
Om skyddet mot retroaktiv
beskattning
 
En studie i konstitutionell rätt

 
Katarina Fast Lappalainen

Katarina Fast Lappalainen    O
m

 skyddet m
ot retroaktiv beskattn

in
g

Doktorsavhandling i rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt vid Stockholms universitet 2019

Juridiska institutionen

ISBN 978-91-7797-789-6

Katarina Fast Lappalainen
är doktorand i offentlig rätt och
adjunkt i allmän rättslära vid
Stockholms universitet.

Varför behöver vi ett skydd mot retroaktiv beskattning? På ett
övergripande plan ska rättsordningen tillgodose ett grundläggande
mänskligt behov för individen att kunna förutse konsekvenserna av
sina handlingar. På skatteområdet, som kännetecknas av en hög grad
av komplexitet och snabb ändringstakt, är denna problematik ständigt
aktuell. Stora summor kan stå på spel såväl för enskilda som för staten.
   I svensk konstitutionell rätt regleras skyddet utifrån tre huvudsakliga
källor: förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning i regeringsformen,
egendomsskyddet i Europakonventionen samt unionsrättens allmänna
rättsprinciper.
   Det övergripande syftet med denna studie är att analysera det
samlade skyddet mot retroaktiv beskattning. Ett effektivt skydd
handlar inte enbart om hur det regleras utan även om hur det tolkas.
Ett delsyfte med studien är att utifrån gällande rätt utforma en modell
för tolkningen av skyddet som kan bidra till ökad klarhet och
samstämmighet. Det lämnas även förslag om hur skyddet kan stärkas
avseende både lagstiftning och rättstillämpning.
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Abstract
The Protection against Retroactive Taxation - A Study in Constitutional Law.

What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection 
against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union 
law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. The methods used are 
a combination of critical legal positivism and interpretivism.

    The protection against retroactive taxation in Swedish law is regulated at the constitutional level in the Instrument 
of Government, Chapter 2 § 10 sec. 2, which has been in force since 1980. The protection is not absolute as there are 
two exceptions. The first exception is used regularly and allows for a special legislative procedure where the government, 
through a written communication to the parliament, issues an authoritative forewarning that a retroactive change in the tax 
law is to be expected. This has created a system of “prospective retroactivity”, where taxpayers are able to foresee, to a 
certain degree, the situations to which the written communication procedure will apply. The second exception regards the 
use of retroactive tax legislation in times of war or severe economic crisis, but has never been used. This constitutional 
provision provides for a rigorous protection against retroactive taxation, but is limited in scope. It only concerns legislative 
acts by the parliament and the government and the protection mainly concerns retroactivity, not retrospectivity. The 
Swedish model as a whole appears to be compatible with the human rights protection laid down in the European Convention 
of Human Rights as well as European Union law.

    Nevertheless, an active principle-based protection in other areas outside the scope of the constitutional provision seems 
desirable in order to achieve a more effective protection against retroactive taxation throughout the whole legal system.

    The study suggests that the concept of retroactivity is an interpretive concept and that the foremost solution to problems 
of retroactivity is through the balancing of supporting and competing principles or policies. The dichotomy of retroactive 
and retrospective, that is commonly referred to in legal practice is thus rejected, since it cannot provide for an assessment 
of what is at stake for the individual.

    A model for the interpretation of the protection against retroactive taxation based on the principle of proportionality 
is presented in the study. The principle of proportionality is at the forefront in this respect with its different aspects; 
legitimacy, necessity, suitability and proportionality stricto sensu. The principle of human dignity is proposed as being 
decisive regarding the legitimacy of a retroactive interference. Delimiting principles such as the principle of necessity and 
the principle of the abuse of law are also discussed as a means of justifying retroactive interference. The model has been 
developed according to the results of a study of the overall protection against retroactive taxation, especially the case law 
of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union as well as interpretivist theories.

