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Abstract  

The Swedish dual income tax levies a progressive tax on labor income and proportional tax on capital 

income. In contrast, a global income tax system levies one tax schedule on the sum of income from all 

income sources. The Swedish income splitting system, the 3:12 rules, was introduced in 1991 and 

applies to active owners in corporations where four or less owners control at least 50 percent of the 

shares. At the personal level, active owners’ dividend income from a closely held corporation is taxed 

at 20 percent while labor income is taxed at a marginal tax rates raging between 32 percent to 57 

percent (2014 rates). These different tax rates across tax bases and income types create incentives to 

shift income across tax bases, individuals and over time, to reduce total tax payments. So called 

income shifting is the process of transferring income between income categories and tax brackets in 

order to reduce total tax payments. Income shifting is legal and pure relabeling of existing income. 

Since the taxation of dividend to active owners in closely held corporations changed in 2006 the 

incentives and opportunities to income shift from the labor income tax base to the capital tax base 

increased.  

In November 2009, the Swedish Tax Agency published a statement on its website, where it noticed 

problems with the so-called banking arrangements (bankupplägget). Briefly, the banking arrangement 

can be described as an arrangement in which active owners in  closely held companies borrows funds 

from external financiers, mostly banks, to increase the shares' acquisition cost as well as the dividend 

allowance (gränsbeloppet). Doing this will increase the amount to be taxed in the capital tax base, 

which is more favorable. The Swedish Tax Agency approached the banking arrangements using the 

Tax Avoidance Act. However, in 2012 the Swedish parliament introduced a new legislation that 

banned these types of banking arrangements.  

The issue of tax avoidance was long discussed in Swedish tax law as something which could only be 

solved through the improved drafting of legislation, but after a protracted legislavtive inquiry, 

a ”general clause” (the Tax Avoidance Act) was adaptetd to prevent tax avoidance. However its 

construction has aroused critisism as its application has implied income tax legislation analogously, 

which is contrary to the principle that tax shall follow from law, reffered to as legalitetsprincipen in 

Swedish law. Although there is co comparable term in English law, this could maybe be compared to 

the Rule of Law in Income Tax Law. Despite the fact that its support in Swedish constitutional law has 

been long discussed, its standing in Swedish law is nonetheless widely recognized.  

This thesis will analyze whether ”bankupplägget” could be approached with the Tax Avoidance Act or 

if it just was a legislative deficiency.  
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1.  Inledning  

1.1 Bakgrund  

 

I november 2009 uppmärksammades de så kallade ”bankuppläggen” av Skatteverket genom 

ett av myndighetens ställningstaganden.1 Avsikten med uppläggen är att öka det belopp som 

aktiva ägare i fåmansföretag kan ta ut ur företaget till 20 procents beskattning i inkomstslaget 

kapital. Kortfattat innebär upplägget att medel (som oftast är utlånat av en bank, därav 

namnet) tillskjutes bolaget genom ett ovillkorat aktieägartillskott. Tillskottet höjer aktiernas 

omkostnadsbelopp men även bolagets gränsbelopp vilket medför att delen utdelning som ska 

beskattas av den aktive ägaren i inkomstslaget kapital ökar och delen som progressivt 

beskattas i inkomstslaget tjänst minskar eller bortfaller helt. Skatteverket ansåg dessa 

bankupplägg dels vara ”felaktiga” 2  och dels strida mot lagstiftningens syfte varför 

myndigheten avsåg att låta domstolarna pröva uppläggen med stöd av skatteflyktslagen. 

Aktieägartillskott av detta slag var tidigare helt oreglerade, såväl i civilrättslig som i 

skatterättslig lagstiftning.3 Med hänsyn härtill har riksdagen med verkan från den 1 januari 

2012 infört en ny bestämmelse som ett nytt tredje stycke i IL 57 kap. 12 §. Tillskott som 

gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till bolaget ska numera därför minska 

omkostnadsbeloppet som skulle använts med samma belopp. Skatteverkets ställningstagande 

kvarstår dock. Även fortsättningsvis kan bankupplägget alltså angripas med tillämpning av 

skatteflyktslagen.   

Kringgående av skattelag är emellertid inget nytt fenomen i samhället utan välkänt av många. 

1981 skrev Anders Hagstedt, då adjungerad professor i skatterätt att:  

”så länge det funnits skattelag har det med största sannolikhet även funnits försök att kringgå 

skattelagen.” 4 

                                                
1http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/16961.html. (2014-05-19) 
2 Termen ”felaktiga” återfinns inte längre i samband med beskrivning av bankupplägget på Skatteverkets hemsida. I övrigt är 
ställningstagandet däremot oförändrat.   
3 Algotsson, Tomas, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN 1993 s. 587 ff.  
4 Hagstedt, Anders, Lag mot skatteflykt: tolkning och tillämpningar, Malmö Studentlitteratur, Lund, 1981 s. 11. 
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Ett kringgående av skattelag betyder inte nödvändigtvis att man brutit mot lagen. De 

transaktioner som utförts formellt kanske står i överrensstämmelse med lagregeln men som 

utnyttjas på ett sätt som inte var avsett.   

Det har hävdats att vissa särskilda faktorer leder skattskyldiga till skattekringgående, 

exempelvis är detta särskilt vanligt i samhällen med högt skattetryck och höga marginalskatter. 

Incitamenten att försöka kringgå skattelagarna blir då mer påtagliga. Olika skattesystem 

påverkar också hur utbrett kringgåendet är, vid låga tariffer fungerar skattesystem bättre än i 

skattesystem med medelhöga till höga tariffer. Ett exempel som idag ligger nära tillhands är 

utformningen av de så kallade 3:12-reglerna som infördes i samband med skattereformen 

1991. När beskattningen av kapitalinkomster separerades från de progressivt beskattade 

arbetsinkomsterna blev frestelserna att försöka kringgå systemet mer påtagliga men också 

svårare att avvärja. 5 Vilket inte minst framgick av ESO-rapporten från 2012.6 Vissa menar 

dock att samhället inte har råd att avstå från att bekämpa skatteflykt och att en generalklausul 

mot skatteflykt ur rättseffektiv synpunkt också är det mest legitima sättet att komma till rätta 

med skatteflykten.  

Frågan huruvida bankupplägget innan lagändringen 2012 var en form av skatteplanering i en 

lagstiftningslucka eller det om det faktiskt omfattades av begreppet skatteflykt väcks därmed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Hagstedt, 1981, s. 11.  
6 ESO. Income Shiftning in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 rules – Reort to the expert group on public 
economics. 2012:4, s. 15-20.  
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1.2 Syfte  

 

Från det att Skatteverket uppmärksammade bankupplägget som ett felaktigt skatteupplägg på 

sin hemsida under 2009 dröjde det ända till 2012 innan en lagstiftning trätt i kraft. Under 

tiden däremellan angrep Skatteverket bankuppläggen med hjälp av skatteflyktslagen i domstol. 

I propositionen som senare föregick lagen öppnar lagstiftaren emellertid upp för att 

skatteflyktslagen även fortsättningsvis kan komma att tillämpas på förfarandet trots den nya 

lagen.  

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska de två tillvägagångssätten som använts för att 

angripa problematiken med bankupplägget och att utreda om bankupplägget utgjorde 

skatteflykt eller en lagstiftningsbrist.   

 

1.3 Avgränsningar 

 

Skatteverket har genom ställningstaganden under rubriken ”rättslig vägledning” på sin 

hemsida berört även andra skatteupplägg utöver bankupplägget. Denna uppsats kommer dock 

endast att beröra bankupplägget.  

Uppsatsen behandlar bankupplägget innan lagändringen 2012. Emellertid är införandet av en 

ny lagstiftning i sig av betydelse för analysen varför det perspektivet kommer följa genom 

uppsatsen. Däremot kommer rättsläget som sådant efter det att den nya lagstiftningen trätt i 

kraft bara behandlas i mycket kortfattad utsträckning i ett avslutande kapitel.  

Av skatteflyktslagens 3 § framgår hur skattskyldig ska beskattas när skatteflyktslagens 2 § 

varit tillämplig på dennes förfarande. Det är inte av intresse för uppsatsens syfte varför det 

inte kommer beröras. 

Även om uppsatsens utredning och analys i viss mån tar sin utgångspunkt i 3:12- reglerna 

kommer 3:12- systemet inte behandlas i någon större utsträckning. Det beror på att det inom 

ramen för uppsatsens syfte endast är nödvändigt för läsaren att få en förståelse för varför 

bankupplägget har utvecklats och hur detta har möjliggjorts inom ramen för 3:12- reglerna.  
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1.4 Metod 

 

En rättsvetenskaplig metod har används vid utformandet av uppsatsen. Metoden syftar till att 

försöka klargöra vad som var gällande rätt genom att studera de erkända rättskällorna: lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppställningen av rättskällorna ovan är hierarkisk, där 

lagtexten har det starkaste rättsvärdet. 7 Vilket också måste anses följa av den skatterättsliga 

legalitetsprincipen. Legalitetsprincipens föreskriftskrav är för beskattningen så central och blir 

i skatteflyktsdiskussionen så väsentligt att ett särskilt avsnitt om legalitetsprincipen därför 

behövts (avsnitt tre). 

Lagtexten utgör således den primära rättskällan. Uppsatsen kommer däremot att utreda 

rättsläget innan det tredje stycket i IL 57 kap. 12 § infördes i lagtexten 2012. Bankupplägget 

angreps emellertid med hjälp av skatteflyktslagen innan lagens inträde eftersom 

kapitaltillskott likt de som vidtas vid bankupplägget var helt oreglerade i lagtexten. Huruvida 

det var riktigt att angripa bankupplägget med skatteflyktslagen är alltså uppsatsens 

utgångspunkt.  

När lagtexten inte ger tillräcklig vägledning används lagens förarbeten för att få närmare 

upplysning om lagregelns innehåll och tillämpning. 8  Vad avser förarbetena till 

skatteflyktslagen är de ursprungliga förarbetena till stor del fortfarande tillämpliga, trots att 

lagens fjärde rekvisit har ändrats. Emellertid råder delade meningar inom rättsvetenskapen 

huruvida man får gå till författningars lagmotiv för att söka ledning vid tillämpning av 

skatteflyktslagen.  Förarbetena kan trots det alltid användas som argument som får prövas mot 

andra argument.  

Ledning har även sökts i rättspraxis. Avgöranden från HFD avseende bankupplägget saknas, 

och då även prejudikat varför mål från underrätter istället kommer att behandlas. Avgöranden 

från Regeringsrätten finns emellertid avseende skatteflyktslagens tillämpning i övrigt.  

Karaktäristiskt för generalklausuler likt skatteflyktslagen dess vaga och värdeöppna rekvisit. 

Avsikten vid införandet av lagen var därför att de skulle preciseras i rättstillämpningen. 

                                                
7 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2014 s. 28 ff.  
8 Bernitz, 2014, s. 101.  
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Avgöranden från högsta instans är därför nödvändiga för att fastställa vilka slutsatser som kan 

dras samt för att se hur rättsutvecklingen skett på området.  

Skatterättslig doktrin har använts för att få förståelse för det rådande rättsläget. Doktrinen 

används bland annat för att tolka rättspraxis men även för att förstärka analysen.  

Eftersom Skatteverkets ställningstagande utgjorde startskottet för debatten kring 

bankupplägget förefaller det också naturligt att det kommer att användas utöver de ovan 

uppräknande traditionella rättskällorna. Ställningstagandena måste emellertid ses som en 

mindre konventionell källa och dess värde som rättskälla kommer därför komma att 

analyseras.  

Härutöver används en rationell argumentation för analysen av de olika frågor som behandlas i 

uppsatsen.  

 

1.5 Disposition  

 

 
Bankuppläggets huvudsakliga drag berörs redan i inledningen. För att emellertid få full 

förståelse för dess rättsliga miljö beskrivs därför inte bankuppläggets struktur mer utförligt 

förrän i avsnitt sex. Syftet med uppsatsen är nämligen dels att granska de tillvägagångssätt 

som använts för att angripa problematiken med bankupplägget och dels om bankupplägget 

utgjorde skatteflykt eller en lagstiftningslucka. Legalitetsprincipen och skatteflyktslagen 

behandlas därför inledningsvis. Upplägget kommer även underlätta förståelsen när den 

underrättspraxis som finns att tillgå behandlas i avsnitt sex då skatteflyktslagens tillämplighet 

i praxis i övrigt är av betydelse för analysen.  

Av samma anledning har även kapitlet om 3:12 reglerna lagts innan bankupplägget. Hur 3:12 

reglernas uppbyggnad öppnat upp för bankupplägget kommer även här öka förståelsen för 

problematiken kring bankupplägget.     

Uppsatsen är därför upplagd så att det inledningsvis mycket kortfattat beskrivs vad som är 

specifikt för den skatterättsliga lagtolkningen samt kraven på rättssäker och effektiv 

lagstiftning. Detta är också ett perspektiv som kommer följa genom hela uppsatsen. 

Möjligheten att lämna stoppskrifter kommer också kort att beröras. Därefter behandlas 

legalitetsprincipens innebörd och dess status i rättstillämpningen i kapitel tre. Principens 
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status är visserligen vida omstridd men väsentlig för diskussionen kring skatteflyktslagens 

tillämplighet. I nästföljande kapitel fyra behandlas då naturligtvis skatteflyktslagen, dess 

rekvisit, tillämplighet i praxis och självfallet dess ställning i förhållande till legalitetsprincipen. 

I uppsatsens femte kapitel ges som också nämnts en översiktlig redogörelse för 3:12 reglerna. 

Här beskrivs några av huvuddefintionerna och konsekvenserna av reglernas tillämplighet. 

Tyngdpunkten i kapitlet ligger i att beskriva aktieägartillskott och hur det påverkar 

gränsbeloppet.    

En genomgång av bankuppläggets struktur återfinns då alltså i uppsatsens sjätte kapitel. Här 

kommer även rättskällevärdet i Skatteverkets ställningstaganden delvis att beröras men även 

huruvida dessa är förenliga med legalitetsprincipen. Tyngdpunkten ligger emellertid på en 

granskning av underrättspraxis och några reflektioner därtill.  

 
I det sjunde och avslutande avsnittet kommer dels en bedömning göras huruvida 

skatteflyktslagen faktiskt var tillämplig på bankupplägget, men även kortfattat beröra hur 

rättsläget ser ut efter lagstiftningens inträde 2012 för att avsluta med en analys huruvida 

skatteflyktslagen eller en materiell lagstiftning varit det bästa tillvägagångsättet för att angripa 

bankupplägget.  
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2. Skatterättslig lagtolkning i korta drag  

2.1 Lagens ordalydelse   

 

 
Liksom i alla övriga rättsområden förs också inom skatterätten ständigt en debatt om olika 

lagtolkningsmetoder. Skatterätten skiljer sig emellertid avsevärt från exempelvis civilrätten 

eftersom det i skatterätten finns ett så kallat föreskriftskrav. Den skatterättsliga 

legalitetsprincipen söker att uppställa det föreskriftskravet som kortfattat innebär att finns det 

inget stöd i lag för beskattning i visst fall ska skatt inte utgå. I andra rättsområden gäller allt 

som oftast att om lagtexten är klar ska den följas, är så inte fallet kan dess tillämpning ha 

klarlagts genom en prejudicerande dom i högsta instans.  I andra fall kan ledning sökas i 

förarbetena och i andra rättskällor. 9 Tendens verkar också finnas i domstolens högsta instans 

att sträva efter en tolkning som i skattemål har stor bundenhet till lagtexten.10 Eftersom 

legalitetsprincipen emellertid också anses vara en av de viktigaste principerna som gäller i 

svensk skatterätt medför det att tolkningsmetoder som möjligen kan anses acceptabla inom 

andra rättsområden inte är det på skatteområdet. 11 Lagtexten har gentemot övriga rättskällor 

därmed det klara företrädet av att vara formellt beslutad av lagstiftaren. Genom att också 

betona lagstiftningens exklusiva prioritet ställer man lagstiftaren inför kravet att skriva en klar 

och fullständig text och inte nöja sig med att lagens mening kan hämtas även från andra 

rättskällor. I så måtto kan rättstillämpning som är starkt bunden till lagtexten utgöra en garanti 

för rättssäkerhet.12  

Generalklausuler å andra sidan är vaga till naturen och ett stort värderingsutrymme lämnas 

vid tillämpandet av dem. Det i sin tur har ansetts öppna för en sämre förutsägbarhet i 

förhållande till en mer konkret lagstiftning,13 vilket ska behandlas i det kommande.  

