFD menar att en skattskyldigs 

potentiella skatteförmån utgör en skatteförmån för en annan skattskyldig.  

     Det har även argumenteras för att Salénhuset inte erhållit någon skatteförmån 

överhuvudtaget.
86

 Samma skattemässiga resultat som i Cypernmålet hade på säljarsidan 

kunnat uppnås genom en aktiebolagspaketering. Ett sådant förfarande är helt förenligt med 

gällande svensk rätt
87

 och förfarandet i Cypernmålet valdes inte för att det ledde till lägsta 

möjliga skatt för Salénhuset. Istället drevs förfarandet av en vilja att minimera de totala 

kostnaderna i transaktionen genom att köparen skulle kunna lösa upp den latenta 

skatteskulden som åvilade tillgången, utan att skatt skulle behöva tas upp, vilket inte går vid 

en aktiebolagspaketering.
88

 Därigenom förvärvar köparen en produkt som leder till lägre 

kostnader  för denne, vilket gör att säljaren kan ta ut ett högre pris vid överlåtelsen.
89
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 Jmf. Nilsson, Martin, Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk Skattetidning  

2012 nr. 4, s. 402. 
84

 Jmf. exempelvis med Nilsson, Martin, Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk 

Skattetidning 2012 nr. 4 s. 401. 
85

 Förfarandet medför visserligen en förmån för Salénhuset (eftersom försäljningspriset blir högre) men den 

förmånen är enligt min mening inte att se som en skatteförmån. 
86

 Nilsson, Martin, Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk Skattetidning 2012 s. 399 f. 
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 Jmf. exempelvis RÅ 2002 ref. 87. 
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 RÅ 2002 ref. 87 och prop. 2008/09:37 s. 22 ff.  
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 Jmf. Svensson, Jan, Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk Skattetidning 

2011 s. 94 ff. 
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     Argumentet bygger till synes på en användning av den form av ”omvägsrekvisit” som 

utmönstrades i förarbetena till 1983 års SKFL.
90

 Jag menar att det, mot bakgrund av rättsläget, 

inte går att argumentera på detta sätt, eftersom det är inte längre en jämförelse mellan den 

faktiska taxeringen och det, för den skattskyldige, närmast liggande förfarandet som ska 

göras. Detta tydliggörs klart genom utgången i detta mål.  

5.3.2.2 Skatteförmånen i Kammarrättsdomarna 

I Kammarrättsdomarna är förutsättningarna lika de i Cypernmålet. Kammarrätten tolkar 

uppenbarligen HFD:s domskäl i Cypernmålet på så sätt att en väsentlig skatteförmån 

föreligger i målet genom att en underprisöverlåtelse kan ske från ett svenskt aktiebolag till ett 

handelsbolag med i huvudsak nederländska ägare från vilket handelsbolagsandelarna kan 

avyttras till en extern köpare, utan att den latenta skatteskulden utlöses.
91

 Skatteförmånens 

storlek är enligt Kammarrätten densamma som skatten som skulle utgått om en försäljning av 

fastigheterna hade skett till marknadspris till handelsbolagen. 

5.3.2.3 Skatteförmånen i BV-målet  

HFD:s domskäl i BV-målet är kortfattade. Det råder delade meningar om huruvida HFD 

överhuvudtaget motiverar om förfarandet i målet innebär en väsentlig skatteförmån.
92

 Det har 

av denna anledning uppstått en viss förvirring avseende vad som utgör skatteförmånen i 

förfarandet. Mot bakgrund av detta är det relevant att försöka klargöra vad som kan tänkas 

utgöra skatteförmånen. 

     I HFD:s domskäl är, enligt min mening, det närmaste ett uttalande om skatteförmånen som 

görs att HFD anser att en skattemässig vinst uppkommer genom förfarandet.
93

 Denna 

skattemässiga vinst delar HFD upp i två delar. Dels att kvittning av löpande intäkter från en 

fastighet kunde ske mot ett koncernbidragsspärrat belopp, dels att förfarandet kunde 

genomföras, utan att övervärdet på tillgångarna beskattats, dvs. att underprisöverlåtelsen 

kunnat ske utan att uttagsbeskattning. 

     Det finns i huvudsak två sätt att se på det sagda. Dels kan skatteförmånen tillkommit AB X 

genom själva underprisöverlåtelsen, dels kan skatteförmånen tillkommit AB Z genom 
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 Prop. 1982/83:84 s. 17. 
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 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom, 2013-12-16, mål nr. 1801-11. 
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 Jmf. å ena sidan Holstad, Per, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna klarnat efter nya domar från 

Regeringsrätten?, Skattenytt, 2010, s. 294 och  å andra sidan Hultqvist, Anders, Handelsbolagsdomarna och 

Regeringsrättens syn på skatteflykt, Svensk Skattetidning, 2009 s. 776 och Wittkull, Joakim, 

Rättsfallskommentar med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk  Skattetidning 2009 s. 763 f. 
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 Återigen ser vi att domstolen tyvärr inte använder begreppen som finns i rättskällorna, vilket försvårar 

uppgiften att fylla dessa begrepp med innehåll. 
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möjligheten att utnyttja koncernbidragsspärrade belopp.
94

 Eftersom det är AB X som 

upptaxeras är det givet att skatteförmånen måste ha tillkommit detta bolag. Därför utgörs 

skatteförmånen i förfarandet av underprisöverlåtelsen som kunde ske utan uttagsbeskattning.
95

 

Att kvittning kunde ske mot koncernbidragsspärrade belopp i AB Z medför inte att någon 

skatteförmån av den anledningen tillkommit AB X, eftersom det inte medför någon lättnad i 

beskattningen för AB X.
96

  

     Vidare är det troligt att storleken av skatteförmånen framkommer genom en jämförelse av 

taxeringen efter underprisöverlåtelsen i AB X och det hypotetiska fallet att AB X direkt skulle 

överlåta fastigheterna till AB Z eller till det nybildade handelsbolaget sedan AB Z förvärvat 

andelarna i detta.
97

 

5.3.3.4 Skatteförmånen i Lagernedskrivningsmålet och HSB-målet  

I Lagernedskrivningsmålet anser jag att det av HFD:s domskäl framgår att det är rätten att 

skriva ned lagret och den avdragsrätt som därmed uppkom som enligt HFD utgör den 

väsentliga skatteförmånen. I förfarandet finns dock flera led i vilka man teoretiskt kan hitta 

olika potentiella skatteförmåner, t.ex. i själva underprisöverlåtelsen.  

     I HSB-målet är det inte underprisöverlåtelsen som utgör skatteförmånen. Den väsentliga 

skatteförmånen i detta förfarande består i att utdelningar från bolaget, till vilka tillgångar 

överläts, var skattefria till skillnad från utdelningar från det överlåtande bolaget, vilka inte var 

skattefria.  

5.3.4 Prövning mot bakgrund av krav på förutsebarhet  

5.3.4.1 Inledning  

Ovan har undersökts vad som utgjort skatteförmånen i de olika förfaranden som varit föremål 

för prövning i HFD. Jag har efter bästa förmåga försökt reda ut hur rättspraxis ska tolkas och 

vilka luckor som finns i densamma. Den viktigaste frågan avseende förutsebarheten har ännu, 

enligt min mening, inte besvarats. Frågan som förtjänar ett svar är nämligen inte vad som 

tidigare utgjort skatteförmåner i olika förfaranden, utan om det finns en konkret och 

preciserad norm för förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser som gör det möjligt att 
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 Jmf. Holstad, Per, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, 

Skattenytt, 2010, s. 294, Hultqvist, Anders, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, 
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 Jmf. Wittkull, Joakim, Rättsfallskommentar med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk  

Skattetidning 2009 s. 763 f.  
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 Snarare ska man enligt min mening se uttalandet som ett indicium på att flera olika skattesubjekt som deltar i 

ett förfarande var för sig kan erhålla skilda skatteförmåner. 
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 Jmf. taxeringen i Skatterättsnämnden. 
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undersöka huruvida framtida, icke i praxis prövade förfaranden, inkluderar väsentliga 

skatteförmåner enligt SKFL:ns mening. Med andra ord ska de krav på förutsebarhet som jag 

ställt upp ovan i kap. 5.2.1 undersökas.  

     Det första som kan konstateras är att det finns en norm (väsentlig skatteförmån för den 

skattskyldige), vilken framgår av själva lagtexten. Det första kravet jag ställer på 

förutsebarheten får därmed anses uppfyllt. Analysen nedan fokuserar därför på krav 2. För att 

en tillräckligt preciserad norm ska finnas avseende rekvisitet krävs enligt min mening att det 

går att bestämma vad som utgör en skatteförmån i ett förfarande och hur stor denna är (jmf. 

ovan i kap. 3.3.2). 