    The study also discusses the need for clear strategies for the legislator as well as the courts and the tax authorities on 
how to avoid retroactivity and achieve reasonable transitions, and includes various proposals in this regard.
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Abstract  

What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose 
of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation 
in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and 
European Union law. Furthermore, the study aims to clarify the interpretive 
aspects of the problem of retroactivity. The methods used are a combination 
of critical legal positivism and interpretivism. 
  The protection against retroactive taxation in Swedish law is regulated at 
the constitutional level in the Instrument of Government Chapter 2 § 10 sec. 
2, which has been in force since 1980. The protection is not absolute as there 
are two exceptions. The first exception is used regularly and allows for a spe-
cial legislative procedure where the government, through a written communi-
cation to the parliament, issues an authoritative forewarning that a retroactive 
change in the tax law is to be expected. This has created a system of “prospec-
tive retroactivity”, where taxpayers are able to foresee, to a certain degree, the 
situations to which the written communication procedure will apply. The sec-
ond exception regards the use of retroactive tax legislation in times of war or 
severe economic crisis but has never been used. This constitutional provision 
provides for a rigorous protection against retroactive taxation but is limited in 
scope. It only concerns legislative acts by the parliament and the government, 
and the protection mainly concerns retroactivity, not retrospectivity. The Swe-
dish model as a whole appears to be compatible with the human rights protec-
tion laid down in the European Convention of Human Rights as well as Euro-
pean Union law.  
 Nevertheless, an active principle-based protection in other areas outside the 
scope of the constitutional provision seems desirable in order to achieve a 
more effective protection against retroactive taxation throughout the whole 
legal system.  
 The study suggests that the concept of retroactivity is an interpretive con-
cept and that the foremost solution to problems of retroactivity is through the 
balancing of supporting and competing principles or policies. The dichotomy 
of retroactive and retrospective, that is commonly referred to in legal practice 
is thus rejected, since it cannot provide for an assessment of what is at stake 
for the individual. 
 A model for the interpretation of the protection against retroactive taxation 
based on the principle of proportionality is presented in the study. The 
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principle of proportionality is at the forefront in this respect with its different 
aspects; legitimacy, necessity, suitability and proportionality stricto sensu. 
The principle of human dignity is proposed as being decisive regarding the 
legitimacy of a retroactive interference. Delimiting principles such as the prin-
ciple of necessity and the principle of the abuse of law are also discussed as a 
means of justifying retroactive interference. The model has been developed 
according to the results of a study of the overall protection against retroactive 
taxation, especially the case law of the European Court of Human Rights and 
the Court of Justice of the European Union as well as interpretivist theories.  
 The study also discusses the need for clear strategies for the legislator as 
well as the courts and the tax authorities on how to avoid retroactivity and 
achieve reasonable transitions and includes various proposals in this regard. 
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inom området.  

En rapport om Retroaktiv skattelag i Sverige har författats av mig tillsam-
mans med Peter Melz och Anders Hultqvist. Detta bidrag, Retroactivity of Tax 
Legislation, Sweden publicerades 2013 i Gribnau, Hans, Pauwels, Melvin, 
Retroactivity of Tax Legislation, 2010 EATLP Congress, Leuven, 27-29 May 
2010, EATLP International Tax Series, Vol. 9, Series editor Raad van, Kees, 
2013.  

Vidare har jag behandlat ämnet retroaktiv skattelagstiftning i en artikel i 
Skattenytts akademiska årsskrift 2011 (red. Stefan Olsson), årgång 1, s. 118 
till 141, Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av regeringsfor-
men och Europakonventionen.  

Avslutningsvis har jag skrivit ett bidrag till en antologi, Skyddet mot retro-
aktiv skattelagstiftning i regeringsformen och europarätten i ”Sveriges skatter 
1945 till 2015 – en Jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år”, Bahr, 
Stig von, Björne, Gunnar, Fast Lappalainen, Katarina, Lodin, Sven-Olof 
(red.), Jure förlag, Stockholm 2015.  

Hänvisning till dessa tidigare publikationer sker i den mån jag har byggt 
vidare på vad som har framkommit i dessa.  

Jag har under min tid med detta arbete haft förmånen att företa studiebesök 
och få viktiga kunskaper rörande praktiska frågor relaterat till ämnet av ett 
flertal kunniga och erfarna jurister.  



v 

För inblick och kunskap rörande arbetet med skrivelseförfarandet i Riksda-
gens skatteutskott vill jag tacka följande personer:  
David Ask, före detta kanslichef, Skatteutskottet, har generöst delat med sig 
av sin unika erfarenhet. Anna Wallin, kanslichef, Skatteutskottet, Peder Bry-
nolf, utskottsråd och Olof Åkerrén, föredragande i Skatteutskottet, för ett oför-
glömligt och informativt möte i Skatteutskottet. 