  

                                                
9 Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 14 u, Studentlitteratur, Lund, 2013 s. 708.  
10 Tjernberg, Mats, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN 2003: 1-2, s. 14.  
11 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget, Stockholm, 1995, s. 2 
12 Lodin, 2013, s. 707 f.  
13 Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN 2011: 3, s. 160.  
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2.2 Rättssäkerhet och effektivitet  

 

Rättssäkerhet och effektivitet är två krav som ska tas i beaktande när skattelag utformas. 

Dessa två begrepp kommer därför kortfattat att beröras nedan.  

 

2.2.1 Rättssäkerhet  

 

Innebörden är omtvistad och många olika definitioner finns. 14  De aspekter av 

rättssäkerhetsbegreppet som emellertid oftast framhålls i den skatterättsliga diskussionen är 

att rättstillämpningen inte får vara godtycklig. Den riskerar annars att inte bli förutsebar och 

förlora den legitimitet som krävs för att medborgarna ska sätta sin tillit till den dömande 

verksamheten.15   Lagstiftningen anses vara förutsebar när de skattskyldiga har rimliga 

möjligheter att i förväg bedöma vad som leder till beskattning eller ger rätt till avdrag.16 Ju 

mer exakta reglerna är, desto större förutsebarhet.  

Trots att rättssäkerhetsbegreppet uppfattas som svårdefinierbart tycks det emellertid finnas ett 

antal specifika faktorer som måste finnas i ett rättssystem för att rättssäkerhet anses kunna 

föreligga. Däribland kravet på att legalitetsprincipen upprätthålls, men även kravet på klar och 

tydlig lag, förbud mot retroaktiv strafflag, förbud mot analogisk tillämpning av strafflag, att 

objektivitetsprincipen upprätthålls, förbud mot godtycke samt saklighet och opartiskhet hos 

domstolar för att nämna några. 17 Traditionellt har dock förutsebarheten ansetts vara en av de 

viktigaste aspekterna för att rättssäkerhet ska kunna upprätthållas. Det bekräftas också av 

Rättssäkerhetskommittén som också konstaterade att förutsebarheten är en fundamental 

rättssäkerhetsaspekt, men lyfte även fram principen om likabehandling och legalitetsprinciper 

som andra viktiga aspekter.18   

 

 

                                                
14 Se Rosander, Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt, JIBS Dissertations series NO. 040, Jönköping, 2007, s. 21.  
15 SOU 1993:62, s. 75 f.  
16 Prop. 1980/81:17 s. 13.  
17 Se närmare härom, Rosander, 2007, not 104, s. 22. 
18 SOU 1993:62, s. 77-78.  
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2.2.2 Effektivitet 

 

 Generellt brukar effektiviteten definieras som graden av målrealisation. För lagstiftaren 

handlar det om att utveckla en organisation och ett regelsystem som effektivt leder till att 

målen med beskattningsverksamheten kan uppnås.19 Rättseffektiviteten syftar å andra sidan 

på rättsreglernas effektiva tillämpning, vilket också är det relevanta i detta sammanhang. Med 

det avses att rättsreglerna skall vara effektiva i förhållande till sitt syfte och ändamål och 

uppfylla de mål som satts upp för regeln.20  

 

2.3 Möjligheten att meddela stoppskrivelser 

 

Retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § 2 st. innebär att skatt endast får uttas om det följer av 

bestämmelser som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten. 

Möjligheter för regeringen finns dock om det föreligger särskilda skäl att avisera riksdagen 

med en s.k. stoppskrivelse om att viss ändring i skattelagstiftningen är att vänta. Under 

förutsättning att lagregler så småningom beslutas, kan dessa gälla redan från den tidpunkt då 

det ursprungliga meddelandet lämnades. Under vissa förutsättningar kan sådana ändringar 

även ges retroaktiv verkan.21  

Retroaktiv lagstiftning strider dock mot legalitetsprincipen som kräver lagstöd för 

beskattningsåtgärder. Det skyddet utgör en sådan absolut rättighet som inte kan inskränkas 

genom vanlig lag.22 Av andra stycket i RF 2 kap. 10 § framgår dock att det är möjligt att 

införa retroaktivt verkande skatteregler om särskilda skäl anses föreligga. Det brukar vara 

situationer med omfattade skatteplanering som gör att staten snabbt riskerar att gå miste om 

mycket stora skatteintäkter.23 Notera dock att det är riksdagen och ingen annan som ska 

avgöra huruvida särskilda skäl föreligger.24 

                                                
19 Rosander, 2007, s. 26.  
20 Rosander, 2007, s. 26.  
21 Påhlsson, Robert, Retroaktiv stopplagstiftning, s. 93, men också Melbi, Ingrid, Skattelagstiftningen och stoppskrivelser, i 
Skattelagstiftning: att lagstifta om skatt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 111.  
22 Se RF 2 kap. 12 § motsatsvis. Retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § kan endast ändras genom två riksdagsbeslut med 
mellanliggande val, RF 8 kap. 15 §.  
23 Påhlsson, 2014, s. 94.   
24 Påhlsson, 2014, s. 99. 
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Stoppskrivelser är emellertid ett illa omtyckt verktyg. När regeringen beslutar att överlämna 

en stoppskrivelse till riksdagen är den medveten om att den riskerar negativ kritik. Inte bara 

från oppositionen men även från juristkåren. I regel lämnas därför stoppskrivelser endast i de 

fall då det är nödvändigt för att hindra att skattereglerna utnyttjas för att uppnå otillbörliga 

förmåner.25 En sådan situation kan vara när oönskad skatteplanering har uppmärksammats, 

såsom vid Skatteverkets uppmärksammande av bankupplägget. Skatteverkets 

ställningstaganden brukar snabbt bli allmänt kända och ibland även få medial uppmärksamhet. 

Politiker kan då uppleva att väljarna förväntar sig ett handlingskraftigt ingripande varför det 

effektivaste sättet att förhindra fortsatt skatteundandragande är genom att besluta om en 

stoppskrivelse.  I denna aviseras nya regler som ska gälla omedelbart, det vill säga långt innan 

riksdagen har beslutat om lagändringarna i fråga.26 En av stoppskrivelsernas nackdelar är att 

de oftast inte tagits fram av någon tillsatt utredning eller kommitté. En lagstiftning som 

bygger på stoppskrivelser behöver däremot inte nödvändigtvis vara av lägre kvalité än annan 

lagstiftning. En skrivelse efterföljs nämligen alltid av en promemoria som remitteras i 

anslutning till att skrivelsen överlämnas till riksdagen. Remisstiden brukar inte vara kortare än 

normalt och beredningen av ärendet efter att skrivelsen lämnat brukar normalt ske på samma 

sätt som beredningen av andra lagstiftningsprodukter.27  

  

                                                
25 Saldén Enérus, Anita, Lagstiftningsarbetet i den politiska miljön i Skattelagstiftning – att lagstifta om skatt, Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2014, s. 118.  
26 Saldén Enérus, 2014, s. 118. 
27 Saldén Enérus, 2014, s. 120.  
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3. Legalitetsprincipen  

3.1  Bakgrund 

 

Legalitetsprincipen, eller nullum tribitum sine lege, översatt till svenska: ingen skatt utan lag 

är trots sin tyngd som rättslig princip relativ ung och användes förmodligen först av Seve 

Ljungman (1947) som ett rättsäkerhetsargument. Ljungman menade att rättssäkerheten borde 

sättas i första rummet vid tolkning av skatteförfattningar. Detta till följd av skatternas oftast 

mycket ingripande ekonomiska verkningar för den enskilde och att han sett att 

Regeringsrätten ofta supplerade luckor och inkonsekvenser i lagen genom att göra analoga 

tolkningar. 28  

Än idag torde uppfattningen traditionellt vara att medborgarna endast efter uttryckligt stöd i 

lag får påföras skatt som inte heller får tolkas med hänsyn till vad beskattningsmyndigheterna 

för sin egen del anser vara skäligt.  Det framgår bland annat av Sture Bergströms avhandling29 

där han också framförde att det i sig motiveras med att rättskipningen därigenom blir 

förutsebar och fri från godtycke.30 Fri från godtycke är rättskipningen om lika fall behandlas 

lika. Vilket också måste anses utgöra en väsentlig del av rättssäkerhetsbegreppet. 31 

Domstolarna ska därmed döma efter generella och objektivt avfattade normer. Att den 

enskilde däremot upplever ett avgörande som materiellt ovisst gör avgörandet inte godtyckligt 

om det är grundat på en lagregel.32  

Sambandet mellan rättssäkerhet och legalitetsprincipen är starkt och många frågor är 

gemensamma varför legalitetsprincipen sägs vara ett viktigt medel för att uppnå rättssäkerhet. 

Huruvida principen är grundlagsfäst och kan ses som en rättssäkerhetsgaranti är däremot 

omstritt.   

  

                                                
28 Hultqvist, 1995, s. 4.  
29 Fram till sin död var Sture Bergström professor i finansrätt vid Uppsala universitet.  
30 Mer om detta i Sture Bergströms doktorsavhandling där omfattande litteraturhänvisningar även finns, Skatter och civilrätt. 
En studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, Liber Förlag, Stockholm, 1978, s. 66 ff.  
31 Se bland annat Rättskommitténs uttalande i SOU 1993:62. S.79. som i korthet löd: ”[e]n central och kanske 
grundläggande rättssäkerhetsaspekt är kravet att rättstillämpningen inte får vara godtycklig. Rättstillämpningen blir annars 
inte förutsebar och riskerar då att förlora den legitimitet som fordras för att medborgarna skall sätta sin tillit till den 
dömande verksamheten.” 
32 Bergström, 1978, s. 66.  
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3.2 Regler som manifesterar principen  

 

Visserligen är den skatterättsliga legalitetsprincipen vida erkänd, men dess status som 

grundlagsfäst är som sagt omtvistad. Frågan är till sin natur komplicerad och för att få bättre 

förståelse för debatten bör legalitetsprincipen först beröras utifrån de fyra aspekter den anses 

ha, nämligen:   

-‐ Föreskriftskrav, 

-‐ Analogiförbud, 

-‐ Retroaktivitetsförbud och 

-‐ Bestämdhetskrav  

 

3.2.1 Föreskriftskravet  

 

Anders Hultqvist, adjungerad professor vid Stockholms universitet33, anser föreskriftskravet 

inte enbart utgöra den mest centrala aspekten i legalitetsprincipen utan det även vara reglerad 

i grundlag. Det framgår enligt Hultqvist dels av RF 1 kap. 1 § att all offentlig makt utgår från 

folket och dels av RF 1 kap. 4 § att riksdagen är folkets främste företrädare. Dessutom besitter 

Riksdagen ensamt den exklusiva beskattningskompetensen att meddela föreskrifter i lag 

genom stadgandet i RF 8 kap. 3 §. Enligt Hultqvist kan därför konstateras att en 

kompetensfördelningsnorm finns som ger riksdagen en exklusiv normgivningsmakt. Det 

följer av att beskattningsmakten genom 1974 års regeringsform inordnades under den 

obligatoriska lagstiftningsmakten.34  

Frågan huruvida legalitetsprincipen omöjliggör all form av normgivningsdelegering är som 

nämnt omstridd. Ett vanligt men också högst rimligt argument mot ett föreskriftskrav är att 

lagstiftningen skulle bli alldeles för omfattande om alla tänkbara scenarion ska framgå av 

lagtexten.35 Hultqvist avfärdar dock det argumentet och menar att legalitetsprincipen visst inte 

förutsätter en kasuistisk lagstiftningsmetod, eftersom det inte är säkert att det bidrar till bättre 

                                                
33 I sin doktorsavhandling ”Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen” behandlade Hultqvist främst kravet på stöd i lag 
och andra föreskrifter för inkomstbeskattningen.  
.34 Se Hultqvist, 1995, s. 74.  
35 Se Hultqvist, 1995, som hänvisar till Kuylenstierna, s. 76-77 och s. 110.  
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förutsebarhet. 36  Ulrika Rosander 37  har en annan utgångspunkt och hävdar att 

legalitetsprincipen inte måste stå i strid med att delegera normgivningsmakten på skatterättens 

område. Att beskattning endast får ske med lagstöd behöver inte tolkas så att det är enbart lag 

som kan tillämpas som föreskriftsform utan det avgörande är att grunderna för principen 

upprätthålls genom en förutsebar beskattning fri från godtycke.38   

 

3.2.2 Analogiförbudet 

 

Traditionellt har analogitolkningar använts då lagen uppvisar en regleringslucka.39  Det 

vanligaste argumentet mot användning av analogier i skatterätten är att det skulle utgöra ett 

allvarligt hot mot rättsäkerheten och den skattskyldiges förutsebarhet.40  Huruvida det finns 

ett analogiförbud i den svenska skatterätten är emellertid oklart.41. Ekonomiska skäl talar trots 

det för att använda analogier eftersom man kan använda redan befintliga lösningar i 

situationer som är oreglerade. Dessutom kan analogin bidra till systemkonformitet och 

överskådlighet. 42  Däremot torde det svenska skattesystemet utgå från de tankar som 

legalitetsprincipen omfattar vilket då talar för ett analogiförbud.43  

Enligt Hultqvist hänger föreskriftskravet och analogiförbudet ihop och att det är dessa två 

aspekter som främst åsyftas när man hänvisar till den skatterättsliga legalitetsprincipen. Läses 

föreskriftskravet e contrario måste det innebära ett förbud mot analog tillämpning av skattelag. 

Ett analogiförfarande skulle därmed kunna betraktas som en otillåten normdelegering då den 

tillämpade regeln skapas av domstolen och inte av lagstiftaren eftersom stöd sökes för 

uttagande av skatt utanför en föreskrifts tillämpningsområde Det blir enligt Hultqvist svårt att 

hitta stöd för en analog tillämpning där man ser till lagens syfte istället för hålla sig till lagens 

ordalydelse på grund av kopplingen till föreskriftskravet. 44 Den numera framlidna professorn 

vid Helsingfors universitet, Kari Tikka, ställde sig däremot lite tvekande till den slutsatsen 

                                                
36 Hultqvist, 1995, s. 110.  
37 Numera chefsjurist vid Jönköpings kommun men doktorerade vid Högskolan i Jönköpings med sin 
avhandling ”Generalklausulen mot skatteflykt” 2007.  
38 Se Alhager, Magnus, Dispens från inkomstskatt, Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, Uppsala, 1999,  s. 81 f.  
39 Rosander, 2007, s. 73 f.  
40 Rosander, 2007, s. 75.  
41 Lodin, 2013, s. 619.  
42 Rosander, 2007, s. 76.  
43 Se Hultqvist, 1995, s. 8 och s. 126-127 och Rosander, 2007, s. 75.  
44 Hultqvist, 1995, s. 122.  
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och menade att Hultqvist konstruerat ett analogiförbud inom skatterätten utan stöd i lag och 

jämförde det med det straffrättsliga analogiförbudet som återfinns i BrB 1 kap. 1 §.45  

Vad avser rättstillämpningen har Regeringsrätten varit öppen för att använda sig av analogier 

men uppfattningen verkar vara den att domstolen så gott som aldrig väljer att tillämpa 

analogier.46  

 

3.2.3 Retroaktivitetsförbudet  

 

En lag är retroaktiv när den ges en tillbakaverkande kraft och träffar handlingar som företagits 

före den tidpunkt då lagen trädde i kraft.47 Förbudet mot retroaktiv lagstiftning anses vara en 

sådan absolut rättighet som bara kan inskränkas vid ändring av grundlag.48 Stadgandet i RF 2 

kap. 10 § 2 st. har som uttalat syfte att förbjuda att skattelag görs retroaktiv49, ett allmänt 

förbud mot retroaktiv lagstiftning finns däremot inte. 50 Historiskt har huvudskälet mot en 

retroaktiv lagstiftning på skatteområdet motiverats med att en sådan lagstiftning bryter mot 

grundsatsen att man i förväg ska kunna bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt 

handlande.51  

Hultqvist menar att det förvisso inte finns någon fullständigt logisk koppling mellan 

retroaktivitetsförbudet, föreskriftskravet och legalitetsprincipen men att de likväl ofta hävdas 

samtidigt.52 Det torde bland annat följa av att retroaktivitetsförbudet har ett nära samband med 

föreskriftskravet då det redan av lagens ordalydelse framgår, att skatt ”får ej uttagas i vidare 

mån än vad som följer av föreskrift”. Det framgår därmed inte enbart att retroaktiva effekter 

såsom de beskrivs i stadgandet är förbjudna utan även ett krav på föreskrift vid 

beskattningen. 53  Att så skulle vara fallet framgår däremot inte av förarbetena till 

retroaktivitetsförbudet.54 Trots det anser Hultqvist att invändningarna som riktas mot att 

stadgandet implicerar ett föreskriftskrav är svaga. Den primära avsikten med stadgandet i RF 
                                                