     Som har kunnat konstateras har skatteförmånen i vissa förfaranden troligtvis bedömts som 

underprisöverlåtelsen, medan den i andra fall utgjorts av någon annan del av förfarandet. I och 

med detta uppstår en vattendelare. Vi har två olika huvudförfarandetyper som var för sig får 

bedömas mot krav 2 nämligen: i) förfaranden i vilka underprisöverlåtelsen utgör 

skatteförmånen och ii) förfaranden i vilka något annat utgör skatteförmånen.  

5.3.4.2 Underprisöverlåtelse som skatteförmån? 

Följande frågor av grundläggande natur borde rimligtvis kunna besvaras om rekvisitet är 

tillräckligt preciserat: Är en underprisöverlåtelse alltid att se som en skatteförmån oavsett 

förfarandet i övrigt? Eller, om så inte är fallet, vad krävs då avseende förfarandet för att 

underprisöverlåtelsen ska utgöra en skatteförmån. Är till exempel en underprisöverlåtelse i ett 

förfarande som syftar till en extern avyttring alltid att se som en skatteförmån? Och framgår 

då skatteförmånen i en jämförelse mellan taxeringen vid förfarandet och taxeringen vid en 

direkt avyttring av tillgången eller genom en jämförelse mot något annat? Eller slutligen, är 

regeln någon annan än de ovan nämnda och går den i så fall att tydligt precisera?  

     Ponera att följande framgick avseende SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser efter 

en analys av innehållet i lagtext, förarbetsuttalanden och rättspraxis: När en 

underprisöverlåtelse från en skattskyldig - från vilken en direkt försäljning till extern part 

eller en försäljning till marknadsvärdet till ett koncernbolag skulle leda till att den latenta 

skatten som är hänförlig till tillgången realiseras - sker till ett koncernbolag, utan att den 

latenta skatten realiseras, föreligger en väsentlig skatteförmån i förhållande till ett förfarande 

genom vilket tillgången direkt hade överlåtits till den externe aktören eller till koncernbolaget 

till marknadsvärdet.  

     Ett sådant konkret utfyllande av normen skulle möjliggöra en bedömning av både vad som 

utgör en skatteförmån och hur stor denna är. Givet att den här normen skulle kunna ställas upp 
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skulle underprisöverlåtelsen i en vanlig aktiebolagspaketering utgöra en skatteförmån. 

Dessutom skulle underprisöverlåtelsen i Lagernedskrivningsmålet utgöra en skatteförmån. 

Faktum är att alla underprisöverlåtelser där uttagsbeskattning inte utgår skulle utgöra 

skatteförmåner.
98

 Det som möjligtvis talar för den här tolkningen av gällande rätt är hur 

skatteförmånen gestaltar sig från den skattskyldiges perspektiv. Ur dennes perspektiv 

föreligger, skulle man kunna argumentera, ingen utslagsgivande skillnad avseende 

skatteförmånen beroende av till vilket subjekt överlåtelsen sker.  

     Tolkningen ovan bygger på att bedömningen sker utan hänsyn till förfarandet inom vilket 

den eventuella skatteförmånen föreligger. Vad som talar emot denna tolkning är enligt min 

mening domskälen i Cypernmålet, Kammarrättsdomarna och BV-målet. Dessa tyder på att 

skatteförmånen är beroende av den kontext inom vilken underprisöverlåtelsen sker. Om så 

inte vore fallet är det rimligt att anta att domstolarna skulle uttala att underprisöverlåtelser i 

sig är att se som skatteförmåner. Jag förutsätter att resonemangen i domskälen, trots att de är 

korta och tämligen intetsägande, inte är överflödiga. Vidare vore det orimligt om 

underprisöverlåtelser alltid utgör skatteförmåner, eftersom rekvisitet i princip inte skulle få 

någon begränsande effekt alls på området. Mot bakgrund av ovanstående går det inte att ställa 

upp denna konkreta norm. 

     Om skatteförmånen är beroende av förfarandet är frågan vad som krävs för att ett 

förfarande ska medföra en skatteförmån. Går exempelvis följande norm att ställa upp: När en 

underprisöverlåtelse från en skattskyldig - från vilken en direkt försäljning till extern part 

skulle leda till att den latenta skatten som är hänförlig till tillgången realiseras - sker till ett 

koncernbolag, från vilket en försäljning kan ske till extern part, utan att den latenta skatten 

som åvilar tillgången realiseras, föreligger en väsentlig skatteförmån i förhållande till ett 

förfarande genom vilket tillgången direkt överlåts till den externe aktören eller till 

koncernbolaget till marknadspris. 

     Denna norm skulle innebära att en skatteförmån alltid föreligger när förfarandet avser en 

extern försäljning och där tillgången paketeras innan försäljningen. Argumentet för att en 

sådan norm kan upp är att de skattekonsekvenserna för den skattskyldige i exempelvis en 

vanlig aktiebolagspaketeringar är mycket lika de i Cypernmålet och Kammarrättsdomarna. 

Enligt min mening är det här den mest troliga normen. Vissa bedömare verkar dela min 

uppfattning,
99

 medan andra inte gör det.
100

 Tyvärr går inte heller denna norm att ställa upp 
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 Skatteförmånen skulle vara väsentlig beroende på den specifika situationen, där storleken av den latenta 

skatteskulden som åvilar tillgången skulle vara avgörande för väsentlighetsrekvisitets uppfyllelse. 
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 Jmf. Holstad, Per, Cypernmålet, Skattenytt 2012 s. 576. 
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eftersom det finns vissa speciella omständigheter i Cypernmålet, Kammarrättsdomarna och 

BV-målet som möjligtvis skulle kunna medföra en skillnad vad gäller synen på om 

underprisöverlåtelsen utgör en väsentlig skatteförmån.  

     Omständigheterna i Cypernmålet och Kammarrättsdomarna är nämligen sådana att 

underprisöverlåtelsen var nödvändig för att skapa förutsättningar för den externe köparen att 

lösa upp värdereserven utan skattekonsekvenser, vilket medförde att den latenta skatteskulden 

potentiellt aldrig skulle komma att realiseras.
101

 I BV-målet är omständigheterna sådana att 

underprisöverlåtelsen var nödvändig för att kvittning mot koncernbidragsspärrade underskott i 

ett av koncernbolagen skulle kunna ske. Vad som potentiellt kan hända hos en annan aktör än 

den till vilken underprisöverlåtelsen sker kan således ha inverkat på bedömningarna i 

målen.
102

 Därför skiljer sig målen från exempelvis en vanlig aktiebolagspaketering och från 

förfarandet RÅ 2001 ref. 66 på ett sätt som inte kan uteslutas ha en avgörande betydelse för 

tillämpningen av rekvisitet.  

     Vad kan sammanfattningsvis sägas om förutsebarheten avseende väsentlig skatteförmån 

för den skattskyldige? Jo, mot bakgrund av rättskällorna på området går det tyvärr inte att 

ställa upp normer med lika konkret innehåll som de jag ovan ställde upp. Detta beror på att 

fallen som prövats i HFD består av specifika förutsättningar som skulle kunna vara avgörande 

för att rekvisitet ansetts uppfyllt och att HFD inte uttalar något av generellt värde avseende 

skatteförmånen i målen. Det finns därmed en möjlighet att rekvisitet i stor utsträckning är 

situationsberoende, vilket är problematiskt från ett förutsebarhetsperspektiv, eftersom 

bedömningarna då blir mer in casu-betonade. Det går därför inte generellt att uttala om och 

under vilka förutsättningar en underprisöverlåtelse utgör en skatteförmån i SKFL:ns mening 

och de frågor jag inledde med att ställa i det här avsnittet kan inte med säkerhet besvaras. Om 

en underprisöverlåtelse i ett konkret fall utgör en skatteförmån anser jag dock att det är 

mycket troligt att dennas storlek framgår genom en jämförelse mellan taxeringen vid 

underlåten uttagsbeskattning och taxeringen vid avyttring av tillgången till marknadspris. Mot 

bakgrund av ovanstående anser jag att rekvisitet väsentlig skatteförmån inte är tillräckigt 

preciserat i förhållande till underprisöverlåtelser, eftersom det inte genom en grundlig analys 

går att avgöra om rekvisitet blir tillämpligt på konkreta fall.      

                                                                                                                                                         
100

 Jmf. t.ex.  Nilsson, Martin, Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk Skattetidning 2012 s. 