För inblick och fördjupad insikt rörande arbetet med skrivelseförfarandet 
på Finansdepartementet vill jag tacka följande personer:  
Niklas Ekstrand, departementsråd och Erik Sjöstedt, kansliråd, båda på Fi-
nansdepartementet. Hases Per Sjöblom, före detta ordförande för Försvarsun-
derrättelsedomstolen har också delat med sig av sina erfarenheter och reflekt-
ioner om hur skrivelseförfarandet går till i praktiken på Finansdepartementet.  

Tack även till Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdel-
ning för värdefulla inblickar om Skatteverkets roll när retroaktiv lagstiftning 
aktualiseras. 

Jag vill också tacka medlemmar och styrelseledamöter i Skatterättsliga 
klubben och Institutet Skatter & Rättssäkerhet för intressanta och givande mö-
ten och seminarier under många år. 

Tack till alla medarbetare och kollegor på Juridicum som på olika sätt har 
bidragit med stöd och inspiration under alla dessa år. Särskilt tack till: 
Christine Storr, som förutom att vara en stöttande och inspirerande vän, varit 
behjälplig med tekniska frågor. Maria Wiberg för stöd och initiativkraft, som 
varit av avgörande betydelse för arbetets fortgång i ett besvärligt skede. Jag 
vill även tacka fil. dr. Nubia Evertsson för nya perspektiv och stöd.  

Jag vill tacka min familj, som har stöttat mig under denna tid. Min make 
Paul Lappalainen, som är både svensk och amerikansk jurist, har förutom att 
vara en stöttepelare, hjälpt mig med översättningar till engelska. Stort tack till 
vår älskade lilla dotter Arianne, som tålmodigt har stått ut med att mamma har 
arbetat med sin avhandling. Mina föräldrar, Marie-Louise och Bengt-Göran, 
har lämnat ett ovärderligt stöd och hjälp under hela arbetet både med livets 
praktikaliteter och korrekturläsning. Tack också till mina systrar Elena och 
Ulrika. Min pappa Bengt-Göran, fil. dr. och min syster Elena, med. dr., har 
också givit mig stort stöd och förståelse i doktorandlivets olika faser.  

Etikprövningsmyndigheten har i beslut av den 10 januari 2019 godkänt den 
forskning som bedrivits i detta projekt. 
 