45 Tikka, Kari, Anmälan av Anders Hultqvist, SN 1996, s. 57.  
46 Se Rosander, 2007, s. 74-77 för närmare exemplifiering.  
47 Hagstedt, Anders, Retroaktiv skattelag, Norstedts, Stockholm, 1975 s. 9.  
48 Hultqvist, 1995, s. 101.  
49 Se KU 1978/79:39 s. 21, prop. 1978/79:195 s. 54 ff. och SOU 1978:34 s. 156.  
50 Frågan har emellertid diskuterats, bland annat av Fri- och rättighetsutredningen (FRU) men tanken på ett allmänt förbud 
avvisades.50 1979 togs frågan upp på nytt igen, men inskränktes senare till ett principiellt förbud mot retroaktiv skatte- och 
avgiftslag varpå paragrafens andra stycke infördes i dåvarande regeringsformen, se bland annat i SOU 1978:34 s. 155-163.  
51 Prop. 1978/79:195 s. 55.  
52 Hultqvist, 1995, s. 100.  
53 Hultqvist, 1995, s. 102 f.  
54 Hultqvist, 1995, s. 101 ff.  
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2 kap. 10 § 2 st. var visserligen att formulera ett förbud mot retroaktiva skatteföreskrifter. Det 

utesluter emellertid inte att grundlagens upphovsmän utgått från ståndpunkten att uttagande 

av skatt fordrar stöd i föreskrift, det vill säga att detta redan är en del av de konstitutionella 

förutsättningarna för uttagande av skatt.55 Därutöver framgår av förarbetena att ”lagstiftaren 

succesivt måste se över skattesystemet” och att ”ändringarna sker på ett för medborgarna 

godtagbart sätt”. Därmed kan man nog också utgå från att normkorrigeringar ska ske genom 

föreskrifter och att föreskriftskravet också implicit framgår av retroaktivitetsförbudet i 

stadgandet. 56  

 

3.2.4 Bestämdhetskravet 

 
 
Den enda av legalitetsprincipens aspekter som inte reglerats och som kanske inte heller kan 

regleras i en grundlagsföreskrift är bestämdhetskravet. Bestämdhetskravet fordrar att en 

lagtext ges önskvärd tydlighet, så att oklarhet inte kan utnyttjas i fiskalt skärpande riktning av 

Skatteverket eller domstolar. Preciseringar av författningar måste därför vara godtagbara och 

får inte utvidgas eftersom det är en befogenhet som enligt maktfördelningen i 

regeringsformen endast tillkommer riksdagen i form av beslut genom föreskrift i lag.57  

 

3.3 Legalitetsprincipens eventuella stöd i regeringsformen  

 
 
Legalitetsprincipen är onekligen en viktig princip inom skatterätten, men eftersom dess status 

som grundlagsfäst omstridd58 måste en eventuell kodifikation utredas i det kommande.  

Redan 1975 påpekade den nu framlidne Gustaf Petrén att regeringsformen har en avgörande 

betydelse vid analyser om legalitetsprincipens ställning och menade att RF 8 kap. 3 § 

förhindrade en extensiv rättstillämpning.59  Vissa går steget längre, bland andra Robert 

                                                
55 Hultqvist, 1995, s. 102 ff.  
56 Se Hultqvist, 1995, s. 103 men också SOU 1978:34 s. 157 och prop. 1978/79:195 s. 55.  
57 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflektioner med anledning av 5/6- delsmålet, SN 2012: 1-2, 
s. 21.  
58 Se bland andra: Alhager, 1999, s. 92-95, Bergström, Sture, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens rättstillämpning, 
Iustus, Uppsala, 1987, s. 14 not 6 och Hultqvist, 1995, s. 93.  
59 Se Petrén, Gustaf, Normgivningen på skatteområdet, SvSkT, 1985, s. 132 ff.  
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Påhlsson60 som i sin avhandling hänvisar till både Bergström och Hultqvist och menar att 

legalitetsprincipen är kodifierad i grundlag genom RF 1 kap. 1 §, 8 kap. 3 § och 8 kap. 7 §.  

För att understödja sin argumentation framför han resonemang från Hultqvists avhandling där 

den senare menar att skatt, på konstitutionella grunder enbart får uttas med stöd av föreskrift 

då föreskriftskravet har stöd i den svenska regeringsformen. Hultqvist menar, och även 

Påhlsson verkar sluta sig till den uppfattningen att inga beaktansvärda skäl verkar tala emot en 

sådan slutsats. De praktiska betänkligheter som emellertid kan uppkomma bör lösas inom 

ramen för lagtolkning och ge vika för föreskriftkravet. Något som måste anses vara ett rimligt 

krav för att svensk grundlag ska upprätthållas framförallt vad gäller ingrepp genom 

skattelagstiftning.61   

Magnus Alhager 62  ställer sig emellertid kritisk till den slutsatsen och menar att 

regeringsformen inte innehåller någon uttrycklig regel som klart anger att beskattningen 

måste följa av legalitetsprincipen. Däremot finns det en mängd stadganden som implicerar 

föreskriftsföljsamhet. Att det av RF 1 kap. 4 § följer att det är riksdagen som beslutar om skatt 

ska istället ses som en sammanfattning av riksdagens kompetens. Det anger däremot inte 

formen för hur dessa beslut ska tas. 63  Inte heller de allmänna stadgandena i RF 1 kap 1 § 3 st. 

som anger att makten ska utövas under lagarna anser Alhager kunna användas som stöd för 

legalitetsprincipens kodifikation. Hultqvist menar emellertid att det inte är möjligt att enbart 

hänvisa till RF 8 kap. 3 § såsom stöd för ett föreskriftkrav i regeringsformen.  Läses RF 2 kap. 

10 § 2 st. tillsammans med RF 8 kap. 3 och 7 §§ samt förarbetena är det högst rimligt att skatt 

endast får uttas om det följer av lag. Hultqvist understödjer sin argumentation genom att 

konstatera: av kompetensfördelningsskäl är riksdagen för det första det enda offentliga organ 

som får ålägga skattskyldighet. Riksdagen är för det andra begränsad av föreskriftskravet till 

så måtto att dess kompetens endast får utövas genom att besluta om föreskrifter i lag som 

gällde när den omständighet som utlöste skattskyldigheten inträffade, vilket följer av 

retroaktivitetsförbudet. 64  Alhager kritiserar alltjämt ändå den slutsatsen och menar att 

reglerna i RF 8 kap. i första hand är kompetensfördelningsregler som innebär att lagformen är 

en tillräcklig förutsättning för beskattning, men fortsätter att det därmed inte är en nödvändig 

                                                
60 Robert Påhlsson är numera professor i skatterätt vid Göteborgs universitet men doktorerade vid Uppsala universitet med 
sin avhandling ”Riksskatteverkets rekommendationer”  
61 Se Hultqvist, 1995, s.113 och Påhlsson, Robert, Riksskatteverkets rekommendationer, Iustus Förlag, Uppsala, 1995, s. 132. 
62 Alhager disputerade vid Uppsala universitet men sin avhandling ”Dispens från inkomstskatt” men är idag inte längre 
verksam inom skatterättens område.   
63 Alhager hänvisar här till SOU 1972: 15 s. 121, prop. 1973:90 s. 228 och KU 1973:26 s. 60.  
64 Hultqvist, 1995, s. 92 f.  
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förutsättning. 65  Även Tikka menade att Hultqvist kanske gett legalitetsprincipen en orimlig 

innebörd.66  

Uppfattningar som också gjorts gällande i doktrinen är att diskussionen om principens 

kodifikation kanske inte är av avgörande betydelse eftersom det tycks råda konsensus om att 

legalitetsprincipens grundtankar har en mycket stark ställning i svensk skatterätt.67   

Vad gäller principens status i rättstillämpningen kan sägas att trots att man i doktrinen i vart 

fall varit relativt överens om legalitetsprincipens innebörd (men inte dess status) har det gjorts 

gällande att det inte gått att påvisa principens egentliga betydelse i svensk skatterätt.  Delvis 

med bakgrund av Regeringsrättens praxis.68 Det finns flera exempel där Regeringsrätten 

påfört skatt utan klara lagregler men å andra sidan ställde sig domstolen i RÅ 1993 ref. 31 

kritisk till uttalanden i propositioner om de är motsägelsefulla eller saknar erforderligt stöd i 

lag. 69 Enligt Hultqvist synes föreskriftskravet emellertid ha vunnit insteg i Regeringsrättens 

praxis, så att det i dag närmast uppfattas som en självklarhet.70  

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det verkar råda konsensus i doktrinen att 

principens grundtankar har en stark ställning i det svenska rättssystemet men att 

uppfattningarna däremot går isär avseende en kodifikation. Å ena sidan framförs att inga 

uttryckliga regler finns som klart anger att beskattningen måste följa av legalitetsprincipen. Å 

andra sidan finns uppfattningar att en kodifikation kan utläsas av komptensfördelnings- och 

normgivningsskäl om regeringsformen läses i ett helhetssammanhang.  

 

3.4 Några reflektioner  

 

Legalitetsprincipen är en vid princip som av olika personer delvis givits olika innehåll. Var 

gränserna för principen går och vilken direkt påverkan på rättstillämpningen den bör ha eller 

har är emellertid svårt att fastslå. Däremot verkar det onekligen vara så att legalitetsprincipens 

                                                
65 Se Alhager, 1999, s. 92 f.  
66 Se Tikka, Kari, Anmälan av Anders Hultqvist, SN 1996, s. 57.  
67 Se Rosander, 2007, s. 82.  
68 För mer ingående analys se Påhlsson, 1995, s. 133 f.  
69 Påhlsson, 1995, s. 133.  
70 Hultqvist, 1995, s. 86.  
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centrala delar omfattas av stadganden i regeringsformen, och har spelat en viktig roll vid 

tillkomsten av den, vilket inte minst framgår av förarbetena.71  

Läses lagen likt Hultqvist förespråkar framstår det som oerhört övertygande att 

legalitetsprincipen faktiskt är kodifierad i grundlag. Skälen som stödjer Hultqvist hypotes72 är 

minst sagt rimliga.73  Framförallt eftersom: 

 1) det genom 1974 års RF numera står helt klart att riksdagen har exklusiv 

normgivningskompetens på skatteområdet som därmed inte kan delegeras till regering, 

kommuner eller myndigheter74. 2) Eftersom regeringsformen sätter gränser för hur riksdagen 

får utöva sin beskattningsmakt har riksdagen givits en exklusiv normgivningskompetens. 

Skattskyldighet kan därmed enbart påläggas genom föreskrifter, riksdagen måste således fatta 

och kommunicera sina beslut på detta sätt. Andra sätt att förverkliga politisk vilja om 

beskattning är därmed uteslutna. 3) Retroaktivitetsförbudet som framgår av RF 2 kap. 10 § 2 

st. Föreskriften riktar sig direkt till de rättstillämpande organen, men även till riksdagen, 

eftersom föreskrifter som strider mot retroaktivitetsförbudet är verkningslösa. Trots att det i 

förarbetena inte nämns att själva ordalydelsen i stadgandet, att skatt ”får ej uttagas i vidare 

mån än vad som följer av föreskrift” ger det troligt stöd för uppfattningen att föreskriftskravet 

är underförstått i regeringsformen. 75  

Slutsatsen är att det mesta ändå talar för att den skatterättsliga legalitetsprincipen är kodifierad 

i grundlag. Den slutsatsen är inte enbart en viktig parameter i diskussion kring 

skatteflyktslagens tillämplighet, utan även för utredningen huruvida bankupplägget utgjorde 

skatteflykt eller var en lagstiftningsbrist.    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
71 Se t.ex. SOU 1972:15 s. 76.  
72 Som återfinns i sina huvuddrag i Hultqvist avhandling från 1995, s. 92-112, och mer kortfattat på s. 93.  
73 Tikka har anfört, om än i skämtsamma ordalag att Hultqvist näst in till kan ses som en fundamentalist avseende hans 
uppfattning om legalitetsprincipens absoluta värde men anför ändå att argumentationen är övertygande samt att den väcker 
aktning hos dem som representerar en annan syn. Se Tikka, Anmälan av Anders Hultqvist, SN 1996 s. 58.  
74 Med undantag för tull och kommuners bestämmande över den kommunala skattesatsen.  
75 Hultqvist, 1995, s. 92 ff.  
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4. Skatteflyktslagen  

4.1 Kort bakgrund  

 

För den som inte är insatt i ämnet kan begreppen skatteflykt och skattefusk låta likvärdiga. 

Begreppen bör dock särskiljas. Undandraganden som sker genom skattefusk är förfaranden 

som innebär ett oriktigt angivande av själva underlaget för fastställande av skatt. Mot just 

skattefusk ingriper samhället med straffsanktioner enligt skattebrottslagen (1971:69) 

alternativt med avgiftssanktioner såsom skattetillägg. Emellertid skiljer sig skatteflykt från 

skattebrott genom att underlaget för skatteberäkningen visserligen är riktigt men att 

underlagen har påverkats av åtgärder som syftar till att minska skatteuttaget i strid med andan 

i lagstiftningen. Begreppet skatteplanering bör också särskiljas från ovanstående, då det anses 

vara ett förfarande som används för att minska skatteuttaget men som däremot ligger i linje 

med lagstiftarens intentioner.76 Metoderna att angripa skatteflykt skiljer sig från rättssystem 

till rättssystem. I Sverige har vi för närvarande en generalklausul mot skatteflykt.  

Frågan om en generalklausul mot skatteflykt har utretts flertalet gånger. Trots att 1953 års 

skatteflyktskommitté avvisade en allmän regel mot skatteflykt släpptes dock inte 

förhoppningarna om en framtida generalklausul. 77  Den utsatta kommittén i 1975- års 

betänkande var skeptiska mot de specialregler som tidigare använts mot kända 

skatteflyktsförfaranden78 och konstaterade att de varit ineffektiva. Bland annat eftersom stora 

vinster hos medborgarna kunnat göras innan lagen kom till rätta med problemen. Gruppen 

som tidigare varit kritisk mot en generalklausul då kravet på förutsebarhet åsidosattes ändrade 

dock inställning i nämnda betänkande och fann motsatsvis att de allmänpreventiva effekterna 

talade för ett införande. Det motiverades av att de personer som vidtagit transaktioner som 

rent formellt överensstämde med skatterättsliga- men även civilrättsliga regler inte längre 

kunde vara säkra på att nå framgång. Det allmänna skulle då kunna undslippa att stora vinster 

uttagits innan de hunnit reagera med lagstiftning, samt att den speciallagstiftningen som fanns 

därmed också kunde slopas. 79  Expertgruppens betänkande resulterade sedermera i en 

proposition med förslag till lag (1980:865) mot skatteflykt som innehöll just en generalklausul 

                                                
76 Se SOU 1989:81 s. 39.  
77 Se Hultqvist, 1995, s. 373 men även SOU 1963:52 s.9.  
78 Mer om dessa i Rabe & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet, 23 u., Norstedts Juridik, Stockholm, s. 501.  
79 SOU 1975:77 s. 7-8.  
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mot skatteflykt.80 1993 upphävdes emellertid lagen efter att ha skärpts 1983. En uppfattning 

som tycktes råda avseende dess upphörande var att den var för rättssäker för att 

överhuvudtaget kunna tillämpas.81 1995 infördes den återigen genom lag (1995:575) mot 

skatteflykt varvid den ändrades igen 1998 (1997:777) och gäller i sin senaste version 

fortfarande.  