401 f. och Svensson, Jan, Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk  

Skattetidning 2011 s. 95. 
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 Jmf. RÅ 2007 ref. 52. 
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 Som jag ser det tar dock den externe köparens möjlighet att upplösa värdereserven  i Cypernmålet och AB Z:s 

möjlighet att kvitta intäkter mot koncernbidragsspärrade belopp i BV-målet sikte på rekvisitet i 2 § 4 p. SKFL 

och inte på 2 § 1 p. SKFL. Det finns dock inget i gällande rätt som utesluter att avsaknaden av uttagsbeskattning 

i just dessa situationer varit avgörande för att underprisöverlåtelsen utgjort skatteförmånen i förfarandena. 
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5.3.4.3 När skatteförmånen inte utgörs av en  underprisöverlåtelse 

Genom praxis avseende SKFL:ns förhållande till underprisöverlåtelser vet vi att det i vissa 

mål varit någonting annat än underprisöverlåtelsen som utgjort den väsentliga skatteförmånen 

i förfarandet (se ovan i exempelvis kap. 4.2). Dessa fall är mycket svårbedömda. Dessa andra 

potentiellt möjliga skatteförmåner kan tänkas uppkomma på så många olika sätt att ett svar på 

frågan av vad som utgör skatteförmåner i sådana mål inte kan besvaras generellt.  

     Det som med nödvändighet krävs för att krav 2 avseende förutsebarheten ska vara uppfyllt 

avseende dessa fall är att rekvisitet generellt måste preciseras så att de två frågorna vad som 

utgör skatteförmånen och hur stor denna är kan besvaras. Sammantaget går inte mycket att 

säga om dessa andra fall, utom att de är väldigt situationsberoende och lösningar får antas ske 

in casu. Problemet i denna del anser jag är att rekvisitet inte är tillräckigt preciserat rent 

generellt och att det av den anledningen är svårt för skattskyldiga att kunna bedöma konkreta 

omständigheter mot rekvisitet (jmf. den allmänna kritiken ovan i kap. 3.3.2).  

5.3.5 Sammanfattning  

I kapitlet har viktiga mål där underprisöverlåtelser ingått i skilda förfaranden analyserats för 

att undersöka vad som utgjort den väsentliga skatteförmånen för den skattskyldige i 

respektive mål. I Cypernmålet anser jag att underprisöverlåtelsen från Salénhuset till det 

cypriotiska bolaget utgör den väsentliga skatteförmånen. Detta är dock inte säkerställt. Även i 

BV-målet och Kammarrättsdomarna anser jag att det är underprisöverlåtelsen som utgör 

skatteförmånen. Som sedan framgick genom Lagernedskrivningsmålet och HSB-målet kan 

den väsentliga skatteförmånen i förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser utgöras av 

någonting annat än själva underprisöverlåtelsen. Av den anledningen delades analysen av om 

gällande rätt uppfyller krav 2 avseende förutsebarheten upp i två delar. Det konstaterades att 

det, vad gäller båda dessa delar, inte med säkerhet går att ställa upp en konkret norm för 

specifika fall och att rekvisitet därför inte är tillräckligt preciserat för att skattskyldiga ska 

kunna avgöra konkreta förfarandens tillåtlighet mot bakgrund av rekvisitet. 

5.4 Analys – Det övervägande skälet för förfarandet 

5.4.1 Inledning  

Flera skatteförmåner torde kunna existera i ett och samma förfarande
103

 och en naturlig fråga 

är vilken av flera potentiella skatteförmåner som blir den relevanta för SKFL:ns tillämpning 

och om denna skatteförmån når upp till kraven att den ska kunna antas utgjort det 
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 Holstad, Per, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, 

Skattenytt 2010 s. 300 f. 
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övervägande skälet för förfarandet. En konkurrenssituation mellan olika  potentiella 

skatteförmåner och andra skäl för förfarandena kan därför sägas föreligga och denna 

konkurrenssituation avgörs mot bakgrund av rekvisitet det övervägande skälet för förfarandet. 

Detta leder oss in på nästa del av analysen. 

5.4.2 Analys av gällande rätt 

Rekvisitets praktiska betydelse som något som begränsar SKFL:s tillämplighet varierar 

beroende på vilken typ av förfarande som SKFL ska tillämpas på (se ovan i kap. 3.4). Vad 

gäller de förfaranden som det här arbetet tar sikte på gör ofta både organisatoriska och 

affärsmässiga skäl sig gällande (dock i högt varierande grad), vilket gör att de bedömningar 

och uttalanden som görs i rättsfall avseende andra typer av förfaranden inte kan anses få 

nämnvärd prejudicerande verkan. Det är för stora skillnader mellan förfarandena för att lednig 

ska kunna ges.  

     Med tanke på mängden skäl som kan tänkas för de förfaranden som denna uppsats tar sikte 

på och dessa förfarandens komplexitet är det, enligt min mening, anmärkningsvärt att HFD 

konsekvent inte motiverar varför just den väsentliga skatteförmånen har vägt tyngre än alla 

andra skäl för förfarandena som prövats i praxis. Inga som helst avvägningar görs, i vart fall 

inte explicit.
104

 Eftersom HFD bara konstaterar att rekvisitet är uppfyllt är det svårt att göra en 

närmare analys av gällande rätt.   

5.4.3 Prövning mot bakgrund av krav på förutsebarhet 

5.4.3.1 Inledning 

Vid en första anblick framstår rekvisitet, med de preciseringar som görs i SKFL:ns förarbeten, 

som en bra grund för att göra bedömningar mot. Avgörande för om en skatteförmån kan antas 

ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet är om den väger tyngre än alla övriga skäl 

för förfarandet tillsammans. Det finns således en norm i lagtexten och det första kravet på 

förutsebarheten som jag ställer upp är därför uppfyllt.  

     Problemet vad gäller förutsebarheten är det konkreta innehållet i normen i förhållande till 

specifika förfaranden. Gällande rätt behöver därför analyserar mot bakgrund av krav 2. För att 

enklare kunna genomföra analysen delar jag upp förfarandena som uppsatsen behandlar i två 

delar: i) paketeringsförfaranden som syftar till extern försäljning och ii) övriga förfaranden 

som inkluderar en underprisöverlåtelse.  
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 Jmf. HFD:s domskäl i Handelsbolagsdomarna.  
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5.4.3.2 Förutsebarheten i förfaranden som syftar till extern försäljning 

Som ovan framgått är det svårt att avgöra vad som utgör en skatteförmån och hur stor denna 

är i förfaranden som syftar till extern försäljning. Eftersom utgångspunkten i 2 § 3 p. SKFL är 

att en skatteförmån konstaterats finns därmed ett grundläggande problem. Analysen i denna 

del bygger därför nödvändigtvis på vissa antaganden. Dessa är i) att underprisöverlåtelsen 

utgör skatteförmånen, ii) att skatteförmånens storlek utgörs av hela det belopp som undgår 

uttagsbeskattning, iii) att det inte finns andra affärsmässiga skäl för förfarandet än det högre 

pris som kan tas ut vid avyttring av tillgången och iv) att det i dessa förfaranden i princip inte 

finns organisatoriska skäl av avgörande betydelse, eftersom förfarandena syftar till en snabb 

försäljning till extern part.
105

 Givet att dessa krav är uppfyllda kan följande sägas.  

     I nästan alla paketeringsförfaranden finns affärsmässiga skäl som består i att tillgången kan 

säljas till ett högre pris än vad som skulle vara fallet vid en direkt försäljning av tillgången.
106

 

I och med utgången i Cypernmålet och Kammarrättsdomarna kan slutsatsen att 

skatteförmånen alltid är större än sådana affärsmässiga skäl dras. Detta är naturligt, eftersom 

paketeringsförfarandet leder till att det totala värdet av transaktionen för säljaren och köparen 

ökar. Värdeökningen i transaktionen härleds från den latenta skatteskulden som genom 

förfarandet inte behöver infrias. Denna värdeökning kommer att fördelas mellan säljaren och 

köparen och hur stor del av värdeökningen respektive part erhåller bestäms av deras relativa 

förhandlingsstyrka. Ingen av parterna kan dock få ut mer värde genom förfarandet än själva 

skatteförmånen som sätter ett tak för det maximala värdet av de affärsmässiga skälen för 

förfarandet. Noteras bör att en del av värdeökningen för köparen och säljaren troligtvis inte 

kommer någon av dem till godo, eftersom paketeringsförfarandet leder till högre 

transaktionskostnader, dels i form av ökade rådgivningskostnader för transaktionsupplägget 

och dels i form av ökade förhandlingskostnader. Givet förutsättningarna jag ställt upp utgör 

skatteförmånen i dessa förfarandetyper det övervägande skälet för förfarandet och rekvisitet 

därför är tillräckligt preciserat i förhållande till dessa fall. 