Stockholm den 30 augusti 2019 
 
Katarina Fast Lappalainen 
 



vi 

Sammanfattning  

Retroaktiv beskattning är inte ett nytt rättsligt problem. På ett allmänt plan 
handlar det om hur rättsordningen ska tillgodose ett grundläggande mänskligt 
behov för individen av att kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar 
och planera sitt liv. Skyddet mot retroaktiv beskattning är därför en del av en 
övergripande konstitutionell princip, som ska ta tillvara både förutsebarhet 
och likabehandling i rättsordningen. Den innebär ett skydd mot att lagar införs 
retroaktivt samt att indirekta retroaktiva effekter som kan vara följden av en 
ny lag, ett nytt prejudikat eller en ny administrativ praxis, undviks så långt 
som möjligt. Retroaktivitet bör inte förekomma om det inte föreligger några 
angelägna allmänna intressen som kan rättfärdiga ett avsteg från denna funda-
mentala rättsprincip. 
 Att skyddet mot retroaktiv beskattning ska utformas, tolkas och tillämpas 
för att skapa ett så effektivt skydd som möjligt är emellertid lättare sagt än 
gjort. Skatterätten är ett rättsområde med hög ändringstakt. Anpassningar på 
detta område måste ständigt göras i förhållande till samhällsutvecklingen, vil-
ket i synnerhet gäller ekonomiska och politiska förändringar i såväl en nation-
ell som en internationell kontext.   
 Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera det 
samlade skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk rätt, inbegripet Europa-
konventionen för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och unionsrätten. Ett 
effektivt skydd mot retroaktiv beskattning handlar emellertid inte enbart om 
hur det regleras utan även om hur det tolkas. Ett delsyfte med studien är därför 
att utifrån gällande rätt utforma en modell för tolkningen av skyddet mot ret-
roaktiv beskattning. Detta kan bidra till ökad koherens, klarhet och transpa-
rens vid såväl lagstiftning som rättstillämpning. Ett andra delsyfte är att lämna 
förslag de lege ferenda och de sententia ferenda, d.v.s. om hur skyddet fram-
över mot retroaktiv beskattning kan stärkas vad beträffar både lagstiftning och 
rättstillämpning.  
 För att kunna genomföra en studie som beaktar såväl gällande rätt som tolk-
ningen av den, tillämpas en rättsdogmatisk metod med förebild i den kritiska 
rättspositivismen. Den kritiska rättspositivismen betraktar rätten som ett sy-
stem i flera nivåer (multi-layered phenomenon) och utifrån deras inbördes re-
lationer. Rätten betraktas vidare utifrån två dimensioner, varvid den ena består 
av normer och den andra av den rättsliga praktiken. Den rättsliga praktiken 
möjliggör ett studium inte bara av normerna utan även av tolkningen av rätten. 
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Inom detta område kompletteras metoden med interpretivistiska teorier som 
fokuserar på tolkningen av konstitutionella rättigheter och principer, vilket 
skyddet mot retroaktiv beskattning är ett exempel på.  
 Begreppet retroaktivitet, som är av stor praktisk betydelse för hur skyddet 
mot retroaktiv beskattning avgränsas, är svårt att definiera och det föreligger 
en stor oenighet om hur detta ska göras. En definition av retroaktivitet, som 
fortfarande har stort inflytande i praktiken, innebär en indelning i formell och 
materiell retroaktivitet. Rättsliga bedömningar utifrån en sådan definition gör 
det emellertid svårt att beakta den samlade effekten av retroaktivitet för den 
enskilde. Denna studie utmynnar därför i ett mer funktionellt synsätt på retro-
aktivitet. En viktig slutsats är att retroaktivitet bäst låter sig definieras som ett 
tolkningsbegrepp, vilket innebär att det måste tolkas i det enskilda fallet för 
att förstås. Detta i sin tur förutsätter en modell för hur denna tolkningsprocess 
ska ske. 
 Skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk rätt regleras utifrån tre huvud-
sakliga källor, förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning i 2 kap. 
10 § st. 2 regeringsformen (RF), egendomsskyddet i första tilläggsprotokollet, 
artikel 1 EKMR (TP1-1) samt unionsrättens allmänna rättsprinciper. 
 I svensk intern rätt finns ett väl utvecklat skydd i form av ett särskilt grund-
lagsstadgande i RF 2 kap. 10 § st. 2 om förbud mot retroaktiv skatte- och av-
giftslagstiftning sedan 1980, med följande lydelse:  
 

”Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter 
som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl-
digheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock 
innebära att skatt eller statlig avgift får tas ut trots att lagen inte hade trätt ikraft 
när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade 
lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i 
skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. 
Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen 
finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår 
ekonomisk kris.” 
 