 

4.2 Generalklausulens uttryckliga lydelse  

 

 
Generalklausulen mot skatteflykt återfinns i lag (1995:575) mot skatteflykt. Nedan följer den 

mest centrala delen av lagen, 2 § vars rekvisit är kumulativa.  

Det är även denna paragraf som avses när hänvisningar till skatteflyktslagen görs.  

2 § 

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. 

 

 

 
 
 
 

                                                
80 Prop. 1980:81:17.  
81 Se bland andra Hultqvist, Skatteflykt istället för genomsyn – har bubblan i mattan bara flyttat sig?  
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4.3 Något om rekvisiten i generalklausulen 

 

De fyra ovanstående punkterna i klausulen var tidigare tre. De tre första i de nu gällande 

innehåller, skatteförmånsrekvisitet, överväganderekvisitet (tidigare huvudsaklighetsrekvisitet) 

och kravet på att den skattskyldige direkt eller indirekt ska ha medverkat i förfarandet.  

Generalklausulens sista rekvisit är däremot det som vållat mest problem för rättstillämparen 

varför analysen huvudsakligen kommer beröra detta sista rekvisit.  I de närmaste ska de dock 

alla beröras översiktligt.    

 

4.3.1 Väsentlig skatteförmån 

 

En första förutsättning för att kunna tillämpa klausulen är att förfarandet leder till en väsentlig 

skatteförmån. Regeringen har dock av processekonomiska skäl uttalat att det bör krävas att 

förfarandet ger upphov till en betydligt större skatteförmån än några tusentals kronor för att 

klausulen ska kunna tillämpas.82  

 
 

4.3.2 Direkt eller indirekt medverkan  

 
 

Sedan 1997 är det tillräckligt att den skattskyldige indirekt medverkat i rättshandlingen för att 

man ska kunna bortse från densamma. Tidigare hade förfaranden inte kommit att omfattas av 

generalklausulen enbart på den grunden att en skattskyldig som medverkar i förfarandet inte 

själv vidtagit den rättshandling som ska bortses från.83 Klausulen ändrades därmed och 

numera avses med indirekt medverkan fall då den skattskyldige fått förmånen genom en 

ställföreträdares medverkan eller att den skattskyldige haft påtaglig möjlighet till inflytande 

på personen som medverkat till rättshandlingen. Vilket är fallet om personen exempelvis är en 

familjemedlem.84  

 
 
 

                                                
82 Rabe & Hellenius, 2010, s. 502.  
83 Rabe & Hellenius, 2010, s. 503. 
84 Se prop. 1996/97:170 s. 41 ff.  
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4.3.3 Det övervägande skälet för förfarandet  

 
 

Av naturliga skäl har bevisbördan att göra sannolikt att skatteförmånen inte utgör det 

övervägande skälet för en viss handling lagts på den skattskyldige själv. Detta eftersom den 

skattskyldige själv har de bästa och ibland de enda kunskaperna om de omständigheter som 

inte framgår av det yttre skeendet. Har den skattskyldige således affärsmässiga, 

organisatoriska eller andra skäl för sitt handlande som var för sig eller tillsammans väger 

tyngre än syftet att erhålla skatteförmånen i fråga anses generalklausulen alltså inte vara 

tillämplig.85  

 

4.3.4 Förfarandet ska strida mot lagstiftningen syfte 

 

 

Detta objektiva rekvisit är som nämnt också det som vållats störst problem i 

rättstillämpningen.86 Genom utformningen av rekvisitet framgår det att det i första hand är 

lagtextens utformning och inte lagmotiven som ska ge ledning för tolkningen av om 

förfarandet är oförenligt med lagstiftningens syfte. Vilket också bekräftas av Hultqvist som 

menar att formuleringen innebär att hänsyn inte ska tas till varken lagmotiv eller syften som 

inte framgår av lagtexten.87  Rosander ställer sig däremot kritisk till den slutsatsen och menar 

att det uttryckligen framgår av förarbetena88  att vid fastställande av vad som kan anses strida 

mot lagstiftningens syfte är det inte uteslutet att ledning kan hämtas från lagmotiven om 

oklarheter fortfarande kvarstår efter en granskning av lagtexten. Syftet ska alltså sökas genom 

ett större och vidare perspektiv. De transaktioner som klausulen ska tillämpas på ska ge 

upphov till situationer där lagstiftningen utnyttjats på ett sätt som inte var avsett eller kunde 

förutses av lagstiftaren.89 När det fjärde rekvisitet diskuteras på det viset som Rosander 

förespråkar tillämpas ingen objektiv metod menar Hultqvist. När förarbeten används som 

grund ger det främst upphov till spekulationer och inget annat. Det i sig är godtyckligt och ger 

                                                
85 Rabe & Hellenius, 2010, s. 503. 
86 Se bland andra: RÅ 2001 ref. 12, RÅ 2001 ref. 79 och RÅ 2002 ref. 24.  
87Hultqvist,  Den nya skatteflyktslagen – vad har hänt? i Festskrift till Lindencrona, s. 195.  
88 Se prop. 1996/97:170 s. 40.  
89 Rosander, 2007, s. 107.  
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mer uppfattning om domarens uppfattning än något annat.90 Lagstiftarens avsikt kan enbart 

utläsas genom författade normer vilket följer av RF 8 kap. 3 §. Denna uppfattning delades 

även av Lars Hjerner91 som menade att hänvisningen till lagstiftarens anda och mening är 

orkeslös eftersom lagstiftaren väl alltid får antagas kunna tala rent och alltså mena vad han 

säger och inte något annat.92  

Rekvisitet har som nämnt visats sig vara det mest svårtillämpade. Vilket inte minst 

bekräftades av Skatteflyktskommitén93 men även senare praxis visar på detta.94 Trots att 

rekvisitet är svårtillämpat anses det av många ändå var lagens viktigaste. 1989 kommenterade 

Bergström att det skulle vara en omöjlighet att komma bort från bedömningen huruvida 

transaktionen strider mot lagstiftningens grunder, som var det dåvarande rekvisitets lydelse. 

Prövningen måste göras alldeles oavsett eftersom en skatteflyktstransaktion 

definitionsmässigt alltid strider mot lagstiftningens grunder. 95 Hans resonemang borde trots 

att det avser lagens förra lydelse fortfarande vara tillämpligt.  

 

4.4 Diskussion om skatteflyktslagens rättssäkerhet kontra effektivitet  

 

I diskussionen kring skatteflyktslagen vara eller icke vara har argument förts kring 

svårigheten i att förutse lagens tillämpning. Detta spörsmål har även berörts av Hagstedt som 

frågade sig hur långt samhället skall gå i bekämpandet av kringgående av skattelag. Han fann 

att två avvägningar alltid måste göras i sådant sammanhang. Inte sällan medför ett ingripande 

av ett eller annat slag mot kringgående begränsningar i de skattskyldigas rättsäkerhet. En 

avvägning måste således göras mellan rättsäkerhet kontra effektivitet. Av naturliga skäl är 

även effektiviteten begränsad av kostnadsskäl.96  

Visserligen har Hagsteds bok många år på nacken men hans slutsats är ingalunda mindre 

aktuell. En generalklausul torde alltid innebära ett avsteg i rättssäkerheten då skattskyldiges 

berättigade möjligheter att kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sina transaktioner 
                                                
90 Se Hultqvist, Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt, SvSkt, 2009 6-7, s. 781. Jfr. dock med 
Tjernberg, Skatteflyktslagen, mönster eller monster?SN 2011: 3, där han undersökte om sammansättningen av ledamöter 
hade någon betydelse för utgången i skatteflyktsmål och besvarade frågan nekande.  
91 Under sina verksamma år hade Hjerner professurer i civilrätt, internationell rätt, allmän rättslära och var dessutom 
innehavare av Carl Lindhagens professur i internationell rätt men är idag pensionerad.  
92 Hjerner, Lars, Sken – bulvanskap – kringgående, Festskrift till Hans Thornstedt, s. 281.  
93 Se SOU 1996:44 s. 99-116.  
94 Se Rosander, 2007, s. 106.  
95 Se Rosander, 2007, s. 107 som delar hans uppfattning.  
96 Hagstedt, 1981, s. 14. Jfr. även med Lagrådets uttalande i prop. 1996/97:170 s. 62 f. avseende effektivitetsskälen.  
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begränsas. I högskattesamhällen likt Sverige är en denna aspekt av påtaglig betydelse 

eftersom felbedömningar kan få betydande konsekvenser i form av skattekostnader, 

processkostnader och dylikt.97 Ämnet har även berörts utav Tikka, förvisso ur ett annat 

perspektiv då har frågade sig hur långtgående socialskydd ett samhälle har råd med och 

därmed om samhället har råd att avstå från att bekämpa skatteflykt. Han besvarade frågan 

nekande och menade att generalklausulen har den fördelen ur legalitetssynpunkt att den skulle 

ge ett klart legalstöd för de avgöranden som domstolarna med överskridande av normala 

tolkningsmetoder kommer till i kringgående situationer.98  

Sammanfattningsvis kan sägas att lagstiftningstekniken vid utformandet av en generalklausul, 

så även skatteflyktslagen, oundvikligen lämnar upp för ett stort värderingsutrymme vid 

tillämpandet av den. Det i sig anses öppna upp för en sämre förutsägbarhet i förhållande till 

en mer konkret lagstiftning vilket gör den mindre rättssäker. En snabb framväxt av praxis är 

därmed en förutsättning för en rättssäker rättstillämpning då lagstiftaren genom införandet av 

en generalklausul delegerat normgivningen till domstolarna eftersom en lagstiftningsteknik 

med vaga och värdeöppna formuleringar bygger på att de prejudikatbildande instanserna 

skapar vägledande praxis.   

 

4.5 Strider skatteflyktslagen mot legalitetsprincipen och regeringsformen? 

 

Lagstiftningens syfte sträcker sig inte längre än vad som framgår av lagtexten varför 

eventuella luckor i lagstiftningen generellt inte tätas med tillämpning av skatteflyktslagen. 

Detta kom Regeringsrätten fram till i det principiellt viktiga avgörandet RÅ 2009 ref. 47 I. 

Den slutsatsen är däremot omtvistad. Exempelvis fann domstolen motsatsvis i RÅ 2009 ref. 

47 II skatteflyktslagen vara tillämplig på förfarandet som var uppe till prövning.99 De olika 

utgångarna i målen summerar också vilka slutsatser som kan tas av skatteflyktslagens 

tillämpning ganska bra. 

Uppfattningen i doktrinen är emellertid också även den splittrad. Hultqvist framför för sin del 

att skatteflyktslagen svårligen kan förenas med den skatterättsliga legalitetsprincipen 

avseende dess centrala krav på en föreskriftsbunden inkomstbeskattning. Skatteflyktslagen 

                                                
97 Hagstedt, 1981, s. 22 f.  
98 Se Tikka, Anmälan av Anders Hultqvist, SN 1996 s. 58.  
99 Se mer om detta i avsnitt 4.7. 
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kan till och med kan ses som ett sätt att undvika föreskriftsbunden inkomstbeskattning. Den 

uppfattningen delades även av Hjerner som i sin tur menade att det är svårt att se vem som 

kringgår vad. Är det den enskilde som kringgår lagen genom att utnyttja dess lydelse eller är 

det ämbetsmännen som kringgår den genom att försöka reglera eller beskatta sådant som till 

en början lämnats fritt.100  

Trots att syftet att söka åtgärder mot kringgåendeförfaranden är bra har den valda metoden 

gett oönskade resultat menar Hultqvist.101 Även lagens avsikt kritiseras av Hultqvist eftersom 

domstolarna i och med skatteflyktslagens inträde givits kompetens att tillämpa lagstiftning 

analogt i vissa fall eller att helt bortse från tillämplig lagstiftning. Domstolarnas nya 

kompetensnorm anser Hultqvist därmed sätta regeringsformens kompetensfördelning ur spel. 

Eftersom lag inte kan ändra grundlag samtidigt som grundlagsstridig lag inte får tillämpas bör 

det rimligen inte heller vara möjligt att via skatteflyktslagen föreskriva analog eller 

reducerande tillämpning av lag respektive ge sådan kompetens till domstolarna när 

regeringsformen förbjuder detta.102 Den slutsatsen har dock kritiserats, Skatteflyktskommittén 

framförde i sin utredning att skatteflyktslagen ensam utgör tillräckligt lagstöd, det vill säga att 

den som fattar beslut om beskattning enligt skatteflyktslagen beskattar enligt lag. Även 

Bergström verkade stödja den uppfattningen och anförde att skatteflykt inte angrips analogt 

med stöd av skatteflyktslagen. Domstolen tillämpar skatteflyktslagens regler per se. Vilket 

inte ger domstolen någon normgivningsmakt utan utgör endast ren rättstillämpning. 

Visserligen kan klausulen kritiseras för att vara allmänt hållen vilket därmed ger domstolarna 

stort utrymme att angripa mot skatteflykt, men att det i sig inte utgör någon form av 

normgivning, eller ett ovanligt moment i skatterätten menade Bergström. 103  Likt Bergström 

menade även Tikka att generalklausulen är en föreskrift och att den skattskyldige måste 

bedöma skattepåföljderna av sina transaktioner med beaktande av skatteflyktslagen.104 Att 

skatteflyktslagen inte skulle kunna ses som en ”materiell” lag eftersom den inte innehåller ett 

bestämt innehåll utan snarare är en ”kompetensnorm” som innebär att riksdagen har delegerat 

sin normgivningsmakt till domstolarna likt Hultqvist hävdar håller han därmed inte med om.   

Det som kan sägas avseende frågan huruvida skatteflyktlagen strider mot legalitetsprincipen 

är att delade meningar råder. Å ena sidan verkar uppfattningen vara att generalklausulen 
                                                
100 Hjerner, Lars, Sken – bulvanskap – kringgående, i Festskrift till Hans Thornstedt, Norstedts, Stockholm 1983 s. 298. Jfr. 
även med det engelska uttrycket: ”Untaxed by Parliment, taxed by Judges.”  
101 Hultqvist, 1995, s. 425.  
102 Hultqvist, 1995, s. 424 ff.  
103 Se Bergström, Sture, Recension av Anders Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, JT 1995-96 s. 483.  
104 Tikka, Kari, Anmälan av Anders Hultqvist, SN 1996, s. 57.  
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uppfyller kraven på föreskriftsbunden beskattning och därmed inte är grundlagstridig. Å andra 

sidan är uppfattningen att generalklausulen saknar karaktär av en materiell skattenorm vilket 

gör att skattelag genom tillämpning av skatteflyktslagen tillämpas analogt vilket står i strid 

med legalitetsprincipen och föreskriftskravet.  

 

4.6 Några reflektioner 

 

Det har hävdats att skatteflyktslagen uppfyller kraven på föreskriftsbunden beskattning. Läses 

skatteflyktslagen noggrant är det däremot svårt att hitta några materiella skattenormer i 

generalklausulen. Med materiella skattenormer avses alltså sådana som exempelvis anger vad 

som är skattepliktigt, avdragsgillt eller skattefritt. Det borde innebära att lagens vaga och 

värdeöppna formuleringar därför måste klargöras och preciseras genom domstolsavgöranden. 

Att det dessutom framgår av förarbetena till den tidigare lagen att man avsåg en analog 

tillämpning av materiella skattebestämmelser105  är ytterligare skäl som talar för att en 

tillämpning av skatteflyktslagen innebär en analog tillämpning av skattelag.  

Tidigare i uppsatsen har klarlagts att vid ett övervägande talar mer för att legalitetsprincipen 

är kodifierad i grundlag än vad som talar emot detta. Legalitetsprincipens kodifikation borde 

därför göra generalklausuler mindre lämpliga inom straffrätt och skatterätt eftersom 

föreskriftskravet inte borde tillåta sådan normdelegering. Analog tillämpning av skattelag blir 

därför otillåten. Det skulle också kunna hävdas att skatteflyktslagen på grund av 

analogiförbudet kommer i konflikt med en norm högre upp i normhierarkin då det följer av 

RF 8:15 att grundlag enbart får ändras genom grundlag och inte genom lag.106  

Vad avser frågan huruvida man vid tillämpning av skatteflyktslagens fjärde rekvisit kan söka 

ledning i lagmotiven torde det väl vara så att enda sättet vi verkligen kan förvissa oss om 

lagstiftarens verkliga uppfattning är att gå till lagtexten själv. Syftet som framgår av 

skattebestämmelsernas allmänna utformning måste rimligen vara just skattebestämmelserna 

och inget annat. Det är med andra ord lagstiftningens och inte lagstiftarens syfte som ska 

fastställas.  