     Om någon av förutsättningarna brister samt i andra fall än det jag nu preciserat anser jag 

att oklarheten avseende vad som utgör skatteförmånen, hur stor den är och hur de andra 

skälen till förfarandena ska vägas mot skatteförmånen medför att rekvisitet inte är tillräckligt 

preciserat i förhållande till förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser, eftersom det i 

det konkreta fallet inte går att avgöra vad som utgjort det övervägande skälet för förfarandet 
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 Jmf. dock förfarandena i Kammarrättsdomarna där Kammarrätten inte ifrågasatte att det förelåg 

organisatoriska skäl för förfarandena. 
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(jmf. de generella problemen avseende förutsebarheten i förhållande till rekvisitet ovan i kap. 

3.4.2). 

5.4.3.3 Förutsebarheten i övriga fall 

I övriga fall finns inte sällan både affärsmässig och organisatoriska skäl för förfarandet. Det 

finns många tänkbara kombinationer där olika skäl har olika stor vikt. Avvägningen som 

behöver göras blir därför till stor del situationsberoende. De generella problemen avseende 

rekvisitet som redogjorts för ovan i kap. 3.4.2 gör sig därför också här gällande med samma 

styrka.  

     Problemen resulterar i att det, i den avvägning mellan olika skäl som måste göras, dels inte 

med säkerhet går att säga vad som ligger i den ena vågskålen och vilken vikt detta har 

(problemet med att definiera skatteförmånen), dels inte går att säga vad som ligger i den andra 

vågskålen och viken vikt detta har. Avvägningen kan då rimligtvis inte sägas bli förutsägbar. 

Rekvisitet är därför inte tillräckligt preciserat i förhållande till dessa fall.  

5.4.4 Sammanfattning   

Inledningsvis konstaterades att rekvisitets tillämpning är beroende av vilken typ av förfarande 

det tillämpas på. Vad gäller förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser kan många olika 

skäl finnas och enligt min mening avgörs därför förutsebarheten till stor del av hur HFD 

tillämpar rekvisitet på mål där underprisöverlåtelser ingår. Eftersom HFD inte motiverat 

varför rekvisitet är uppfyllt i målen som specifikt rör underprisöverlåtelser blir en analys av 

gällande rätt svår att göra.  

     Analysen av om rekvisitet uppfyller kraven jag ställt upp avseende förutsebarheten delades 

upp i två delar. En del bestod av förfaranden där ett affärsmässigt syfte, som består i det högre 

försäljningspris som exempelvis uppkommer genom en paketering, föreligger. Givet 

förutsättningarna som jag ställde upp anser jag att rekvisitet är tillräckligt preciserat i 

förhållande till dessa fall. Den andra delen bestod av övriga fall och avseende dessa anser jag 

att de allmänna problemen gällande förutsebarheten som ovan berörts i kap. 3.4.2 medför att 

rekvisitet inte är tillräckligt preciserat.  

5.5 Analys - Lagstiftningens syfte 

5.5.1 Inledning 

Som framgått ovan anser jag att det föreligger brister avseende förutsebarheten i relation till 

de ovan analyserade rekvisiten. Nu är vi framme vid den sista delen av analysen, i vilken 

lagstiftningens syfte behandlas. Detta rekvisit kan sägas vara det i SKFL som fått utstå mest 
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kritik och det har på flera håll påståtts att tillämpningen av rekvisitet är helt oförutsägbar.
107

 I 

det här kapitlet försöker jag att konstruktivt bidra till debatten. I en första del analyseras 

innehållet i gällande rätt (kap. 5.5.2-5.5.3.5) och i en andra del behandlas hur detta innehåll 

förhåller sig till krav 1 och 2 som jag ställt upp avseende förutsebarheten (kap. 5.5.4-5.5.4.4). 

Sist i kapitlet görs en kort sammanfattning (kap. 5.5.5) 

5.5.2 En viktig utgångspunkt - Syftet med reglerna om underprisöverlåtelser 

Som konstaterats ovan i kap. 3.5.1 tyder både lagtexten och förarbetsuttalanden på att 

lagstiftningens syfte i huvudsak ska härledas direkt från tillämplig materiell skattelagstiftning. 

Detta innebär att lagstiftningens syfte, vad avser de för uppsatsen relevanta förfarandena, 

främst ska framgå av reglerna i 23 kap. IL. 

     HFD har i domskälen i de olika Handelsbolagsdomarna funnit två bakomliggande syften 

med reglerna om underprisöverlåtelser som domstolen har använt som utgångspunkt i sina 

bedömningar.
108

 De syften HFD anser att reglerna i 23 kap. har är följande: i) 

"omstruktureringar ska kunna genomföras utan omedelbara skattekonsekvenser" och ii) " [att] 

någon definitiv skattelättnad inte får uppkomma".
109

  

5.5.3 Analys av gällande rätt  

Mot bakgrund av underprisreglernas syften har, som vi sett i genomgången av rättpraxis, ett 

antal bedömningskriterier givits rättslig relevans när SKFL tillämpats på förfaranden som 

inkluderat underprisöverlåtelser (jmf. ovan i kap. 3.5.2). Det går inledningsvis att konstatera 

att flera bedömningskriterier vägts samman i varje av HFD prövat mål och att en kombination 

av olika, för den skattskyldige, graverande omständigheter tillsammans utgjort grunden för att 

SKFL blivit tillämplig. Vilka är dessa bedömningskriterier?
110

 Sådana kriterier som enligt 

HFD givits rättslig relevans är i) att definitiva skattelättnader åtnjutits genom förfarandena, ii) 

att förfarandet ytterst syftat till en extern försäljning, iii) att förfarandena varit konstlade, samt 

iv) att bolagen som medverkat i förfarandena inte haft någon avsikt att gemensamt bedriva 

näringsverksamhet. 

     Vidare framgår ytterligare kriterier vid ett studium av övrig praxis avseende SKFL:ns 

tillämpning på andra förfarandetyper. Exempelvis är otillräcklig lagstiftning och luckor i 
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 Se exempelvis Hultqvist, Anders, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, Svensk 

Skattetidning 2009, Nilsson, Martin, Högsta förvaltningsdomstolens dom i Cypernmålet, Svensk Skattetidning 

2012, Svensson, Jan, Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk Skattetidning 

2011, Wittkull, Joakim, Rättsfallskommentar med anledning av de s.k. handelsbolagsmålen, Svensk 

Skattetidning 2009.  
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 Mig veterligen har inte syftet med reglerna om underprisöverlåtelser behandlats av HFD i några andra mål. 
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 Dessa syften framgår av HFD:s domskäl i Handelsbolagsdomarna. 
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 Bedömningskriterierna framgår av HFD:s domskäl i Handelsbolagsdomarna. 
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lagstiftningen kriterier som beaktats. Lagstiftarens roll har således en viss betydelse. 

Dessutom har HFD uttalat att ett förfarande ligger inom lagstiftningens syfte om taxeringen är 

en direkt följd av reglerna i 23 kap. IL.
111

 Detta sista bedömningskriterium har alltså motsatt 

funktion i förhållande till de andra. 

     Nedan följer en analys där vart och ett av kriterierna isoleras så gott det går i ett försök att 

klargöra deras respektive betydelse för SKFL:ns tillämplighet på förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser. Det intressanta är att undersöka i vilken mån ett visst kriterium 

påverkar ett förfarandes förhållande lagstiftnigens syfte och i vilka kombinationer dessa måste 

föreligga för att ett förfarande ska ligga utanför lagstiftningens syfte. En viktig del är att 

undersöka om det överhuvudtaget går att få svar på ovanstående. Denna genomgång 

möjliggör analysen av rättsläget mot bakgrund av krav på förutsebarhet. 

5.5.3.1 Definitiv skattelättnad samt paralleller till detta i  Cypernmålet och              

            Kammarrättsdomarna 

Som framgått ovan i kap. 2.3.2 introducerade Lagrådet begreppet definitiv skattelättnad i 

förarbetena till reglerna om underprisöverlåtelser. HFD har som också framgick tagit stort 

intryck av begreppet. Begreppet har inte definierats av HFD och har innan 

Handelsbolagsdomarna inte tidigare prövats i rättspraxis.
112

 

     Vad är då en definitiv skattelättnad och på vilket sätt påverkar en sådan bedömningen om 

ett förfarande strider mot lagstiftningens syfte? Begreppet i sig säger inte särskilt mycket, utan 

innehåll måste till externt. Begreppet introducerades av Lagrådet och det finns enligt detta två 

sätt på vilka en definitiv skattelättnad kan uppkomma. Det första sättet består i att 

kontinuiteten i beskattningen bryts, vilket sker när den latenta skatten som åvilar en tillgång 

genom ett förfarande helt undgår beskattning.
113

 Det andra sättet på vilket en definitiv 

skattelättnad kan uppkomma är enligt samma yttrande från Lagrådet att ett underskott som är 

spärrat enligt reglerna i 40 kap. IL och 23:26-27 IL kan utnyttjas genom ett förfarande. 