Detta skydd infördes som ett led i en reform om stärkt rättighetsskydd i grund-
lagen och har betraktats som en reaktion mot ett ökat bruk av retroaktiv lag-
stiftning, som i flera fall skett överraskningsvis sedan mitten på 1960-talet för 
att bekämpa ett tilltagande problem med skatteflyktstransaktioner. Bestäm-
melsen är begränsad i omfattning och avser endast föreskrifter, vilket utesluter 
retroaktiva effekter av nya prejudikat eller ny administrativ praxis. Vidare om-
fattas normalt inte indirekta retroaktiva effekter av föreskrifter.  
 Förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 är absolut till sin form men inte till sitt 
innehåll. Förbudet är försett med två undantag. En retroaktiv lag kan enligt det 
första undantaget införas endast om det är påkallat av särskilda skäl. I dessa 
fall tillämpas en särskild lagstiftningsteknik enligt vilket regeringen lämnar en 
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skrivelse till riksdagen om att en retroaktiv lag är att vänta, vilket utgör en 
auktoritativ förvarning. Dagen då skrivelsen lämnas, markerar den tidpunkt 
från vilken retroaktiviteten kan komma att gälla om förslaget genomförs. 
Följaktligen får inte retroaktiviteten sträckas längre tillbaka i tiden än så.  
 Skrivelseförfarande har återkommande använts, i genomsnitt någon gång 
per år. Detta har skett i första hand för att komma till rätta med kringgåenden 
av skattelagen. I det här avseendet används det första undantaget primärt på 
ett sätt som bidrar till att skattebetalarna ska kunna förutse i vilka situationer 
en retroaktiv lagstiftningsåtgärd kan vara att vänta, s.k. förväntad retroaktivi-
tet. Det händer emellertid att skrivelseförfarandet används för andra ändamål 
än kringgåenden av skattelag, vilket kan vara problematiskt, inte minst om det 
avser skatteplanering som är direkt sanktionerad av lagstiftaren. I dessa situ-
ationer har inte retroaktiviteten en vägledande funktion och det kan diskuteras 
om den i dessa fall kan rättfärdigas.  
 Det andra undantaget avser situationer av krig, krigsfara eller svår ekono-
misk kris, men har än så länge aldrig tillämpats. Det finns emellertid historiska 
exempel på detta från tiden före 1974 års RF. Vid sådana nödsituationer finns 
inte samma begränsningar som i det första undantaget.  
 Rättspraxis rörande retroaktivitetsförbudet är tunnsått. Det finns endast ett 
fåtal fall med kortfattade motiveringar, vilket gör det svårt att få närmare led-
ning utifrån dessa om hur RF 2 kap. 10 § st. 2 bör tolkas. Detta kan hänga 
samman med den svenska rättskulturen enligt vilken frågor rörande tolk-
ningen av grundlagen i första hand anses vara en fråga för riksdagen. Denna 
tradition är särskilt stark på skatteområdet, vilket också framgår tydligt i 
Lagrådets yttranden över nya lagförslag. Lagrådet har vid upprepade tillfällen 
uttalat, att det är riksdagens sak att avgöra om det föreligger ”särskilda skäl” 
för att införa en skattelag med retroaktiv verkan. I vissa fall har Lagrådet avrått 
riksdagen från att införa en skattelag retroaktivt, då förslaget gått längre än 
vad som kan anses ha varit avsikten med förbudet, men har ändock aldrig av-
styrkt ett sådant förslag. Merparten av de prejudikat och lagrådsyttranden som 
finns har avgjorts vid en tidpunkt då normprövning av domstolarna enligt 
grundlagen var försett med ett krav på att grundlagsstridigheten måste vara 
uppenbar. Detta krav har senare slopats i samband med en grundlagsreform 
2011, men det är fortfarande oklart i vilken utsträckning det kan komma att 
inverka på framtida avgöranden och lagrådsyttranden. Då det föreligger få av-
göranden är det svårt att bilda sig en uppfattning om hur RF 2 kap. 10 § st. 2 
kommer att tolkas.  
 Utanför tillämpningsområdet för bestämmelsen i RF 2 kap. 10 § st. 2 är 
rättsläget tämligen oklart. Enligt den offentliga rätten finns allmänna rättsprin-
ciper som kan vara tillämpliga, såsom principen om förbud mot retroaktiv lag-
stiftning och rättstillämpning, vilka inte förefaller ha beaktats fullt ut. Illustra-
tivt för detta är lagförslag som har konsekvenser beträffande gynnande beslut 
för enskilda, såsom beslut om uppskov med betalning av kapitalvinstskatt på 
permanentbostäder och fastställda underskottsavdrag, där frågan om 
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konsekvenserna för gynnande beslut av nya regler inte analyseras. Här fram-
står det angeläget med ett mer samlat synsätt på skyddet mot retroaktiv be-
skattning, som inbegriper såväl grundlagsstadgandet som den principiella ni-
vån, eftersom ett grundlagsstadgande bör genomsyra hela rättsordningen. I 
detta avseende kan den svenska rätten vidare kompletteras med den precise-
ring och konkretisering som skett beträffande motsvarande rättigheter och 
principer i såväl EKMR som unionsrätten.    
  Den svenska interna rätten berikas av det retroaktivitetsskydd som finns 