 

                                                
105 Se prop 1980/81:17 s. 25 där det skrivs att: ”Klausulen syftar ju i första hand till att möjliggöra en analog tillämpning av 
dessa regler.”  
106 Denna åsikt stödjs även av Hultqvist, se Ny skatteflyktslag – en metodfråga för skatterätten, SN 1996 s. 679.  
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4.7 Rättspraxis 

 

Generalklausuler är till sin natur öppna. Skatteflyktslagen utgör inget undantag. Dess 

utformning lämnar därmed mycket över till rättstillämparen att ta ställning till. Praxis får 

därmed en betydande roll eftersom ledning måste sökas i rättstillämpningen för att få vetskap 

om lagens tillämplighet och för att uppfylla krav på förutsebarhet och rättssäkerhet. 107 En 

trend där domstolarna i vissa fall utan vidare kommentar fastslår lagen inte vara tillämplig är 

därför oönskad.108 Detta framgår tydligt av bland annat RÅ 2006 not. 78 där varken 

Skatterättsnämnden eller Regeringsrätten fann skatteflyktslagen vara tillämplig men helt 

utelämnade motivering därtill.  

Att praxis går isär och att föga slutsatser kan tas om lagens tillämpning har uppmärksammats 

inte minst av Bergström och Hultqvist som menade att den enda slutsatsen som då kunde tas 

var att skattskyldig inte kan bli bunden av lagstiftarens passivitet. 109 Det framgår även av 

Regeringsrättens avgöranden i RÅ 1994 ref. 56, RÅ 1995 ref. 84 och RÅ 2001 ref. 12. 

Utgången i målen motiverades troligtvis av att lagstiftaren varit medveten om att möjligheter 

fanns att undkomma eller minska beskattningen och att det var ett tecken på att denne valt att 

i tysthet acceptera förfarandena.110 Uppfattningen verkar på senare tid har utvecklats till en 

annan. Hultqvist och Mats Tjernberg, professor i skatterätt vid Lunds universitet, har båda 

tagit slutsatsen att ingen slutsats numera kan tas avseende skatteflyktslagens tillämplighet.111 I 

RÅ 2009 ref. 31 fann domstolen nämligen motsatsvis, trots att det var ett förfarande som varit 

känt för lagstiftaren under lång tid, att det inte utgjorde skäl mot att tillämpa skatteflyktslagen. 

Den anpassning av förfarandet som gjorts för att undvika högre beskattning var nämligen 

något som lagstiftaren inte hade anledning att gå in på vid lagstiftningens tillkomst.  

Även de principiellt viktiga fallen RÅ 2009 ref. 47 I och II visar särskilt på att praxis går isär 

avseende lagens tillämplighet. Domstolen fann gällande lagens fjärde rekvisit att rättspraxis 

beträffande skattekonsekvenserna vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott ska ses 

som återbetalning av lån och utbildades i huvudsak genom ett antal avgöranden av 

                                                
107 Rosander, 2007, s. 113.  
108 Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN, 2011, s. 160. 
109 Se Hultqvist, En tätningskommision istället för genomsyn och skatteflyktslag, SvSkt 4/2007, s. 231-232.   
110 Se Hultqvist, En tätningskommision istället för genomsyn och skatteflyktslag, SvSkt 4/2007, s. 231-232.   
111 Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN, 2011, s. 158.  
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Regeringsrätten under slutet av 1980- talet.112 Denna rättspraxis fann domstolen måste antas 

ha varit känd för lagstiftaren varför förfarandet inte kunde anses strida mot lagstiftningens 

syfte. Inte heller i RÅ 2009 not. 201 fann domstolen skatteflyktslagen vara tillämplig och 

hänvisar till Regeringsrättens tidigare tolkningar av syftet.  

 I RÅ 2009 ref. 47 II blev utgången däremot en annan. Trots att Regeringsrätten fann att de 

omvandlingar av fordringar till villkorade tillskott som skett måste godtas konstaterade 

domstolen att det likväl anses klart att det rör sig om ett konstlat upplägg för att undgå 3:12 

reglerna och att skatteflyktslagen därmed var tillämplig på transaktionen. Det var alltså själva 

kringgåendet av fåmansföretagarreglerna i IL 57 kap. som var det som ansågs strida mot 

lagstiftningens syfte varför skatteflyktslagens 2 § p. 4 också ansågs vara uppfylld. Två 

regeringsråd var däremot skiljaktiga och menade att civilrättsligt betraktas en återbetalning av 

ett villkorat aktieägartillskott som en utdelning vilket främst följer av NJA 1988 s. 620. Den 

skattemässiga behandlingen av sådana tillskott har inte reglerats genom lagstiftning utan 

följer av Regeringsrättens praxis. 113 Vad avser skatteflyktslagen ansåg de skiljaktiga att 

villkorade aktieägartillskott är sådana svävande fordringsrätter som framförallt följer av 

Regeringsrättens praxis som hänvisats till ovan, och att en tillämpning av en sedan länge 

etablerad praxis inte kan anses strida mot syftet med en senare tillkommen lagstiftning som 

avser utdelning och kapitalvinster. Det som även talar för det är att lagstiftaren vid slopandet 

av utskiftningsskatten114 också uttryckte att ”någon ändring i nuvarande praxis i fråga om 

återbetalning av villkorliga aktieägartillskott är inte avsedd”115 Den uppfattningen delade 

dock inte majoriteten.  

Skatteflyktslagen ansågs också vara tillämplig när inkomster som typiskt sett omfattades av 

de särskilda fåmansföretagarreglerna i IL 57 kap. istället togs ut som lägre beskattade 

kapitalvinster. Förfarandena var visserligen korrekta men dess anpassning gav skatteutfall 

som lagstiftaren inte ansågs haft skäl att reglera särskilt. Karaktären på förfarandet, det vill 

säga dess grad av anpassning för att undgå beskattning verkar därmed ha viss betydelse för 

bedömningen huruvida förfarandet omfattas av skatteflykt.116 I andra rättsfall har dock 

förfaranden som omfattar ett stort antal rättshandlingar ändå inte bedömts vara skatteflykt.117   

                                                
112 Se bland andra RÅ 1988 ref. 65.  
113 Se mer härom i den skiljaktiga meningen i RÅ 2009 ref. 47 II.  
114 Utbetalningar från aktiebolag till aktieägarna behandlas efter slopandet som utdelning.  
115 Se prop. 1990/91:54 s. 308 under stycket 3 § 1 mom.  
116 Se RÅ 2009 ref. 31, RÅ 2009 not. 88 men även RÅ 2009 ref. 47 II.  
117 Se RÅ 2001 ref. 66 men också RÅ 2009 ref. 47 I. 
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Vad kan då sägas om lagens tillämpning i praxis?  Tjernberg skriver i artikel från 2011 att det 

varken går att utläsa mönster, rationella eller icke rationella tendenser i Regeringsrättens 

avgöranden och domskäl. Tjernberg går så långt och frågar sig om domstolen inte sett det som 

sin uppgift att utveckla gällande rätt i fråga om skatteflyktsklausulen eller ansett att de 

faktiska förhållandena varit för komplexa för att det skulle vara möjligt. Därför kan vare sig 

forskare i skatterätt eller andra tillämpare dra användbara slutsatser om gällande rätt. I 

dagsläget har vi enbart ett antal avgöranden som man inte kan utläsa mer ifrån än vad som 

framgår av lagtexten och förarbetena varför lagen måste ansetts fått en rättsosäker preventiv 

verkan.  

 

4.8 Några reflektioner 

 

Avgöranden från högsta instans förväntas oftast bidra till förståelsen av gällande rätt eftersom 

de i praktiken får stor prejudikatföljsamhet. Av förusebarhetsskäl önskar sig därför 

rättstillämparen att domstolens slut och skäl förutom att rättfärdiga den enskilda utgången ska 

bidra till att öka kunskapen om gällande rätt. När en lag med öppna rekvisit införs lägger 

lagstiftaren över ansvaret på rättstillämparen att fastställa vad som är gällande rätt. Det i sig 

behöver väl förvisso inte vara allt för problematiskt. Den före detta domaren vid EU-

domstolen, Stig von Bahr har däremot uttryckt att en analys av gällande rätt som uteslutande 

baseras på praxis regelmässigt erbjuder stora problem. Bland annat minskar förutsebarheten 

när inslaget av subjektivitet i rättstillämpningen blir större och magkänslan lika mycket som 

en rättslig analys avgör om ett enskilt fall ska omfattas av skatteflyktsklausulen.118  

Ett målande exempel är RÅ 2009 ref. 31 där Regeringsrätten inte lämnade en motivering till 

vad som avsågs med lagstiftningens syfte. Av Skattenämndens avgörande framgår enbart att 

den anpassning av förfarandet som gjorts för att undgå den åsyftade beskattningen inte var 

något som lagstiftaren inte hade anledning att gå in på vid lagstiftningens tillkomst. Däremot 

anför Regeringsrätten att:  

”Bedömningen av lagstiftarens intentioner måste göras med hänsyn till reglernas allmänna 

uppbyggnad och med beaktande av deras ändamål såsom de har kommit till uttryck i lagtext 

och förarbeten” 

                                                
118 Se von Bahr, Stig, Skatteflykt i EG-rättslig belysning, SN 2007, s. 651.  
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 Lagstiftaren kan emellertid inte anses ha en vilja eftersom det är en förmåga som enbart kan 

besittas av individuella personer. Visserligen kan riksdagens departementstjänstemän vilja 

något, men det måste anses vara något annat än att lagstiftaren skulle vilja detsamma. Läses 

skatteflyktslagens fjärde rekvisit är det syftet som framgår lagstiftningens och inte 

lagstiftarens allmänna utformning som ska utgöra underlaget för bedömningen.  

Ett annat målande exempel är fallen om återbetalning av villkorade aktieägartillskott. 119  

Domstolen drog där en gräns där ett förfarande godtagits medan ett annan inte godtagits. Det 

var fråga om exakt samma passivitet hos lagstiftaren men endast i ett av målen utgjorde det 

skäl mot att inte tillämpa skatteflyktslagen. En trolig anledning till att förfarandet inte godtogs 

i det andra fallet var att de innehöll fler moment som kunde betraktas som rena kringgåenden 

men syftet motiveras inte mer av domstolen än att part ville lyfta medel från koncernen med 

beskattning enbart i inkomstslaget kapital och undgå beskattning enligt bestämmelserna i IL 

57 kap. Det blir naturligtvis därför oerhört svårt att spekulera i var motsvarande gränser ska 

dras i andra sammanhang.   

 
Konstateras kan nog göras att det föreligger stor oklarhet i hur högsta instans tillämpar och 

tolkar lagen mot skatteflykt. I princip har avgöranden från högsta instans inte gett någon 

vägledning hur lagens ska tillämpas och tolkas vilket är anmärkningsvärt. Domar förväntas 

bidra till förståelsen av gällande rätt. Det borde särskilt kunna förväntas vid tillämpningen av 

generalklausulens redan vaga rekvisit. Klausulen med sitt vaga innehåll här alltså inte fått mer 

innehåll än vad som framgår av lagtext och förarbeten. Slutsatsen borde därmed vara att 

eftersom prejudikat uteblivit måste rättsläget även fortsättningsvis vara osäkert rörande 

skatteflyktslagens tillämpning. 

 

  

                                                
119 RÅ 2009 ref. 47 I och II.  
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5.  3:12 reglerna – en översikt  

5.1 Bakgrund 

 

Genom 1991 års skattereform fick Sverige ett nytt skattesystem med en dualistisk beskattning 

av inkomster där kapitalbeskattningen separerades från de progressivt beskattade 

arbetsinkomsterna. I samband med skattereformen fann regeringen det nödvändigt att införa 

nya regler för att förhindra att arbetsinkomster i fåmansbolag omvandlades till mer förmånliga 

kapitalinkomster. Detta förväntades bli ett problem då inkomster i fåmansföretag ansågs 

utgöra en blandning av arbets- och kapitalinkomster. 120  Detta bekräftas även av ESO-

rapporten i vilken författarna fann att incitamenten till omklassificering av inkomster i 

fåmansföretag ökat avsevärt sedan skattereformen. 121  

Trots att reglerna har ändrats flertalet gånger och numera återfinns i IL kap. 56 och 57 framgår 

det av praxis under senare år att syftet alltjämt är att upprätthålla den progressiva 

beskattningen av arbetsinkomster för delägare i fåmansföretag.122  

 

5.2 De skatterättsliga grundpelarna och 3:12- reglerna  

 

Det svenska beskattningssystemet utgörs idag av två grundpelare, likformighetsprincipen och 

neutralitetsprincipen. Likformighetsprincipen har framförallt under senare år fått allt större 

betydelse och innebär i korthet att likartade fall ska beskattas på ett likartat sätt. Det anses 

innebära att inkomster som är ekonomisk likvärdiga ska beskattas på samma sätt oavsett i 

vilken form den erhålls. Neutralitetsprincipen å andra sidan, innebär att lagstiftningen måste 

vara utformad på sådant sätt att den är neutral i förhållande till olika handlingsalternativ så att 

beskattningen inte ska styra den enskildes handlande. Just i detta avseende anses 3:12 

beskattningen vara särskild komplicerad. Till mångt och mycket liknar nämligen 

inkomstsituationen för fåmansföretagare löntagares eftersom inkomsterna för många utgör ett 

resultat av företagarens arbetsinsats. Beskattningen av fåmansföretagare har också därför 

                                                
120 Se prop. 1989/90: 110 s. 467 men också prop. 1995/ 96: 109 s. 61 och 67.  
121 ESO-rapporten 2012:4, s. 15 ff.  
122 Se bland andra RÅ 2009 ref. 47 I där kammarrätten konstaterar att syftet med 3:12- reglerna är just att behålla den 
progressiva beskattningen av arbetsinkomster för delägare i fåmansföretag då de ofta kan välja i vilken form de kan ta ut 
vinstmedel ur företaget.  
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utgått från löntagarbeskattningens likformighetsnorm.123  För att inte omotiverade fördelar 

skulle kunna uppnås genom styrning av sättet för vinstöverföring från aktiebolaget till 

andelsägarna har 3:12-reglerna ansetts nödvändiga. Trots att aktiebolaget är ett självständigt 

rättssubjekt så anses de partförhållanden som kan ingås mellan andelsägarna motivera en 

särskild lagstiftning då rättshandlingarna får skatterättslig verkan.124  

 
 

5.3 Reglernas tillämpningsområde  

 

3:12- reglernas tillämpningsområde avgränsas genom ett antal definitioner varav definitionen 

av ett fåmansföretag återfinns i IL 56 kap. 2 § 1 st. 1 p. och avser företag i vilket fyra eller 

färre personer äger andelar motsvarande mer än 50 procent av röstmajoriteten. Den 

subsidiära definitionen som återfinns i paragrafens andra punkt kommer inte beröras mer i 

denna uppsats. De delägare som berörs är fysiska personer som äger andelar direkt eller 

indirekt i företaget, varför även indirekt ägande av fysisk person i ett överordnat bolag träffas 

av 3:12- reglerna, vilket framgår av IL 56 kap 6 § 1 st.   

Däremot behöver inte alla delägare i fåmansföretag nödvändigtvis träffas av 3:12-reglerna. En 

utgångspunkt för reglernas tillämpning är att inkomsterna utgör en blandning mellan arbets- 

och kapitalinkomster. Enligt huvuddefinitionen i 57 kap. 4 § 1 st. 1 p. avses med kvalificerad 

andel, nämligen en andel i ett fåmansföretag där andelsägaren eller dennes närstående under 

beskattningsåret eller inom den föregående femårsperioden varit verksam i betydande 

omfattning. Av förarbetena framgår att person alltid ska anses verksam i betydande 

omfattning om dennes arbetsinsats haft påtaglig betydelse för företagets vinstgenerering.125 

Andelarna anses också kvalificerade om ägaren varit verksam i betydande omfattning i ett 

annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.126 Uppfyller delägaren 

dessa förutsättningar är således 3:12- reglerna tillämpliga på dennes beskattning för inkomster 

som härrör från företaget, annars inte.  