Sammanfattningsvis föreligger en definitiv skattelättnad när ”de omständigheter som 

motiverat undantaget från uttagsbeskattning inte längre föreligger”.
114

  

     Analysen berikas genom att de två mål, Lagernedskrivningsmålet och BV-målet, i vilka 

definitiva skattelättnader konstaterats belyses närmare. Lagernedskrivningsmålet kan ställas i 

relation till tidigare, av HFD, utvecklad praxis. Hur brottet mot kontinuiteten spelar in i målet 
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 Se HFD:s domskäl i HSB-målet. 
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 Jmf. Svensson, Jan, Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk 

Skattetidning, 2011 s. 97. I artikeln kommer Svensson fram till samma slutsats.  
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 Prop. 1998/99:15 s. 393 f. 
114

 Prop. 1998/99:15 s. 393 f. 
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anser jag framgår vid en jämförelse med exempelvis förfarandet i  RÅ 1999 not. 153 eller det 

i RÅ 2001 ref. 66.
115

 I dessa förfaranden är omständigheterna likartade de i 

Lagernedskrivningsmålet på så sätt att en tillgång allokerades inom en koncern så att den efter 

allokeringen, men inte före, skulle kunna avyttras, utan skattekonsekvenser på säljarsidan. 

Inte heller förelåg några egentliga organisatoriska skäl för något av förfarandena och 

gemensamt syfte att bedriva näringsverksamhet fanns inte heller i målen. Trots att målen kan 

verka skilja sig mycket åt så förenas de genom att flera av de rättsligt relevanta 

bedömningskriterierna som kan  påverka SKFL:ns tillämpning på förfarandena sammanfaller. 

Vad som skiljer målen åt på ett betydande sätt är däremot kontinuitetsaspekten, vilket 

motiverar jämförelsen. I RÅ 2001 ref. 66 och i RÅ 1999 not. 153 paketerades nämligen 

fastigheter i ett aktiebolag som ägdes av ett nederländskt koncernbolag, vilket medförde att 

kontinuiteten bibehölls. Den latenta skatteskulden fanns kvar i och med att fastigheten 

fortfarande ägdes av det svenska aktiebolaget efter det att aktiebolaget sålts till en extern part. 

Detta är ett typexempel på uppskov i beskattningen och omständigheterna som motiverar att 

underprisöverlåtelsen inte uttagsbeskattas finns i sådana fall kvar.
116

 Principen är densamma i 

aktiebolagspaketeringar. 

     I Lagernedskrivningsmålet föreligger däremot ett brott mot kontinuiteten i och med att 

underprisöverlåtelsen möjliggör att ett avdrag skapas (genom nerskrivningen av värdet på 

bolagets aktier) som kan tänkas helt neutralisera vinsten som uppstår genom försäljningen av 

fastigheterna. En definitiv skattelättnad föreligger enligt HFD. HFD anser uppenbarligen att 

det under dessa förhållanden inte finns några omständigheter som motiverar undantaget från 

uttagsbeskattningen.
117

 Här skönjer man tydliga konturer i SKFL:ns tillämpning. Enligt min 

mening verkar det vara resultatet av förfarandet, nämligen att underprisöverlåtelsen av 

tillgången leder till att den kan säljas helt utan några nettoskattekonsekvenser, varken nutida i 

koncernen eller framtida för en extern part, som varit avgörande för utgången i målet. 

     Vidare stod en definitiv skattelättnad i centrum för HFD:s bedömning i BV-målet. Denna 

skatteförmån skiljer sig från den i Lagernedskrivningsmålet, eftersom den avser den andra 
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 Jmf. Svensson, Jan, Underprisöverlåtelser och skatteflyktslagen - definitiv skattelättnad, Svensk Skattetidning 

2011 nr 1, s. 91. Det går även lika bra att göra jämförelsen med en vanlig aktiebolagspaketering.  
116
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situationen som Lagrådet uttalar i förarbetena.
118

 Kortfattat anser HFD att förfarandet medför 

en definitiv skattelättnad eftersom reglerna om att underprisöverlåtelser till koncernbolag med 

spärrade underskott genom förfarandet hade kringgåtts. Av denna anledning anser HFD att de 

omständigheter som motiverar undantaget från uttagsbeskattning inte längre föreligger.  

     I och med denna praxis har kriteriet enligt min mening preciserats. Vad kan mot denna 

bakgrund sägas om bedömningskriteriet definitiv skattelättnads faktiska betydelse för 

SKFL:ns tillämpning på underprisöverlåtelser? Är en definitiv skattelättnad i sig nödvändig 

alternativt tillräcklig för att SKFL ska bli tillämplig på ett förfarande? Vad som talar för att en 

definitiv skattelättnad inte är en tillräcklig förutsättning för SKFL:ns tillämplighet är att det i 

både Lagernedskrivningsmålet och  BV-målet är en kombination av flera bedömningskriterier 

som sammantaget leder fram till utgången i målet. Detta utesluter i och för sig inte att en 

definitiv skattelättnad är tillräcklig för att SKFL ska bli tillämplig. Det finns nämligen ingen 

praxis där detta bedömningskriterium ensamt isolerats. Svaret på frågan kommer troligtvis 

aldrig riktigt att besvaras, eftersom det är osannolikt att ett förfarande innehåller detta 

kriterium men inget annat som HFD anser har rättslig relevans. Att en definitiv skattelättnad 

inte är nödvändig vid förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser följer av att ingen 

definitiv skattelättnad uppkommit genom underprisöverlåtelserna i Cypernmålet och 

Kammarrättsdomarna.
119

   

     Om vi nu övergår till Cypernmålet och Kammarrättsdomarna kan konstateras att det som 

enligt min mening troligtvis haft avgörande betydelse i målen har klara paralleller till 

definitiva skattelättnader.
120

 Det finns nämligen något som skiljer dessa mål från RÅ 2001 ref. 

66, RÅ 1999 not. 153 och en vanlig aktiebolagspaketering. Skillnaden ligger i att den externe 

köparen i de förra målen kunnat lösa upp värdereserven utan skatteskonsekvenser, vilket inte 

går vid en paketering i aktiebolag.
121

 Det finns därför likheter mellan den definitiva 

skattelättnaden i Lagernedskrivningsmålet och resultatet av förfarandena i Cypernmålet och 
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Kammarrättsdomarna. Trots att det i de sistnämnda målen inte är underprisöverlåtelsen i sig 

som leder till en definitiv skattelättnad blir resultatet av förfarandena principiellt lika om ser 

till konsekvenserna av förfarandet i sin helhet och därvid beaktar köparens potentiella 

möjlighet att lösa upp värdereserven. 

     Sammantaget kan sägas att det av förarbeten och rättspraxis framgår att definitiva 

skattelättnader och förfaranden där en latent skatteskuld i teorin helt kan undgå beskattning är 

kriterier som vägs in vid en bedömning av om ett förfarande strider mot lagstiftningens syfte. 

Om en definitiv skattelättnad uppkommer, eller om resultatet av ett förfarande är att hela den 

latenta skatteskulden kan upplösas, talar detta starkt för att fråga är om ett förfarande som 

ligger utanför lagstiftningens syfte. Det kan konstateras att kriteriet inte är nödvändigt för 

SKFL:ns tillämplighet på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser men det går inte 

att med säkerhet uttala om en definitiv skattelättnad ensam är tillräcklig för att lagen ska bli 

tillämplig på ett förfarande. Några mer långtgående slutsatser än dessa kan enligt min mening 

tyvärr inte dras.  

5.5.3.2 Kriteriet extern försäljning  

Det första som kan konstateras är att bedömningskriterier som tar sikte på vilka skäl som 

funnits till ett visst förfarande tycks ha en betydande roll för SKFL:ns tillämpning på 

förfaranden som inkluderat underprisöverlåtelser. HFD har uttalat att själva syftet extern 

försäljning strider mot det grundläggande syftet med reglerna om underprisöverlåtelser.
122

  

     Vad har detta externa försäljningssyfte för betydelse för SKFL tillämplighet? Det första 

som kan konstateras är att ett förfarande som syftar till en extern försäljning inte per se 

medför att SKFL blir tillämplig. I sin allra enklast form består ett sådant förfarande endast av 

två led: i) underprisöverlåtelse till ett ändamålsenligt koncernbolag och ii) en försäljning av 

detta bolag till extern köpare. Såvida det inte finns fler besvärande faktorer medför inte ens 

det faktum att det inte finns några som helst organisatoriska skäl för förfarandet att detta 

strider mot lagstiftningens syfte, vilket framgår på flera sätt. Tydligast ser man det genom RÅ 

1999 not. 153, RÅ 2001 ref. 66 samt genom att aktiebolagspaketeringar är lagenliga. 