på den europeiska nivån genom egendomsskyddet i TP1-1 EKMR och unions-
rättens allmänna rättsprinciper samt artikel 17 i EU:s rättighetsstadga. Skyddet 
avgränsas genom vad som anses utgöra en berättigad eller legitim förväntning. 
En legitim förväntning kan sägas utgöra en ”egendom” om det finns någon 
rättslig grund för den. Det inkluderar inte ”legitima förhoppningar” om ett 
visst utfall, såsom när rättsläget är oklart. Skyddet avgränsas även utifrån prin-
cipen om förbud mot förfarandemissbruk i unionsrätten, som är en allmän 
rättsprincip och som är tillämplig i svensk skatterätt till den del den utgör im-
plementerad unionsskatterätt. Det innebär att kringgåendeförfaranden som 
görs i syfte att minska eller helt undgå beskattning och som anses utgöra för-
farandemissbruk, inte omfattas av skyddet mot retroaktiv beskattning.  
 Den svenska interna rätten synes på det hela taget väl uppfylla den mini-
mistandard som gäller enligt EKMR. Vidare framstår det svenska skrivelse-
förfarandet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 vara förenligt med unionsrätten vilket 
framgår av EU-domstolens praxis.  
 Det föreligger dock goda förutsättningar för att ytterligare integrera den 
europeiska nivån i den svenska interna rätten. Det kan bidra till en förstärkning 
av retroaktivitetsskyddet även på områden där RF 2 kap. 10 § st. 2 inte är 
tillämplig, men där ett skydd trots det ter sig angeläget. Det gäller i synnerhet 
de europeiska principerna om legitima förväntningar, som skulle kunna an-
vändas för att precisera motsvarande principer i intern svensk rätt. Här fram-
står distinktionen mellan legitima förväntningar och legitima förhoppningar i 
viss utsträckning som klargörande.  
 Även om den svenska rätten har en väl utvecklad reglering av skyddet mot 
retroaktiv beskattning, måste skyddets effektivitet trots det också bedömas ut-
ifrån hur skyddet bör tolkas. Skyddet mot retroaktiv beskattning betraktas i 
detta avseende som en princip, d.v.s. den ger uttryck för ett värde, ett ideal, 
som ska förverkligas så långt det är faktiskt och rättsligt möjligt. Denna bild 
förstärks av att det i såväl förarbeten som doktrin, vid upprepade tillfällen har 
framhållits att såväl frågan om vad som utgör retroaktivitet som frågan om hur 
skyddet mot retroaktiv beskattning bör begränsas i grund och botten är en av-
vägningsfråga.  
 Vid tolkningen av skyddet är utgångspunkten att det är fråga om en princip. 
Det innebär att olika intressen måste balanseras mot varandra för att kunna ge 
ett svar på vad som utgör retroaktivitet och om den ska anses tillåten eller 
otillåten. Det kräver en teori om juridiska avvägningar, där 
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proportionalitetsprincipen är en grundläggande beståndsdel. Proportionalitets-
bedömningen görs utifrån fyra aspekter: legitimitet, lämplighet, nödvändighet 
och det minst ingripande alternativet (proportionalitet stricto sensu). Den tolk-
ningsstrategi som är utgångspunkten för den tolkningsmodell som föreslås är 
konstruktiv tolkning (constructive interpretation), vilken medger att rättighet-
ens materiella innehåll beaktas i högre utsträckning. 
 Denna balansakt innefattar ett nätverk av principer och intressen som kan 
både stödja varandra och behöva vägas mot varandra. En indelning av olika 
kategorier av principer görs i studien för att underlätta balanseringen av prin-
ciper och för fastställandet av rättfärdigandegrunder. Det handlar om 
tillitsprinciper, likhetsprinciper, behovsprinciper och lojalitetsprinciper och 
hur avvägningen mellan dem ska göras i enlighet med proportionalitetsprinci-
pen. Vad som utgör ett legitimt avsteg från skyddet mot retroaktiv beskattning 
bör ytterst göras i ljuset av människovärdets princip med dess två aspekter, 
d.v.s. likhetsprincipen och principen om personligt ansvar.  
 I studien presenteras en tolkningsmodell med utgångspunkt i proportional-
itetsprincipen, som utvecklats utifrån den genomgång och analys som har 
gjorts av gällande rätt, framför allt utifrån rättspraxis från EU-domstolen och 
Europadomstolen samt interpretivistiska teorier. Syftet med denna tolknings-
modell är att de olika normer som föreligger på olika nivåer kan fogas samman 
för att skapa en bättre samstämmighet i rättssystemet och möjliggöra ett så 
effektivt skydd som möjligt.     
 Mot bakgrund av denna tolkningsmodell diskuteras hur prövningen av sär-
skilda skäl bör göras. Vidare diskuteras behovet av att utveckla strategier för 
såväl lagstiftare som rättstillämpare, för att så långt som möjligt undvika ret-
roaktivitet och skapa så mjuka övergångar som möjligt från en gammal ord-
ning till en ny. I anslutning till detta diskuteras hur en efterkontroll skulle 
kunna ske utifrån en brittisk modell med ett efterhandsgranskningsråd, som 
komplement grundlagsfästa kontrollmekanismer som redan finns.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 
 