 

 
 

                                                
123 Se SOU 2002:52 s. 114 f.  
124 Mer om detta i SOU 2002: 52 s. 107.  
125 Prop. 1989/90: 110 s. 468 och 703.  
126 Se prop. 1995/96: 109 s. 66.  
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5.4 Något om gränsbeloppet  
 

För att inte syftet med 3:12- reglerna skulle urvattnas och arbetsinkomster skulle tas ut i det 

mer förmånliga inkomstslaget kapital infördes ett ”tak” för hur stor del inkomsterna som kan 

hänföras till just inkomstslaget kapital. Dessa schablonregler fastställer vad som utgör skälig 

avkastning på det insatta kapitalet och vad som utgör ersättning för arbetsinsatsen.  

 Av IL 57 kap. 10 § 1 st. framgår att gränsbeloppet utgörs av summan av årets gränsbelopp 

och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med 3 procentenheter. 

Vidare framgår det av 20 och 21 §§ samma kapitel att utdelningar som ryms inom ramen för 

gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital, vilket medför en effektiv 

skatt på 20 procent. (2 / 3 x 30 procent).  

Ägare till kvalificerade andelar kan vid fastställandet av årets gränsbelopp tillgodogöra sig 

antingen av ett schablonbelopp enligt förenklingsregeln, som främst är anpassad för företag 

med få anställda och som kommer lämnas därhän i denna uppsats då bankupplägget enbart 

kan användas vid beräkning enligt huvudregeln. 127   

Enligt huvudregeln, även kallad normalmetoden bestäms gränsbeloppet dels av företagets 

kapitalunderlag, det vill säga det kapital ägaren investerat i bolaget uppräknat med en viss 

procentsats 128 och dels det löneunderlag129 som består av utbetalda löner. För att få möjlighet 

att utnyttja det lönebaserade utrymmet måste aktieägaren eller närstående till denne tagit ut 

lön året före utdelningsåret med i vart fall 6 IBB jämte 5 % av de kontant utbetalda lönerna 

dock maximalt 10 IBB. Årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas 

därefter den som äger andelar vid denna tidpunkt. Emellertid kan outnyttjat gränsbelopp från 

tidigare år sparas till nästkommande år enligt IL 57 kap. 13 § och kommer då utgöra sparat 

utdelningsutrymme.130  

Från den 1 januari 2009 ska gränsbeloppet beräknas vid årets ingång, vilket följer av IL 57 

kap. 11 §. Innan lagändringen beräknades gränsbeloppet däremot vid utdelningstillfället, eller 
                                                
127 Schablonbeloppet bestäms emellertid enligt IL 57 kap 11 § 1 st. och utgörs för inkomstår 2015 av två och tre fjärdedelars 
inkomstbasbelopp som fördelas lika på andelarna i företaget. (2,75 x 58 100 kr). Sedan 2011 finns dock en begränsning som 
förhindrar ägare till kvalificerade andelar att använda förenklingsregeln i mer än ett företag, vilket framgår av IL 57 kap. 11 a 
§. Detta för att undvika oönskad skatteplanering för att komma undan med karensreglerna i IL 57 kap. 4 § med s.k. 
trädabolag, se prop. 2011/12:01 s. 434 f. där också upplägget med trädabolag beskrivs mer ingående.  
128 Se IL 57 kap. 11 § 1 st. 2 p. första strecksatsen.  
129 Se IL 57 kap. 1 st. 2 p. andra strecksatsen.  
130 Det sparade utdelningsutrymmet motsvarar skillnaden mellan gränsbeloppet och utdelningen om utdelningen understiger 
gränsbeloppet.  
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om utdelning inte gjordes, i slutet av året. Man hade sett att det utnyttjades varför tillskott som 

görs under beskattningsåret numera inte påverkar gränsbeloppet.131 Däremot dröjde det till 

2012 innan man valde att lagstifta om bankupplägget specifikt.  

 

5.5 Kapitaltillskott  

 

Kapitaltillskott i form av aktieägartillskott är idag helt oreglerade både i civilrättsligt och 

skatterättsligt sammanhang. Emellertid återfinns uttalanden om tillskotten i förarbetena till 

ABL där det i lagberedningens förslag konstaterades att de är accepterade men att någon 

särskild reglering inte torde behövas. 132  Nuvarande enhetschef för rättsavdelningen på 

skatteverket, Tomas Algottson är av uppfattningen att kapitaltillskott ska bedömas enligt dess 

civilrättsliga innebörd om reglering i skatterättslig lagstiftning saknas, vilket framgår av 

dennes artikel från 1993. Endast om mycket starka skäl talar däremot bör skatterätten ta en 

självständig ställning i frågan just eftersom aktieägartillskotten har sitt ursprung i 

aktiebolagsrätten. 133  

 

5.6 Kapitaltillskottets betydelse för bankupplägget   

 

Aktieägartillskotten kan ges helt ovillkorade eller med villkor om återbetalning till givaren. 

Ges tillskottet med villkor om återbetalning kommer tillskottet inte öka bolagets fria egna 

kapital och inte heller öka omkostnadsbeloppet för aktierna. Istället uppstår 

återbetalningsskyldighet för bolaget genom det villkorade aktieägartillskottet och det måste 

därefter redovisas som en skuld.134 För att undgå skyldigheten att redovisa tillskottet som en 

skuld måste villkoret istället utformas så att bolagets aktieägare blir bundna av villkoret.  Det 

kan göras genom att återbetalning görs beroende av ett framtida beslut på bolagsstämman. 

Aktieägarna förbinder sig då under vissa förutsättningar att rösta för återbetalning av 

tillskottet. Däremot ökar inte heller i detta fall omkostnadsbeloppet för aktierna varför 

villkorade tillskott inte kan användas vid bankupplägget.   

                                                
131 Se prop. 2008/09:40 s. 35 f.  
132 Se SOU 1941:9 s. 568. 
133 Algotsson, Tomas, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, SN 1993 s. 587.  
134 Se det så kallade ”Snabbhaksfallet” NJA 1988 s. 620.    
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De ovillkorade aktieägartillskotten lämnas däremot helt förutsättningslös till bolaget och ökar 

därmed omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget, vilket också är det eftersträvansvärda vid 

bankupplägg. Tillskottsgivaren får därför inget fordringsanspråk på bolaget vilket innebär att 

återbetalning kan ske först vid bolagets likvidation, det följer bland annat av RÅ 1999 not. 18.  

 

5.7 Särskilt om den skattemässiga behandlingen av kapitaltillskott 

 

Som tidigare berört är varken villkorade eller ovillkorade kapitaltillskott reglerade i 

skattelagstiftningen. Däremot har dess status berörts otaliga gånger.135 Enligt skatteutskottet 

ska ett ovillkorat aktieägartillskott i skatterättsligt hänseende likställas med en ren 

kapitalinsats från bidragsgivarens sida.136  I kommittébetänkandet från 1964 konstaterades att 

aktieägartillskott inte är avdragsgillt för givaren och att det inte heller utgör skattepliktig 

inkomst för mottagaren, 137 vilket också har fastställts i praxis.138  

 

5.8 Kort om återbetalning  
 

 

Uppfattningen skatterättsligt vad gäller själva återbetalningen av ett aktieägartillskott skiljer 

sig från civilrätten. Civilrättsligt ses återbetalningen som en utdelning medan det i skatterätten 

uppfattas som återbetalning av ett lån. En trolig anledning till det torde vara att syftet i ABL 

och skatterättslig lagstiftning inte är synonyma. ABL avser att skydda borgenärerna medan IL 

syftar till att beskatta inkomster.  

Vad avser de ovillkorade aktieägartillskotten är det däremot så att de endast återbetalas vid 

bolagets likvidation. Vid likvidation anses aktierna vara avyttrade för noll kronor och hela 

anskaffningskostnaden blir då en reaförlust. Reaförlusten i sig kan sedan kvittas fullt ut mot 

utdelning från bolaget under beskattningsåret och föregående beskattningsår.139 

                                                
135 Se bland andra RÅ 2009 ref. 47 I där domstolen i sin bedömning hänvisar till en handfull avgörande från Regeringsrätten 
och konstaterar att villkorade tillskott inte är reglerade i skattelagstiftningen men att det däremot följer av Regeringsrättens 
praxis.  
136 SkU 1984/ 85:2.  
137 SOU 1964:29 s. 55.  
138 RÅ 1956 fi. 1 och RÅ 1969 fi. 1537.  
139 Cohen, Michael, Rättsfiguren aktieägartillskott – en civilrättslig översikt. i SvJT 1994 s. 515.  
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6 Bankupplägget  

6.1 Struktur 

 

I bankuppläggets första steg lånar en ägare till ett fåmansföretag ett visst antal miljoner kronor 

av en bank och lämnar motsvarande belopp som ett ovillkorat aktieägartillskott till företaget i 

slutet av år ett. Tillskottet måste vara ovillkorat för att få effekt på omkostnadsbeloppet, vilket 

berörts i avsnitt 5.6. I samband med att bolagets omkostnadsbelopp har ökat kommer även 

bolagets gränsbelopp öka.   

I ett andra steg delar företaget i början av år två ut allt fritt kapital, då exklusive tillskottet. 

Utdelningen uppgår då till ett belopp motsvarande gränsbeloppet och beskattas som inkomst 

av kapital med 20 procent, vilket möjliggjorts genom att bolagets gränsbelopp ökat.  

I ett sista steg likvideras sedan bolaget och insatt kapital inklusive det ovillkorade tillskottet 

utbetalas till ägaren, så även lånet till banken. Att bolaget likvideras är en förutsättning för att 

återfå ett ovillkorat aktieägartillskott, även det har i korthet berörts i avsnitt 5.8.   

 

6.2 Skatteverkets ställningstagande  

 

 

Som bekant uppmärksammades bankupplägget av Skatteverket på myndighetens hemsida 

genom ett av verkets ställningstagande. Vad avser dessa ställningstaganden framgår det av 

Skatteverkets hemsida att:  

”Skatteverket ställningstagande innehåller en redogörelse för Skatteverkets uppfattning i 

rättsliga frågor. De är styrande för Skatteverkets verksamhet men vägledande för 

allmänheten.” 140 

Vissa, däribland Påhlsson menar att Skatteverkets ställningstaganden utgör allmänna råd, 

också kända som rekommendationer. 141   Så även det om bankupplägget. Att lämna 

                                                
140 Se Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se/rattsligvagledning/121.html (2015-04-13) kl. 13.23.  
141 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de felaktiga uppläggen, SN 2007: 11, s. 680.  
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rekommendationer ingår i verkets uppgifter 142  men det som principiellt skiljer 

rekommendationer från lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter är att 

rekommendationerna inte är bindande, inte ens för Skatteverket.143 Det måste anses förefalla 

naturligt eftersom den svenska normgivningsmakten är konstruerad så att bindande 

skatteregler i princip endast kan tillkomma i lagform. Alltså genom riksdagsbeslut. 144 

Emellertid är det i praktiken så att rekommendationerna tillmäts stor betydelse, så även hos 

domstolarna.145  

 

6.3 De felaktiga uppläggen  

 

 
Påhlsson behandlar i en artikel de ställningstaganden där skatteupplägg benämnts 

som ”felaktiga upplägg” som också bankupplägget hör till. Visserligen är artikeln från 2007 

men är ingalunda mindre tillämplig på publikationen från 2009. Skatteverkets syfte var enligt 

artikeln att: 

”att gå ut och varna företag och privatpersoner för sådana skatteupplägg”, att skapa 

en”avskräckningseffekt”samt att informationen kunde”undvika onödiga kontroller och 

efterföljande processer”.146 

 
Påhlsson konstaterar att ställningstagandena visserligen var riktiga och inom ramen för 

Skatteverkets uppgifter enligt myndighetsinstruktionen men att formen och innehållet trots det 

kanske inte var lämpligt. I de fall Skatteverket hänvisat till Skatteflyktslagen som åtgärd var 

det tämligen vagt. Motiveringen till ställningstagandet innebar egentligen inget annat än att 

Skatteverket anser (och hoppas) att en domstol ska tillämpa skatteflyktslagen. Däremot var 

verket mycket sparsamma med att förklara varför man generellt anser att konstruktionen ska 

underkännas på sådana grunder. En hänvisning till skatteflyktslagen i sig säger ju inget om 

varför man anser att upplägget generellt är att anse som skatteflykt anför Påhlsson.147  

                                                
142 Se förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket samt prop. 1983/84: 119 s. 7. s 
143 Påhlssons, 1995, s. 44-45. 
144 Se Påhlsson, 1995, s. 45.  
145 Påhlsson, 1995, s. 45.  
146 Se Påhlsson, Robert, Skatteverket och de ”felaktiga uppläggen”, SN 2007: 11, s. 678 ff.  
147 Påhlsson, Robert, Skatteverket och de felaktiga uppläggen, SN 2007:11, s. 682.  
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Det enda som kan utläsas är då egentligen att uppläggen enligt Skatteverket generellt bör 

underkännas, däremot medger Påhlsson att Skatteverkets öppenhet i och med de allmänna 

råden ändå är positivt. Om skattesystemet emellertid ska åtnjuta legitimitet och förtroende för 

att uppnå krav på rättssäkerhet krävs att både domstolar och skattemyndigheters 

ställningstagande är motiverade på ett begripligt sätt. Vaga hänvisningar till skatteflyktslagen 

duger inte som grund för att generellt avfärda vissa transaktionsstyper. Påhlsson går till och 

med så långt och hävdar att Skatteverkets synpunkter, som må vara välgrundade, ändå 

riskerar att uppfattas som ett maktspråk som inte låter sig kontrolleras och vars innehåll inte 

låter sig motsägas. 148  De allmänna råden måste vara förenliga med de grundläggande 

konstitutionella principer som styr tillämpningen av skattelag. Det innebär framförallt att de 

måste ha stöd i bakomliggande lagtext och därmed vara förenliga med legalitetsprincipen.149  

Som replik meddelade Skatteverket genom artikel i Dagens industri att ett fortsatt intensivt 

arbete mot uppläggen gagnar rättsäkerheten. Skattskyldiga skulle gynnas av att verket var 

öppen med information om dess ställning avseende svåra skattefrågor. De publiceringar som 

gjorts bottnade i att Skatteverket ville vara öppna med deras ståndpunkter i olika frågor. 

Genom att tidigt vara ute med den informationen kunde den skattskyldige undvika onödiga 

processer, och därmed kunde osäkerheten för de inblandande minskas genom att verket klart 

redogjort för sin uppfattning. 150   

En fråga som därvid väcks är om det inte vore mer rimligt att de allmänna råden mer var 

utformade för att bringa klarhet på oklara rättsområden istället för att närma sig normgivning i 

redan komplicerade frågor. Det om något borde gynna rättssäkerheten.  

 
 

6.4 Ställningstagandets förenlighet med legalitetsprincipen  

 

 
Eftersom bankupplägget tidigare var helt oreglerat i lagtext faller det sig naturligt att 

undersöka huruvida ställningstagandet var förenligt med legalitetsprincipen.  

                                                
148 Se Påhlssons argumentation i Skatteverket och de felaktiga uppläggen, SN 2007:11, s. 685.  
149 Påhlsson, Skatteverket och de felaktiga uppläggen, SN 2007:11, s. 685.  
150 Se Andersson, Vilhelm, Vi fortsätter granska skatteplaneringen, DI 2007-04-27.  
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Hultqvist anser att eftersom skatt inte får uttas i vidare mån än vad som följer av föreskrift 

kan skatt inte heller uttas med de allmänna råden som grund. 151  I den mån 

rekommendationerna tillämpas med resultat att skatt påförs någon utan att 

rekommendationerna har stöd i lag får tillämpningen alltså anses strida mot 

legalitetsprincipen.152  

Påhlsson som doktorerat inom ämnet framför i sin avhandling att så länge 

rekommendationerna är neutrala i förhållande till de lagregler som de avser uppkommer ingen 

konflikt med legalitetsprincipen. Värre är det däremot om rekommendationerna skapat en ny 

regel och det framstår som en skärpning av vad som kan anses följa av lagtexten i övrigt, 

såsom i fallet med bankupplägget. Tillämpning av en rekommendation som framstår som en 

utvidgning kan då möjligen föranleda ett åsidosättande av legalitetsprincipen.153  En för den 

skattskyldiges betungande rättsföljd måste ovillkorligen ha stöd i lag och får inte enbart 

återfinnas i rekommendationer, oavsett hur sakligt motiverade de är. Saknas lagstöd är det 

inte en uppgift för Skatteverket utan för lagstiftaren att reparera den luckan i lagen vilket är 

naturligt, annars måste det anses vara ett åsidosättande av RF 8 kap. 3 och 7 §§. Påhlsson 

anför emellertid att det är viktigt att poängtera att det inte är rekommendationen som sådan 

som strider mot legalitetsprincipen utan en eventuell tillämpning av den.154  Enligt Påhlsson 

vore det mer lämpligt att Skatteverket istället upplyste skattskyldiga och lagstiftaren om 

oklara rättslägen genom så neutrala uttolkningar som möjligt av lagtexten.155  

Eftersom reglering tidigare saknats måste ställningstagandet avseende bankupplägget också 

framstått som en ny regel. En skärpning rättsläget måste därmed ha skett varför 

rekommendationen stått i strid med legalitetsprincipen.  