Aktiebolagspaketeringar anses således inte strida mot lagstiftningens syfte enligt SKFL, 

varken nu - efter att reglerna om näringsbetingade andelar har införts - eller tidigare, vid 
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 Konkret uttrycks detta i HFD:s domskäl i Handelsbolagsdomarna på följande sätt: i) "[att förfarandet] 
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förfaranden som syftat till extern försäljning genom paketeringar till utländska bolag på sätt 

som i princip är helt analoga med Cypernmålet. Det kan därför konstateras att det, för 

SKFL:ns tillämplighet, inte är en tillräcklig förutsättning att ett externt avyttringssyfte 

föreligger. Inte heller är det externa försäljningssyftet en nödvändig förutsättning för SKFL:ns 

tillämplighet på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. Detta framgår klart genom 

BV-målet och HSB-målet där som bekant externa försäljningar inte ingick i förfarandena. 

      Vad kan egentligen sägas angående kriteriet externt försäljningssyfte, vilka slutsatser kan 

dras? HFD anser uppenbarligen att ett syfte med bestämmelserna i 23 kap. IL är att vissa 

underprisöverlåtelser som preciseras i lagen ska undantas från uttagsbeskattning enligt 22 kap. 

IL. Dessa underprisöverlåtelser avser i huvudsak interna omstruktureringar. Vidare finns 

villkorsbestämmelser i 23 kap. IL, vilka avser att avgränsa de underprisöverlåtelser som ska 

undantas från beskattning.
123

 En rimlig konsekvens av detta är att förfaranden som syftar till 

extern försäljning i regel anses tillåtna, eftersom det inte finns någon villkorsbestämmelse 

som anger att detta syfte inte får föreligga. Detta gäller även om hela syftet med förfarandet är 

affärsmässigt och således inga organisatoriska skäl finns. Bedömningskriterier som tar sikte 

på syftet med förfarandet är varken nödvändiga eller tillräckliga och det måste således till 

ytterligare bedömningskriterier som distanserar förfarandet från att ligga inom lagstiftningens 

syfte. Att HFD pekar ut detta kriterium som ett av flera som medför att SKFL kan bli 

tillämplig innebär dock att HFD använder sig av kriteriet på så sätt att den bidrar till att ett 

förfarande, enligt HFD:s tolkning av SKFL, distanserar sig från lagstiftningens syfte.  

5.5.3.3 Konstlat förfarande samt andra flyktigt nämnda kriterier 

Förutom ovan nämnda bedömningskriterier kan HFD, enligt min mening, sägas ha säkrat upp 

sina bedömningar genom att ange flera kriterier som alla talar för att SKFL ska tillämpas på 

förfarandena. I Cypernmålet är exempelvis en faktor som fått juridisk betydelse att förfarandet 

varit konstlat. Vad betyder egentligen detta? Det är förfarandet som av HFD anses konstlat. 

Ledning får därför sökas i själva förfarandet. Eftersom förfarandet inte är speciellt 

komplicerat och strukturellt likartat det i en vanlig aktiebolagspaketering är det enligt min 

mening svårt att avgöra vad som av HFD anses konstlat i förfarandet.
124

  

     Vidare har att bolagen i förfarandet inte haft någon avsikt att bedriva gemensam 

näringsverksamhet varit ett rättsligt relevant  bedömningskriterium. Kriteriet nämns utan att 

det appliceras på konkreta omständigheter i målen och det är därför svårt att uttala sig om 
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någon närmare betydelse än vad som följer direkt av ordalydelsen, som enligt min mening är 

förhållandevis tydlig. 

5.5.3.4 Lagstiftarens roll  

Övriga kriterier som av HFD givits viss rättslig relevans avseende tillämpningen av rekvisitet 

är exempelvis att lagstiftningen varit otillräcklig och att lagstiftaren varit passiv.
125

 Det här 

har visats på två olika sätt. Dels har SKFL tillämpats på vissa förfaranden, eftersom 

lagstiftaren inte haft anledning att lagreglera förfarandet,
126

 dels har det förekommit mål i 

vilka HFD uttalat att förfarandet inte strider mot SKFL, eftersom lagstiftaren borde adresserat 

frågan.
127

  

5.5.3.5 Direkt följd av reglarna i 23 kap. IL  

Om taxeringen är en direkt följd av reglerna i 23 kap. IL tillämpas SKFL inte. Detta framgår 

av HFD:s domskäl i HSB-målet. Frågan som inställer sig är givetvis vad som skiljer fall där 

taxeringen är en direkt följd av reglerna i 23 kap. IL från andra fall. Vad betyder det att något 

är en direkt följd av reglerna i 23 kap. IL?  

     I alla förfaranden som SKFL överhuvudtaget tillämpas på är grundförutsättningen att 

förfarandena är fullt tillåtna enligt de materiella skattereglerna och taxeringen som följer av 

ett förfarande som prövas mot SKFL är språkligt sett alltid en direkt följd av reglerna i IL.
128

 I 

vissa fall anser HFD dock trots detta att förfarandet inte vara en direkt följd av reglerna i IL. 

Jag kan inte särskilja några klara drag som ett förfarande ska ha för att det ska anses vara en 

direkt följd av reglerna i 23 kap. IL. Det har argumenterats för att vad som avses med direkt 

följd i HSB-målet är att förfarandet i målet är ett typfall som lagstiftningen tar sikte på, 

eftersom det inte innehåller några av de bedömningskriterier som HFD uttalat i 

Handelsbolagsdomarna och eftersom förfarandet i övrigt är enkelt till sin struktur.
129

 Närmare 

kriteriets betydelse än så anser jag inte att det går att komma mot bakgrund av gällande rätt. 

5.5.4 Prövning mot bakgrund av krav på förutsebarhet 

5.5.4.1 Inledning 

Efter ovanstående analys kan konstateras att rättsfallens betydelse på området inte ska 

överdrivas. Praxis är relativt spretig och många faktorer har påverkat utgångarna i målen som 
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i sin tur består av relativt specifika omständigheter. I viss mån går målen att särskilja från 

varandra och vissa slutsatser kan som framgått därför dras. Vi vet nu vilka 

bedömningskriterier som HFD givit rättslig relevans och något om dessas innehåll. Nu 

övergår analysen i att pröva rättsläget mot krav 1 och 2 som jag ställt upp ovan avseende 

förutsebarheten. Det är, enligt min mening, i huvudsak krav 2 som behöver prövas, eftersom 

jag anser att krav 1 är uppfylls genom att det finns en norm (lagstiftningens syfte) som 

uttrycks i lagtexten.  

     När man ska undersöka om innehållet i  lagstiftningens syfte är tillräckligt preciserat kan 

krav 2 enligt min mening lämpligen delas upp i tre delar. Detta eftersom rekvisitet enligt 

HFD:s tolkning är uppbyggt av ett flertal olika bedömningskriterier som samverkar och som i 

olika konstellationer kan medföra att SKFL blir tillämplig (jmf. ovan i kap. 3.5.2). För att 

rekvisitet lagstiftningens syfte ska vara tillräckligt preciserat i förhållande till 

underprisöverlåtelser anser jag att följande information måste framgå av normerna. För det 

första måste det framgå vilka bedömningskriterier som har rättslig relevans. För det andra 

måste det framgå vad för betydelseinnehåll varje rättsligt relevant kriterium har. För det 

tredje måste kriteriernas relativa vikt i förhållande lagstiftningens syfte framgå.  

5.5.4.2 Vilka är de bedömningskriterier som har rättslig relevans?  

Vissa bedömningskriterier har som framgått utpekats av HFD. I kap. 5.5.3 räknades dessa 

upp. Det finns dock ingen garanti för att denna uppräkning inte kommer att behöva 

kompletteras i takt med att fler förfaranden prövas av HFD. Det går därför inte att säga att 

uppräkningen uttömmande anger vilka kriterier som kan ges rättslig relevans för att bestämma 

om ett förfarande strider mot lagstiftningens syfte i ett konkret fall.  