"Och så stiftades det en lag med retroaktiv verkan, vilket enligt vad Pomperi-
possa förstod var första gången i Monismaniens historia. Med andra ord, för-
säkringsavtal som Pomperipossa helt lagenligt hade gjort för mer än tio år sen, 
revs nu upp med tri raske skutt, och hon tvingades gå till sitt försäkringsbolag 
och säja: Jag kan tyvärr inte fullgöra vårt avtal, för jag kan inte betala! Men 
på försäkringsbolaget var de just då så chockade och nedbrutna och rent ut 
sagt förbannade över att de vise männen hade fattat detta beslut utan att först 
höra sej för ordentligt med sakkunskapen, vilka konsekvenser det skulle få, så 
de stirrade bara på Pomperipossa med blodsprängda ögon och bad henne för-
svinna, innan hela huset rasade."1  
 

Ur Pomperipossa från Monismanien av Astrid Lindgren 1976  
 
Retroaktiv beskattning som rättsligt problem är inget nytt. På ett övergripande 
plan handlar det om hur rättsordningen ska tillgodose ett grundläggande 
mänskligt behov av att kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar och 
kunna planera därefter.2 Skyddet mot retroaktiv beskattning är därför en 
aspekt på en fundamental konstitutionell princip som kan betraktas som en 
hörnsten i ett system med grundläggande rättigheter.3 Den innebär ett skydd 
mot att normer införs med tillbakaverkande kraft samt att indirekta retroaktiva 
effekter som kan vara följden av en ny lag, ett nytt prejudikat eller en ny ad-
ministrativ praxis, undviks i så stor utsträckning som möjligt.  

Det går emellertid inte att komma ifrån att rättsliga förändringar inom skat-
teområdet ofta påverkar enskildas ekonomiska resurser och möjligheter på nå-
got sätt, som kan innebära retroaktivitet både direkt och indirekt. På skatteom-
rådet, som kännetecknas av en hög grad av komplexitet och snabb ändrings-
takt, är denna problematik ständigt aktuell. Det svenska skattesystemet måste 
fortlöpande anpassas i förhållande till yttre omständigheter i en värld med allt 
öppnare gränser, en allt friare internationell handel och nya tekniska 

 
1 Utdrag ur Lindgren, Astrid, Pomperipossa i Monismanien, kultursidorna, Expressen den 10 
mars 1976. 
2 Tridimas påpekar att detta framträder särskilt tydligt inom näringslivet, där avancerad plane-
ring krävs för att så långt som möjligt reducera transaktionskostnader och uppnå så hög effek-
tivitet som möjligt, se Tridimas 2006 s. 242. 
3 Åhman 2019 s. 100. 
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landvinningar.4 Flera skattebaser har blivit alltmer lättrörliga och "statslösa", 
vilket i synnerhet gäller kapital.5 Denna förändring medför också ökade möj-
ligheter till såväl nationell som internationell skatteplanering, vilket kan kräva 
retroaktiva ingripanden av lagstiftaren för att täppa igen eventuella luckor i 
lagen. Efter Sveriges inträde i EU 1995 sker den skatterättsliga normgivningen 
på fler nivåer än tidigare, vilket komplicerar rättsläget för de enskilda.6  

Betydande ekonomiska värden kan stå på spel i samband med en retroaktiv 
lagändring på skatteområdet, både för enskilda och staten. Det statsfinansiella 
intresset som skatterätten ska tillgodose kan karaktäriseras som själva livsner-
ven för den offentliga verksamheten och den gemensamma välfärden. Skatte-
rätten berör också praktiskt taget alla fysiska och juridiska personer och inne-
bär en betydande maktbefogenhet från statens sida. Strävan efter balans mel-
lan behovet av rättslig stabilitet och behovet av att kunna genomföra nödvän-
diga ändringar i skattelagstiftningen för att uppnå viktiga samhälleliga 
målsättningar, har medfört att skyddet mot retroaktiv skattelag har behövt ut-
vecklas.   