 

6.5 Underrättspraxis  

 

 
Inga HFD avgöranden finns avseende bankupplägget. Eftersom prejudikat saknas på området 

måste slutsatsen därmed också vara att rättsläget fortfarande är ovisst. Likväl finns en 

handfull underavgöranden från kammarrätt och förvaltningsrätt som analyseras i det följande.  
                                                
151 Se Hultqvist, 1995, s. 86.  
152 Se Påhlsson, 1995, s. 133.  
153 Påhlsson, 1995, s. 133 f.  
154 Påhlsson, 1995,  s. 134.  
155 Påhlsson, 1995, s. 135.  
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I majoriteten av alla mål där bankupplägget prövats rättsligt fann underrätterna 

skatteflyktslagen vara tillämplig på bankupplägget. 156  Rättens resonemang kring 

skatteflyktslagens tillämplighet är mer eller mindre densamma i samtliga fall och utgör i 

korthet att reglerna i IL 57 kap. syftar till att motverka omvandling av tjänsteinkomster till 

lägre beskattade kapitalinkomster. Den nya lagstiftningen hade inte trätt i kraft vid tiden för 

förfarandet i någon av målet. Att ny lagstiftning numera finns finner inte domstolen utgöra 

något hinder för att tillämpa skatteflyktslagen. Redan innan lagändringen måste stått klart att 

reglerna i IL 57 kap. avseende gränsbeloppet inte varit avsedda att kunna utnyttjas för 

konstlade förfaranden varför kringgåenden låg för handen.  

Förekomsten av ny lagstiftningen uppfattades emellertid annorlunda av motpart i ett av 

målen.157 Denne anförde att lagen visserligen inte var tillämplig då lagstiftningen inte trätt i 

kraft vid tiden för förandet. Däremot framgick det av förarbetena till lagen att det visserligen 

skulle vara en riktlinje att tillskottet skulle användas i vart fall under två år, men att det inte 

var lämpligt att sätta en fast tidsgräns på två år. Att tillskott gjorts under kortare tid, såsom 

hade gjorts i det aktuella målet där tillskottet tjänade bolaget under ett år kunde inte anses 

strida mot lagstiftningen syfte som så krävs enligt skatteflyktsklausulens fjärde rekvisit. 

Domstolen fann dock motsatsvis att samtliga fyra rekvisit var uppfyllda.  

Vad avser det fjärde rekvisitet konstaterade domstolen likt i de övriga hänvisade målen att 

klagande valt ett annat förfarande än det som direkt legat närmast till hands. Det hade gjorts 

för att uppnå ett visst resultat och för att komma förbi en skatteregel som normalt hade 

tillämpas. Motpart hade därmed kringgått reglerna i IL 57 kap. Det motiverades av att om 

reglerna inte fanns skulle inkomster som egentligen utgör förvärvsinkomster kunna tas ut till 

den lägre kapitalvinstbeskattningen, vilket här hade skett. Domstolen anför vidare att 

lagstiftaren aldrig kunnat förutse och reglera alla situationer som kan uppstå. Det hade därför 

inte heller ansetts rimligt att skattelagstiftningen skulle behöva byggas upp med beaktande av 

alla mer eller mindre konstlade förfaranden som kan tänkas.  

I underrättsavgörande från Förvaltningsrätten i Stockholm 158 för domstolen däremot ett helt 

annat resonemang och fann skatteflyktslagen inte vara tillämplig på bankupplägget. Detta mål 

är dessutom intressant då domstolen uppmärksammade att det inte råder någon tvekan om att 

tillskotten skulle återbetalas från klagandes bolagssfär inom kort tid. Därför var det enligt 
                                                
156 Se mål 7194-7195-13, mål 7478-13, mål 7483-13, mål 7888-13, mål 7220-12, mål 3098-13 samt mål 506-508-14.  
157 Se mål 7194-7195-13.  
158 Mål 8045-12 som ännu inte avgjorts i Kammarrätten.  
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rätten snarare ett villkorat aktieägartillskott än ett ovillkorat. Om så skulle vara fallet så skulle 

Skatteverkets framställan avslås redan på denna grund eftersom det inte skulle medfört någon 

väsentlig skatteförmån i och med att villkorade aktieägartillskott inte höjer gränsbeloppet. 

Emellertid ifrågasatte inte Skatteverket den verkliga innebörden av rättshandlingen varför 

domstolen fortsatte med prövningen om skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet. Till en 

början överensstämmer domstolens argumentation med övriga hänvisade mål. Visserligen 

råder det inte någon tvekan om att syftet med förfarandet varit att undvika den 

tjänstebeskattning som annars skulle ha skett, vilket också är det som varit avgörande för 

skatteflyktslagens tillämplighet i de övriga fallen.  Rätten anförde däremot att bestämmelserna 

kring beräkning av gränsbelopp i fåmansbolag är av schablonartad karaktär och tämligen 

detaljerade. Utgångspunkten enligt domstolen bör då vara att lagstiftningens syfte inte 

sträcker sig längre än vad som framgår av lagtexten och att eventuella luckor i lagstiftningen 

därför inte kunde tätas med tillämpning av skatteflyktslagen.159 Dessutom noterade domstolen 

att regeringen i prop. 2008/2009:40 varit väl insatt i hur just ovillkorade aktieägartillskott 

gjorda med extern finansiär påverkar omkostnadsbeloppet och valt att dra en gräns vid 

transaktioner som gjorts under beskattningsåret. Det kunde därför inte vara alltför långsökt 

enligt domstolen att utgå från att lagstiftaren valt att beakta transaktioner som görs före 

beskattningsårets ingång och valt att inte reglera den situationen varför någon 

skattebestämmelse heller inte kan ansetts ha kringgåtts vid förfarandet och skatteflyktslagen 

ansågs därför inte vara tillämplig.  

I alla avgöranden utom ett fann domstolen alltså skatteflyktslagen vara tillämplig på 

bankupplägget. Domstolens sätt att resonera kring skatteflyktslagens fjärde rekvisit och 

fastställa vad som utgjorde lagstiftningens syfte skiljer sig mellan domarna. I målen från 

kammarrätterna stannar bedömningen vid att syftet med transaktionen var att kringgå den 

progressiva beskattning som annars skulle skett. Eftersom syftet med reglerna i IL 57 kap. är 

att upprätthålla den progressiva beskattningen av arbetsinkomster för delägare i fåmansföretag 

var lagen alltså tillämplig på förfarandet. Förvaltningsrätten å andra sidan konstaterade att 

lagstiftningen syfte inte sträcker sig längre än till lagens ordalydelse särskilt när utformningen 

av reglerna i 57 kap. IL är så detaljerade.     

 
                                                
159 Se domstolens hänvisning till RÅ 2009 ref. 47 I. Uppfattningen att skatteflyktslagen generellt inte kan täta luckor i 
lagstiftningen verkar också stödjas av Per Holstad, se Skatteflyktslagen – har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat 
efter nya domar från Regeringsrätten?, SN 2010:5, s. 302 f.  
 



 49 

6.6 Några reflektioner  

 

 
Om mål rörande bankupplägget kommer avgöras i HFD kommer rättsläget förhoppningsvis 

blir mer klart. Att mål kommer komma upp till behandling är däremot inte troligt eftersom 

lagstiftning nu reglerar området. Visserligen är det så att bankupplägget ansetts omfattas av 

skatteflyktslagens tillämpning i majoriteten av målen. Några förutsättningar bör ändå beröras 

mer ingående.  

I alla mål där skatteflyktslagen ansågs vara tillämplig fann domstolen att motpart valt ett 

annat förförande än det som legat närmast till hands. Det står i linje med avgörandet RÅ 2009 

ref. 31 där domstolen konstaterade att förfaranden som visserligen är korrekta ändock kan 

omfattas av skatteflyktslagen om anpassningen av förfarandet gav ett sådant skatteutfall som 

lagstiftaren inte ansågs ha haft skäl att reglera särskilt. Läses skatteflyktslagen finns dock inga 

sådana krav på kvantitativa kriterium. Utgången i målen väcker emellertid frågan om ett stort 

antal transaktioner i sig kan medföra att den skatteskyldige avlägsnar sig från lagstiftningens 

syfte. Förvisso verkar en sådan uppfattning ha slagit rot i praxis, men återigen blir 

skatteflyktslagens tillämplighet svårtolkad eftersom Regeringsrätten i både RÅ 2001 ref. 66 

och RÅ 2009 ref. 47 I funnit att så inte behöver vara fallet.160  Lagstiftarens passivitet kan 

alltså vara en omständighet som medför att ett förfarande inte står i strid med lagstiftningens 

syfte. Däremot behöver en sådan passivitet alltså inte nödvändigtvis medföra att 

skatteflyktslagen därigenom inte är tillämplig. Rättsläget förblir därmed oklart vad som avses 

vid lagstiftarens passivitet.  

Att syftet med bankupplägget var att undvika den tjänstebeskattning som annars hade skett 

konstaterade alla domstolar. Att upprätthållandet av den progressiva beskattningen också är 

syftet med gränsbeloppsreglerna i IL 57 kap. framgår av förarbetena till lagen.161 Däremot 

fann Förvaltningsrätten att lagens syfte inte ska hämtas från förarbetena utan från lagtexten. 

Delade åsikter råder som nämnt inom doktrinen huruvida lagstiftningens syfte får hämtas från 

lagmotiven om oklarheter fortfarande kvarstår efter granskning av lagtexten. Oavsett hur det 

förhåller sig med den saken torde lagstiftningen i det här fallet vara just klar. 

Förvaltningsrätten konstaterar till och med att eftersom reglerna i fråga är schabloniserade och 

mycket detaljerade måste utgångspunkten också vara att lagstiftningens syfte inte sträcker sig 
                                                
160 Se avsnitt 4.7 för vidare hänvisningar.  
161 Prop. 1989/90:110 s. 466 ff.  
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längre än vad som framgår av lagtexten. Förvaltningsrättens dom torde därför vara mer 

förenlig med legalitetsprincipen. Just eftersom uttalanden i förarbetena inte utgör 

skattenormer, inte ens om utsagorna avser att vara normativa eller ger sken av det, eftersom 

skattenormer enligt regeringsformen inte får tillkomma på annat sätt än genom föreskrift i lag.  
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7. Bedömning  
 

7.1 Rättspraxis – vilka slutsatser kan tas av skatteflyktslagens tillämpning? 

 

I en artikel från 2007 uttryckte von Bahr att gällande regler normalt måste anses spegla 

lagstiftarens intentioner. Om lagstiftaren inte klarat av att uttrycka vad denne vill reglera 

uppkommer frågan om det är det fiskala eller den enskilde som hävdar att lagtextens formellt 

entydiga innehåll ska tillämpas som rimligen bör drabbas av lagstiftningsmisstaget. För egen 

del verkade von Bahr tycka att skatteflyktslagen bara ska tillämpas i extrema situationer. Det 

vill säga när lagstiftningen uppfyllt alla rimliga kvalitetskrav och då skatteförmånen uppnåtts 

på ett så oväntat eller konstlat sätt att lagstiftaren inte kan kritiseras för sitt förbiseende vid 

lagstiftningen. Vid tiden för artikelns publicering var von Bahrs även av uppfattningen att 

Regeringsrätten också genomgående valt att tillämpa reglerna om skatteflykt på detta 

restriktiva sätt. Uppfattningen i doktrinen har på senare år dock svängt. Stor oklarhet verkar 

råda ur tillämparens perspektiv om hur Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar och tolkar 

lagen. Även von Bahr verkar ha slutit sig till den slutsatsen och uttryckte att:  

”utfallet vid tillämpningen av skatteflyktslagen tycks vara beroende av vilka fem regeringsråd 

som råkat döma i ett visst mål”.162 

Dit sluter sig även Hultqvist som menar att det inte längre går utifrån praxis att utläsa när 

skatteflyktsklausulen ska tillämpas. 163  Att man av praxis tidigare kunde utläsa att 

skatteflyktslagen i vart fall inte skulle tillämpas vid lagstiftarens passivitet verkar således vara 

ett ställningstagande som Hultqvist inte längre kan vidhålla.164 Ska man tro Tjernberg är det 

numera så att avgöranden rörande skatteflyktslagen är in-casu betonade och därmed inte 

borde ha något prejudicerande värde.165 Generalklausulen har enligt Tjernberg inte försetts 

med något mer innehåll än vad som framgår av förarbeten och lagtext trots att det uttryckligen 

sagts att rättsläget gällande klausulens tillämplighet skulle utvecklas genom 

prejudikatbildning.166 Avgöranden från högsta instans förväntas bidra till förståelsen av 

gällande rätt, inte minst av förutsebarhetsskäl, vilket inte är fallet med skatteflyktslagen. 

                                                
162 Jfr. dock med Tjernbergs slutsats i Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN 2011:3 
163 Se Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN 2011:3,  s. 158  där både von Bahr och Hultqvist 
citeras.  
164 Se avsnitt 4.7.   
165 Se Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN 2011:3,  s. 158.  
166 Tjernberg, Mats, Skatteflyktslagen – mönster eller monster?, SN 2011:3,  s. 167.  
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Tjernberg menar att man enbart kan ta en slutsats av högsta instansens avgöranden och det är 

att det i princip inte gett någon vägledning för hur skatteskylslagens fjärde rekvisit faktiskt 

ska tillämpas. Vanligtvis brukar förklaringen till det vara att det rör sig om ”svåra fall” vid 

tillämpning av skatteflyktslagen. Emellertid, menar Tjernberg måste domstolar besluta även i 

de fallen och rättfärdiga sina domslut genom att ange skäl.  

Tanken var att det vaga rekvisitet med lagstiftningens syfte skulle klargöras i praxis. I 

doktrinen verkar åsikterna om detta dessvärre vara samspelta, ingen verkar veta vad som 

avses med lagstiftningen syfte eftersom det av praxis inte går att ta någon enhetlig slutsats. 

Rättsfallen spretar alldeles för mycket åt olika håll för att en rimlig slutsats ska kunna tas. 

Dessutom har det stora värderingsutrymmet som lämnats vid tillämpandet av 

skatteflyktsklausulen öppnat upp för en sämre förutsägbarhet i förhållande till en mer konkret 

lagstiftning. Avsikten vid lagens införande var det skulle klargöras i och med att klausulen 

började tillämpas. Det har dessvärre inte skett vilket gör klausulen rättsosäker.  

 
 
 

7.2 Var skatteflyktslagen tillämplig på bankupplägget?  

 

 
Som berört ovan verkar uppfattningen i doktrinen vara den att ingen slutsats kan dras 

avseende skatteflyktslagens fjärde rekvisit varför ingen mer utförlig information än den som 

följer av förarbetena och lagens ordalydelse torde finnas. Visserligen verkar uppfattningen i 

underrätterna alltjämt vara att bankupplägget utgjorde skatteflykt.  Med det i åtanke förefaller 

det ändock svårt att spekulera i huruvida Högsta förvaltningsdomstolen skulle gått på samma 

linje. Just eftersom ingen slutsats kan dras av praxis från högsta instans.  