     Exempel på vad jag menar framgår av Handelsbolagsdomarna. Innan 

Lagernedskrivningsmålet prövades gick det inte att veta hur stor betydelse HFD skulle ge det 

av Lagrådet introducerade kriteriet definitiv skattelättnad. Inte heller framgick att kriteriet att 

parterna inte haft någon gemensam avsikt att bedriva näringsverksamhet skulle ges rättslig 

relevans. Vidare anser jag att Cypernmålet illustrerar saken väl. Mot bakgrund av en 

jämförelse med exempelvis RÅ 2001 ref. 66 var, som jag ovan beskrivit, troligtvis det faktum 

att tillgångens värdereserv potentiellt skulle kunna lösas upp av den externe köparen 

avgörande för utgången i målet. HFD kunde dock inte motivera avgörandet genom en 

tillämpning av bedömningskriteriet definitiv skattelättnad och övriga kriterier som då 

framgick genom Lagernedskrivningsmålet och BV-målet, eftersom underprisöverlåtelsen 

faktiskt inte uppfyllde förutsättningarna för dessa. Avgörandet motiveras istället genom att 
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andra - nya - bedömningskriterier infördes. Således hade det innan Cypernmålet aldrig uttalats 

att rättslig relevans skulle ges till kriterier som att ett förfarande är konstlat eller 

uppenbarligen saknar samband med organisationen av näringsverksamheten.
130

 Den vaga 

utformningen i SKFL gör denna tillämpning möjlig. 

     Vidare blir rättsläget svårförutsebart när man jämför HFD:s uttalanden i 

Handelsbolagsdomarna mot de uttalandena som gjordes i prop. 1998/99:15. I detta förarbete 

uttalas exempelvis explicit att rekvisitet som tidigare fanns avseende organisatoriska skäl inte 

längre skulle ställas upp eftersom det vilar på subjektiva bedömningar vilka riskerar att 

medföra godtycklighet och oförutsebarhet (jmf. ovan i kap. 2.3.2). Genom tillämpning av 

SKFL infördes i Handelsbolagsdomarna delvis bedömningskriterier som avsågs att 

utmönstras genom prop. 1998/99:15.  

     Eftersom HFD inför nya bedömningskriterier är en förutsättning för förutsebarhet att 

domstolen motiverar hur man kommer fram till bedömningskriterierna utifrån rekvisitet 

lagstiftningens syfte.
131

 Jag kan inte se varför just dessa kriterier ställs upp mot bakgrund av 

gällande rätt vid tidpunkten för målen.
132

 Som jag uppfattar det tillämpar HFD ingen generellt 

metod för att komma fram till kriterierna som bygger upp lagstiftningens syfte. I och med 

detta anser jag att det finns en brist i gällande rätt som leder till osäkerhet avseende vilka 

bedömningskriterier som HFD kommer att använda sig av i framtida mål. Bedömningarna i 

sådana fall kan därför antas potentiellt komma att prövas mot bakgrund av 

bedömningskriterier som inte är fastställda i förväg. Rättsutvecklingen kan mot denna 

bakgrund uppfattas ske i efterhand i takt med att nya mål tas upp till prövning och det blir 

svårt för skattskyldiga att på förhand avgöra ett förfarandes tillåtlighet. Det är enligt min 

mening uppenbart att den här metoden inte är optimal från ett förutsebarhetsperspektiv, 

eftersom rätten blir avhängig av vad HFD uttalar och eftersom de olika gränsdragningarna 

som behöver göras inte är självklara. Det blir därför svårt att genom en juridisk analys avgöra 

vilka kriterier som HFD anser ska tillämpas på ett konkret förfarande. 

     Trots problemen som jag ovan beskrivit anser jag att de allra viktigaste 

bedömningskriterierna för förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser nu troligtvis har 

uttalats av HFD i och med Handelsbolagsdomarna, HSB-målet och övrig praxis avseende 

                                                 
130

 Som jag ser det förelåg därför inte tillräcklig förutsebarhet innan Handelsbolagsmålen prövades. Jämför hur 

marknadens aktörer såg på rättsläget innan t.ex. Cypernmålet. Tillsynes alla professionella bedömare menade att 

sådana förfaranden inte stred mot SKFL, vilket i sig indikerar att normen som förfarandet skulle prövas mot inte 

var tillräckligt preciserad på den tiden.  
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 Om inte detta framgår blir det av naturlig skäl svårt för skattskyldiga att avgöra vilka bedömningskriterier 

som i framtiden kan komma att bli relevanta.  
132

 Jmf. om dessa kriterier klart följer av de HFD uttalade syftena med reglerna i 23 kap. IL (se ovan i kap. 

5.5.2). 
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SKFL:ns tillämpning på skilda förfarandetyper. Mitt antagande bygger på den att de flesta 

förfaranden som kan tänkas delar viktiga grundläggande drag. Det är därför troligt att de 

viktigaste och mest vanligt förekommande bedömningskriterierna kommer fram på ett tidigt 

stadium och att mål som prövas senare endast kan tillföra mindre grundläggande 

bedömningskriterier. Mot denna bakgrund anser jag att de preciseringar som gjorts genom att 

ett flertal viktiga kriterier har fastslagits av HFD medför att rättsläget idag, år 2014, är klart 

mer förutsebart än det var år 2009 innan målen prövades av HFD.  

     Sammantaget anser jag att de viktigaste bedömningskriterierna för SKFL:ns tillämplighet 

på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser troligtvis framgår genom HFD:s praxis. 

Däremot finns en viss osäkerhet gällande eventuella bedömningskriterier som konkreta 

omständigheter kan komma att bedömas mot bakgrund av i framtida prövningar. Detta 

eftersom HFD historiskt har infört nya bedömningskriterier, bl.a. sådana som explicit 

utmönstrats i lagförarbeten, vilket har skett utan att HFD motiverat varför det införda kriteriet 

är rättsligt relevant i förhållande till syftet med reglerna i 23 kap. IL. Ovanstående bidrar till 

att det, trots att rättsläget blivit mer förutsebart, inte med säkerhet går att precisera 

lagstiftningens syfte i förhållande till konkreta förfaranden. 

5.5.4.3 Bedömningskriteriernas innehåll  

För god förutsebarhet räcker det inte att alla relevanta bedömningskriterier framgår. Dessa 

måste också i sig ha ett tydligt preciserat innehåll. Utan ett sådant blir möjligheterna till 

skönsmässiga och oförutsedda bedömningar stora, vilket kan antas bidra till ett oförutsebart 

rättsläge. 

     Vad kan sägas om innehållet i bedömningskriterierna? Som ovan framgått varierar graden 

av precision i begreppen. I ena änden finns enligt min mening konstlat förfarande och direkt 

följd av reglerna i 23 kap. IL och i den andra änden finns kriteriet definitiv skattelättnad som 

jag anser är väldefinierat.  

     Som framgår ovan är det svårt att överhuvudtaget precisera kriterierna konstlat förfarande 

och direkta följd. Jag anser att dessa opreciserade kriterier riskerar att användas som en sorts 

slasktratt. En illustration på vad jag menar kan återigen hämtas från Handelsbolagsdomarna. 

Förfarandena i målen anses nämligen uppfylla bedömningskriterierna men HFD applicerar 

aldrig dessa på de konkreta förfarandena och uttalar inget generellt om dessas närmare 

betydelse, utan uttalar endast att förfarandena uppfyller kriterierna.  

     När framtida förfaranden, som skiljer sig åt från de som prövats, ska bedömas finns därför 

avseende dessa bedömningskriterier inget preciserat innehåll som förfarandena kan bedömas 
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mot bakgrund av. Om dessa framtida förfaranden skulle bedömas som konstlade eller som en 

direkt följd av reglerna i 23 kap. IL är på förhand enligt min mening svårt att avgöra. Det 

finns därför en risk att sådana bedömningskriterier även framöver kan leda till att 

bedömningar inte sker mot bakgrund av på förhand tydlig definierade normer, utan att ett 

förfarande som helhet bedöms som otillbörligt och att domstolen sedan, utan att kunna 

motivera det mot objektiva bedömningsgrunder, ändå kan komma fram till slutsatsen att ett 

förfarande strider mot lagstiftningens syfte.  

     Just risken att ett förfarande bedöms som otillbörligt och sedan passas in i oprecisa 

bedömningskriterier uppmärksammades av utredarna i prop. 1998/99:15 och bl.a. därför 

utmönstrades rekvisitet som tog sikte på otillbörliga skatteförmåner, vilket då var en 

förutsättning för att en underprisöverlåtelse skulle undgå uttagsbeskattning. Följande 

uttalande gjordes i förarbetena: "Utredningen har emellertid ansett det önskvärt att denna 

allmänna definition ges en konkret innebörd i lagtext. I annat fall kommer nämligen en del av 

den osäkerhet som gällande rätt ger upphov till att leva kvar, vilket i sig skattemässigt 

försvårar omstruktureringar."133 (Min kursivering.) Genom att de regler med konkret innehåll 

i 23 kap. IL som bl.a. infördes genom detta förarbetsuttalande, nu kompletteras av rekvisit i 

SKFL som består av bedömningskriterier som inte har något tydligt preciserat konkret 

innehåll anser jag att en del av den osäkerheten som utredarna ansåg fanns då även finns nu 

men genom SKFL. 

     Trots problemen jag beskrivit finns vissa bedömningskriterier som jag anser har ett 

välpreciserat innehåll. Exempelvis är det i de flesta fall enkelt att avgöra om en definitiv 

skattelättnad föreligger i och med Lagrådets definition som HFD anslutit sig till. Eftersom 

detta kriterium, som ovan framgått, verka ha stor betydelse för SKFL:ns tillämplighet har 

HFD:s praxis bidragit till att göra rättsläget mer förutsebart.  

     Sammanfattningsvis anser jag att vissa av de bedömningskriterier som HFD uttalat för att 

avgöra om ett förfarande ligger inom lagstiftningens syfte har ett preciserat innehåll, medan 

andra faktorer inte alls är preciserade. Att vissa bedömningskriteriers innehåll inte går att 

precisera anser jag bidrar till att rekvisitet lagstiftningens syfte inte är tillräckligt preciserat i 

förhållande till konkreta förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser. 

5.5.4.4 Bedömningskriteriernas relativa förhållande till varandra 

I kap. 5.5.4.2 och 5.5.4.3 har frågan rört vilka bedömningskriterier som finns respektive vad 

dessa innehåller. Nu skiftas istället fokus till hur ett visst kriterium påverkar ett förfarandets 
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 Prop. 1998/99:15 s. 139. 
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förhållande till lagstiftningens syfte. När det finns flera bedömningskriterier som bidrar till att 

ett rekvisit uppfylls är det nämligen viktigt att det framgår hur tungt vägande vart och ett är 

för att rekvisitet ska vara uppfyllt. 

     Som jag uppfattar rättsläget sker motiveringen av att ett förfarande strider mot 

lagstiftningens syfte genom att ett antal bedömningskriterier räknas upp som alla till synes 

bidrar till att ett förfarande distanserar sig från sådana typfall som ligger inom lagstiftningens 

syfte. Eftersom alla förfaranden där SKFL tillämpats på underprisöverlåtelser inkluderat flera 

bedömningskriterier och eftersom det genom att ställa målen som prövats mot varandra inte 

går att särskilja kriterierna som varit avgörande annat än mycket oprecist går det bara att göra 

grova uppskattningar av vilken vikt varje kriterium har i ett givet fall.  Trots att rekvisitet som 

ovan framgått i viss mån preciserats saknas något väsentligt för att förutsebarheten ska kunna 

anses vara god på området. Det som saknas är en metod för att relatera de olika kriterierna 

med varandra. Om bedömningskriteriernas relativa vikt gick att fastslå skulle problemen 

avseende förutsebarheten minska betydligt.  

     Ovan försökte jag avgöra rekvisitens vikt genom att undersöka om de varit nödvändiga 

alternativt tillräckliga för att rekvisitet lagstiftningens syfte ska uppfyllas. Det har ovan 

konstaterats att inget kriterium är nödvändigt för att rekvisitet ska vara uppfyllt och att inget 

med säkerhet kan sägas vara tillräckligt. Det närmaste en diversifiering av kriterierna jag kan 

komma är att definitiv skattelättnad verkar ha en väldigt stor betydelse, vilket även kriteriet att 

förfarandet är en direkt följd av reglerna i 23 kap. IL verkar ha, medan exempelvis att något 

utgör ett konstlat förfarande, att inget gemensamt syfte att bedriva näringsverksamhet 

föreligger samt att ett externt försäljningssyfte kan konstateras inte verkar tillmätas riktigt lika 

stor betydelse. Närmare än så går  det enligt min mening inte att komma de olika kriteriernas 

vikt mot bakgrund av rättskällorna på området, vilket bidrar till att rekvisitet lagstiftningens 

syfte inte är tillräckligt preciserat i förhållande till konkreta förfaranden som inkluderar 

underprisöverlåtelser.  

5.5.5 Sammanfattning 

I det här kapitlet har det omdebatterade rekvisitet som handlar om lagstiftningens syfte 

analyserats. Först beskrevs de syften med reglerna om underprisöverlåtelser som HFD funnit 

och vilka bedömningskriterier HFD använder sig av för att bedöma om ett förfarande som 

inkluderar en underprisöverlåtelse strider mot dessa syften. Därefter analyserades 

bedömningskriterierna var för sig genom att innehållet i rättskällorna och då framförallt 

rättspraxis undersöktes.  
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     Det rättsläge som genom analysen framträdde prövades sedan mot bakgrund av krav på 

förutsebarhet. För det första undersöktes vilka bedömningskriterier som HFD använt sig av 

för att avgöra SKFL:ns tillämplighet på konkreta förfaranden. Därvid konstaterades att HFD 

historiskt sett steg för steg infört nya bedömningskriterier som den anser talar för att ett 

förfarande strider mot lagstiftnigens syfte. Denna metod för att komma fram till vad som 

utgör lagstiftningens syfte leder enligt min mening till osäkerhet om vilka 

bedömningskriterier som i framtida fall kommer att bli relevanta. Detta kan antas bidra till 

bristande förutsebarhet.  

     För det andra analyserades innehållet i bedömningskriterierna och det konstaterades att 

vissa bedömningskriterier har ett preciserat innehåll, medan andra inte har det. Att det finns 

bedömningskriterier med oklart innehåll kan också antas leda till bristande förutsebarhet.  

     För det tredje undersöktes slutligen bedömningskriteriernas relativa vikt. Eftersom bara ett 

fåtal förfaranden prövats i praxis och eftersom möjligheten att särskilja och isolera de olika 

bedömningskriteriernas inverkan är liten, går bedömningskriteriernas relativa betydelse för att 

rekvisitet lagstiftningens syfte ska uppfyllas inte att precisera nämnvärt. Även detta kan antas 

leda till bristande förutsebarhet.  

     Sammantaget anser jag att den rättspraxis som HFD utvecklat sedan 2009 angående 

underprisöverlåtelser i förhållande till SKFL vad gäller rekvisitet lagstiftningens syfte har 

bidragit till ökad förutsebarhet, eftersom det nu finns ett flertal kriterier som förfaranden kan 

bedömas mot. De många osäkerhetsmoment som jag uppmärksammat anser jag dock medför 

brister avseende förutsebarheten, varför rekvisitet enligt min mening inte är tillräckligt 

preciserat i förhållande till de konkreta fall som det är avsett att reglera. 

 

 

 

 

 



 

54 
 

6 Avslutande reflektioner 
Uppsatsen inleddes med att tre frågor ställdes med anledning av relationen mellan 

underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och förutsebarhet. De tre frågorna var: Vilka 

bedömningskriterier finns för att avgöra om SKFL blir tillämplig på ett förfaranden som 

inkluderar underprisöverlåtelser? Hur preciserade är dessa bedömningskriterier? Är SKFL:ns 

tillämpning på förfaranden som inkluderar underprisöverlåtelser tillräckligt förutsebarför i 

förhållande till skattskyldiga i Sverige? 

     Genom uppsatsen har SKFL:ns allmänna och vaga rekvisit undersökts mot förfaranden 

som inkluderar underprisöverlåtelser, vilka inte sällan både är komplicerade och specifika. 

Enligt min mening är den övergripande slutsatsen som kan dras att rekvisiten i SKFL - och 

HFD:s tillämpning av dessa - är för trubbiga i förhållande till specifika förfarandena, vilket 

medför att det är svårt att på förhand bedöma om SKFL blir tillämplig på ett förfarande som 

inkluderar en underprisöverlåtelse.  

     Jag anser att följande citat av Stig von Bahr sammanfattar det hela väl: ”Min erfarenhet 

från Regeringsrätten och EG-domstolen är att magkänslan lika mycket som en rättslig analys 

avgör om ett enskilt fall skall omfattas av en skatteflyktsklausul.”
 134

 Efter min analys tror jag 

att det ligger mycket i citatet och min slutsats är att SKFL:ns tillämpning på förfaranden som 

inkluderar underprisöverlåtelser inte är tillräckligt förutsebar i förhållande till skattskyldiga i 

Sverige. 
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 von Bahr, Stig, ”Skatteflykt i EG-rättslig belysning”, Skattenytt 2007, s. 651 
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