Vid en genomgång av förutsättningarna borde dock följande kunna konstateras:  

Eftersom ingen lagstiftning reglerade bankupplägget innan 2012 kan ingen materiell lagtext 

analyseras. Bankupplägget är både civilrättsligt och skatterättsligt att se som ett ovillkorat 

kapitaltillskott, dessa kapitaltillskott var som berört oreglerade i lagtext. De ovillkorade 

tillskotten lämnas helt formlöst till bolaget av givaren. De redovisningsmässiga 

konsekvenserna blir att omkostnadsbeloppet för aktierna ökar. Eftersom en återbetalning av 

tillskottet inte är avtalad och tillskottsgivaren därför inte har någon fordran på bolaget kan 

återbetalning ske först vid bolagets likvidation. Det har också fastställts av skatteutskottet att 
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ett ovillkorat aktieägartillskott ska jämställas med en ren kapitalinsats från aktieägarens sida. 

Aktieägartillskotten har sitt ursprung i aktiebolagsrätten. Även den nuvarande enhetschefen 

på Skatteverket bekräftar detta och menar att kapitaltillskott ska bedömas enligt dess 

civilrättsliga innebörd om reglering i skatterättslig lagstiftning saknas. 167  Så var fallet 

eftersom det innan 2012 saknades en materiell norm. Upplägget har trots det angripits med 

skatteflyktslagen.  

Att komma till beaktansvärda slutsatser avseende skatteflyktslagens tillämplighet är svårt. 

Spekulation ligger närmast till hands när prejudicerande avgöranden saknas. Ännu svårare blir 

det dessutom när enhetlig praxis avseende skatteflyktslagens tillämpning i stort inte heller 

finns att tillgå.  

Ett försök ska ändå göras.  

Vad avser generalklausulens tre första rekvisit har dessa inte vållat några större problem i 

praxis. För att skatteflyktslagen ska vara tillämplig krävs för det första att rättshandlingen ska 

medföra en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige. Själva syftet med bankupplägget är 

att kortsiktigt tillföra lånat kapital för att höja gränsbeloppet. Det ligger i lånets (eller mer 

riktigt i försträckningens) natur att det ska återbetalas. Frågan väcks därmed huruvida 

bankupplägget istället utgör ett villkorat aktieägartillskott. Är så fallet höjs inte gränsbeloppet 

varför en skatteförmån inte medförts och tillämpning av skatteflyktslagen därmed inte kan ske. 

Detta har dock enbart berörts i ett av de underrättsavgöranden som finns tillhanda men 

påverkade däremot inte utgången eftersom det inte åberopats av part. Är det trots allt ändå så 

att tillskottet är att se som ovillkorat borde det emellertid vara ostridigt att förfarandet medfört 

en väsentlig skatteförmån.  

Rekvisitet är särskilt intressant ur legalitetssynpunkt. Utgångspunkten är att skatt ska följa av 

lag. Med skatteflyktslagen uppmanas domstolen istället att konstatera att skatten som följer av 

lag (eller inte framgår av lag i detta fallet) är förmånligare än annan skattebelastning. Man kan 

då fråga sig vilket den ena skatten är som inte följer av den ordinarie rättstillämpningen. 

Vad avser medverkansrekvisitet, måste det anses vara ostridigt att så är fallet avseende 

bankupplägget. Det är också uppfattningen i alla de underrättsavgöranden som finns att tillgå.  

                                                
167 Se avsnitt 5.5.  
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Ingen enhetlig praxis finns som bekräftar att en tillämpning av skatteflyktslagen kommer 

närmare ju fler moment ett förfarande innehåller. Att en fåmansföretagare vidtar lösningar 

som inte ligger närmast till hands har däremot ofta ansetts tala för att förfarandet är 

konstlat. 168  Avseende bankupplägget borde det emellertid inte råda något tvivel om 

skatteförmånen varit det övervägande skälet till att förfarandet vidtagits.  

Det fjärde rekvisitet vållar även i fallet med bankupplägget flest betänkligheter. I samtliga mål 

där bankupplägget har prövats verkar domstolarna vara överens om att syftet varit att undvika 

tjänstebeskattning. I alla avgöranden utom ett fann underrätterna därvid att lagstiftningens 

syfte hade kringgåtts eftersom syftet med reglerna i IL 57 kap. är att motverka omvandling av 

tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Det är förvisso riktigt. 169  Av 

skatteflyktslagens ordalydelse följer dock att man ska se till lagstiftningens syfte som framgår 

av lagstiftningen. Rimligtvis ska syftet därför sökas i skattebestämmelsernas allmänna 

utformning, alltså de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller som har kringgåtts. 

Rimligtvis inte i förarbetena eftersom det är lagstiftningen och inte lagstiftarens syfte som 

eftersöks. Den enda objektiva metoden där man verkligen kan veta vad lagstiftaren avsett är 

väl genom att söka sig till lagtexten. Finner man inget där torde en uppfattning inte heller 

finnas.  Skillnad måste således göras på vilja som enskilda departementstjänstemän besitter 

som individuell person och vad som följer av lag. Lagstiftaren är inte en individuell person 

och kan således inte ha en vilja. Av den svenska regeringsformen följer en bestämd procedur 

för hur lagar kommer till, dessa kan inte ge uttryck för något som betecknas som vilja.  

Beräkningarna av gränsbeloppet i lagtexten i IL 57 kap. är onekligen mycket detaljerade. 

Lagstiftaren har därmed valt att skapa tydliga beloppsgränser för vad som ska beskattas på 

olika skattebaser istället för att överlåta till rättstillämparen att avgöra om kapitalvinster är 

hänförliga till en fåmansföretagares tjänsteinkomster eller kapitalinsats. Enligt min 

uppfattning kunde skatteflyktslagen därför inte tillämpas på bankupplägget. Utgångspunkten 

borde rimligtvis vara att lagstiftningens syfte inte sträcker sig längre än vad som framgår av 

lagtexten och att eventuella luckor i lagstiftningen inte kan tätas med tillämpning av 

skatteflyktslagen. Uttalanden i förarbetena utgör inte skattenormer eftersom skattenormer 

enligt regeringsformen inte får tillkomma på annat sätt än genom föreskrift i lag. Därför 

kunde lagstiftningens syfte inte sökas i förarbetena såsom också gjorts i praxis. Det framstår 

som särskilt tydligt när reglerna är så detaljerade som de faktiskt är i IL 57 kap. Att 
                                                
168 Jfr. dock med avsnitt 4.7 och 4.8.   
169 Se avsnitt 5.1.    
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lagstiftaren dessutom reglerade att gränsbeloppet ska beräknas vid årets ingång redan under 

2009 men valt att lämna frågan om bankupplägget därhän är ytterligare en omständighet som 

talar för att skatteflyktslagen faktiskt inte var tillämplig på bankupplägget. Var förfarandet 

känt för lagstiftaren men denne valt att inte lagstifta kan det rimligtvis inte strida mot 

lagstiftningen syfte. Det faktum att skatteflyktslagen inte heller innehåller några materiella 

normer medför att skattelag måste tillämpas analogt vilket strider mot legalitetsprincipen och 

utgör därmed ännu ett skäl till varför skatteflyktslagen inte hör hemma i den svenska 

lagkatalogen.   

Min uppfattning består men då avgöranden från HFD gällande bankupplägget fortfarande 

saknas förblir rättsläget oklart. Trots att förhoppningar finns om att frågan ska avgöras på 

högsta instans kommer det troligtvis inte ske då lag som reglerar bankupplägget nu trätt i kraft.  

 

7.3 Rättsläget sedan lagändringen 2012  

 

 
Lag (2011:1271) som trädde i kraft den 1 januari 2012 och tillämpades första gången vid 

2013 års taxering följer nedan.  

12 § 

Underlaget för årets gränsbelopp är det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om andelen 

hade avyttrats vid årets ingång. 

Vid beräkning av omkostnadsbeloppet tillämpas 25–35 §§. Detta gäller dock inte för 

tillgångar som avses i 2 § andra stycket. 

Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra 

kapital till företaget. Omkostnadsbeloppet ska även minskas med anskaffningsutgift för 

andelen till den del sådant tillskott, direkt eller indirekt, har ökat värdet på andelen. 

 

Genom lagändring klargörs nu att det inte ska vara möjligt att utnyttja reglerna på sådant sätt 

som tidigare var möjligt. Tillskott som har gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i 

verksamheten eller bolaget får alltså inte medräknas.170  

                                                
170 Se Tjernberg, Mats, Nya 3:12 regler, SvSkT 2012:6-7 s. 572.   
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Förslaget i promemorian skilde sig nämnvärt från det som sedan blev den slutgiltiga 

produkten. Förslaget var att underlaget för årets gränsbelopp skulle minskas med samtliga 

kapitaltillskott som lämnats två år före beskattningsårets ingång.171 Advokatsamfundet var en 

av de parter som hade förståelse för att vissa åtgärder måste vidtas för att komma till bukt 

med de luckor som fanns i 3:12- reglerna.172 Kritiska var framförallt Företagarna och FAR 

som menade att lagen istället måste utformas på ett sätt som inte drabbar vanliga seriösa 

fåmansföretagare. Dessutom ansågs förslaget omöjliggöra utdelning under ett nystartat bolags 

två första år. 173  Regeringen fann därtill förslaget utgöra en alldeles för långtgående 

begränsning. Avgörande är istället huruvida tillskottet var varaktigt eller inte. En riktpunkt 

anses emellertid vara att kapitalet ska tjäna bolaget i vart fall under två år.174 Mats Tjernberg 

har i en artikel kortfattat berört det nya tredje stycket i IL 57 kap. 12 §, i övrigt verkar 

diskussion om bankupplägget uteblivit ur doktrin. Huruvida tillskotten är varaktiga kan enbart 

avgöras genom bedömning vilket innebär att regeln är svårtillämpbar enligt Tjernberg.175 

I propositionen framförs avslutningsvis att den nya regeln däremot inte utesluter att 

transaktioner som formellt sett inte strider mot de föreslagna reglerna men som skett i syfte att 

manipulera omkostnadsbeloppet ändå kan komma att underkännas skatterättsligt genom andra 

regler eller genom tillämpning av skatteflyktslagen.176   

Trots lagändringen 2012 (som delvis är ett resultat av Skatteverkets ställningstagande) 

kvarstår dock verkets ställningstagande angående bankuppläggets juridiska riktighet.177 Mig 

veterligen har dock Skatteverket sedan lagstiftningens inträde inte fört fler processer i domstol 

för att angripa bankupplägget med hjälp av skatteflyktslagen.178  

 

                                                
171 Prop. 2011/12:1 s. 436.  
172 Prop. 2011:12:1 s. 436.  
173 Prop. 2011/12:1 s. 436.  
174 Prop. 2011/12:1 s. 436.  
175 Tjernberg, Mats, Nya 3:12 regler, SvSkT 2012:6-7 s 572.   
176 Se prop. 2011/12:1 s. 438.  
177 Se http.//www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/16961.html (2015-04-20) 
178 Enligt uppgifter från Goran Todorovic, sektionschef på Skatteverket i telefonsamtal den 2015-04-28. 
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. 

7.4 Skatteflyktslag eller lagstiftning 

 
 
 
Den skatterättsliga legalitetsprincipen kräver att den skattskyldige i förväg ska kunna förutse 

sin beskattning i enlighet med utfärdade författningar. Även mindre utvidgade beskattningar 

ska beslutas av riksdagen och inte av skattedomstolarna. Det har hävdats att generalklausuler 

har fördelen av att vara förenliga med legalitetsprincipen då de uppfyller kraven på 

föreskriftsbunden beskattning. Skatteflyktslagen visar emellertid prov på att 

legalitetsprincipen åsidosatts då lagen används för att korrigera ofullständigheter i gällande 

lagstiftning. Syftet med skatteflyktslagen är just att den ska kunna användas så att lagstiftaren 

besparas besväret av ny lagstiftning. Eftersom materiella normer saknas i generalklausulen 

förefaller det därför uppenbart att lagen ger upphov till normdelegering och analog 

rättstillämpning vilket också är oförenligt med svensk grundlag  

Det innebär givetvis inte att skatteflykt inte ska angripas men däremot att det bör göras med 

andra medel. Att dra en gräns mellan vad som ska omfattas respektive vad som inte ska 

omfattas av beskattning är en uppgift som rimligtvis enbart kan tillfalla lagstiftaren. Det 

kommer alltid finnas fall som tycks vara likartade men som faller på var sida om gränsen. Inte 

minst visar avgöranden där bankupplägget prövats på det. I och med skatteflyktslagens 

inträde var tanken att denna ”gräns” skulle klargöras i praxis. Så har inte skett varför gränsen 

suddats ut ytterligare. Ingen ytterligare vägledning än den som följer av skatteflyktslagens 

lagtext finns därför att tillgå. Visserligen har den ur effektivitetssynpunkt varit bra men om 

ingen ledning finns att tillgå när den ska tillämpas är den också för rättsosäker för att ha kvar i 

den svenska lagkatalogen. Att angripa skatteflykt med lagstiftning är rimligtvis då den enda 

vägen att gå.  

En lagändring är en utdragen process som naturligtvis kräver överväganden av olika slag. 

Departementen kan behöva prioritera bland olika lagstiftningsåtgärder vilket gör det omöjligt 

att med kort varsel stoppa alla former av kringgående. Det är också rimligt att lagstiftaren i 

sin roll som normgivare måste inhämta kunskap om att ett kringgående faktiskt sker i stor 

omfattning, inte bara att det är teoretiskt möjligt eftersom det ska vara 

lagstiftningsekonomiskt motiverat att ändra bestämmelserna. Visserligen går denna väg inte 

lika snabbt att använda som en allmänt hållen generalklausul, men det är också naturligt att 

lagstiftaren alltid ligger steget efter utvecklingen. En lucka måste ju onekligen 
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uppmärksammas innan den kan tätas. Med en skattelagstiftning utan en skatteflyktslag 

undslipper förvisso några skattebetalare högre beskattning till dess att lagstiftaren har hunnit 

agera i den mån en stoppskrivelse inte använts men förutsebarheten blir så mycket större. Det 

har alla har att vinna på. Inte minst för att det blir lättare för skattebetalarna att rätta sig efter 

reglerna. Därför är det svårt att förstå varför lagstiftaren valt att helgardera sig genom att 

hänvisa till skatteflyktslagen, när lagstiftaren valt att täta lagstiftningsluckan borde väl 

skatteflyktslagen vara överflödig därtill.  

Som inledningsvis skrivits var syftet med denna uppsats att kritiskt granska de två 

tillvägagångssätten som använts för att angripa problematiken med bankupplägget och att 

utreda om bankupplägget utgjorde skatteflykt eller en lagstiftningsbrist.  

Min uppfattning är som nämnt att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas på bankupplägget, 

främst eftersom lagstiftningens syfte inte sträcker sig längre än vad som framgår av lagtexten. 

Att ovillkorade aktieägartillskott är oreglerade i lagtext och att schablonreglerna för beräkning 

av gränsbeloppet är tämligen detaljerade talar sitt klara språk för att så också var fallet.  

Lagstiftaren har nu kommit med en ny lagstiftning. Oavsett hur det förhöll sig med 

skatteflyktslagens tillämplighet har nu klargjorts genom lagändring att det inte ska vara 

möjligt att utnyttja reglerna på sådant sätt som tidigare var möjligt. Emellertid, hade en 

stoppskrivelse meddelats kort efter Skatteverkets ställningstagande hade skatteflyktslagen 

aldrig behövts användas som angreppsmetod. En stoppskrivelse utgör visserligen ingen 

fullgod lösning och har därför kritiserats. I väntan på lagstiftning utgör den dock ett bättre 

alternativ än skatteflyktslagen. Dessutom medger regeringsformen meddelande av 

stoppskrivelser med retroaktiv verkan genom undantaget i RF 2 kap. 10 § 2 st. till skillnad 

från analog tillämpning av skattelag.  

Min bedömning är alltså att det var långt mer rättssäkert att lagstifta på området än att angripa 

bankupplägget med skatteflykt. Huruvida lagstiftningsvägen är mer rättseffektiv får utvisa sig. 

Onekligen har ju skatteflyktslagen använts med framgång i domstolar på bankupplägget men 

lagen har gett upphov till subjektiva bedömningar vilket minskat förutsebarheten. En 

kodifiering med uttryckliga materiella skattenormer ökar därför förutsebarheten vilket också 

gjort det lättare för skattskyldiga att rätta sig efter reglerna. Att skjuta över ansvaret till 

tillämpningssidan för att ”täta” de hål som finns i lagstiftningen är således ingen hållbar 

lösning trots att det brukar hävdas att det inte är möjligt för lagstiftaren att hålla jämna steg på 

skatteplanerarna.  
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