År 1980 infördes ett förbud mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning i 
RF 2 kap. 10 § st. 2 i regeringsformen, som lyder:  
 

”Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter 
som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl-
digheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock 
innebära att skatt eller statlig avgift får tas ut trots att lagen inte hade trätt ikraft 
när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade 
lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i 
skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. 
Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen 
finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår 
ekonomisk kris.” 
 

Detta stadgande synes ha få direkta motsvarigheter i ett internationellt per-
spektiv och är avsett att täcka det stora flertalet fall.7 Förbudet omfattar emel-
lertid inte prejudikat och administrativ praxis. Inte heller omfattas alla former 
av retroaktivitet, såsom indirekta retroaktiva effekter av lagen. 

Förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 är absolut till sin form men inte till sitt 
innehåll. Avsteg kan göras enligt de undantag som anges om 1) det är påkallat 
av särskilda skäl eller 2) det är påkallat av särskilda skäl vid krig, krigsfara 
eller svår ekonomisk kris. 

 
4 Påhlsson 2018 s. 18. 
5 Zamboni 2017 s. 72. 
6 Påhlsson 2018 s. 18. 
7 Gribnau och Pauwels 2013 s. 51. Gribnau och Pauwels konstaterar utifrån en analys av bidrag 
från 19 länder (15 EU-länder, Kanada, USA och Turkiet) att endast Sverige, Portugal och Gre-
kland har stadganden i sina respektive konstitutioner som ger ett specifikt skydd vid retroaktiv 
skattelag. Den svenska grundlagsregleringen beträffande skrivelseförfarandet framstår emeller-
tid som tämligen unik.  
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Det första undantaget om "särskilda skäl" tillämpas i genomsnitt någon gång 
per år.8 Det innebär att ett särskilt lagstiftningsförfarande används, enligt vil-
ket regeringen lämnar en skrivelse till riksdagen om att ett förslag om en 
lagändring med retroaktiv verkan är att vänta (en s.k. auktoritativ förvarning). 
Detta används främst som ett instrument för att komma till rätta med kringgå-
enden av skattelag. Det andra undantaget vid krig, krigsfara och ekonomisk 
kris, har aldrig använts.  

Skrivelseförfarandet fungerar på det hela taget väl, men har kritiserats för 
att inte alltid användas i enlighet med sitt ursprungliga syfte, d.v.s. att mot-
verka kringgåenden av skattelag.9 Problemet kompliceras av att det inte klart 
framgår hur prövningen av särskilda skäl ska ske och att Lagrådet i flera fall 
inte har ansett sig behörig att granska om regeringen verkligen har haft sär-
skilda skäl för att vidta en retroaktiv lagstiftningsåtgärd.10 Förbudet har därför 
kritiserats för att vara en "fasadlegitimation".11 

Förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 kan som nämndes, betraktas som en del av 
en övergripande konstitutionell princip om att alla föreskrifter normalt ska 
vara framåtsyftande.12 Det är dock oklart vilket genomslag denna princip har 
fått beträffande tidigare nämnda områden som inte omfattas av detta stad-
gande, d.v.s. hur väl samstämmigheten upprätthålls på hela skatteområdet.  

Under den tid som RF 2 kap. 10 § st. 2 har varit i kraft, har Sverige genom-
gått en omfattande konstitutionell utveckling genom medlemskapet i EU och 
inkorporeringen av EKMR i svensk rätt 1995. Europeiseringen av det svenska 
rättslivet innebär att vi idag har tre parallellt gällande skyddsordningar för 
grundläggande rättigheter, RF 2, EKMR och EURS. Detta innebär att den 
svenska lagstiftaren och rättstillämparen även behöver beakta de europeiska 
nivåerna vid fall av retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning. Ett skydd mot 
retroaktiv beskattning föreligger enligt egendomsskyddet i TP1-1 EKMR. I 
unionsrätten finns ett skydd mot retroaktiv beskattning som primärt ges med 
stöd av allmänna rättsprinciper, men skyddet måste också uppfylla de krav 
som ställs enligt EURS. 

Med tre parallellt gällande retroaktivitetsskydd finns ett behov av ett hel-
hetsperspektiv. Det betyder att gällande svensk rätt behöver fastställas med 
utgångspunkt i detta. Centralt för retroaktivitetsskyddets effektivitet är hur det 
tillämpas och tolkas. Det är därför väsentligt att analysera hur skyddet tolkas 
av såväl lagstiftaren som rättstillämparen. Ett effektivt rättighetsskydd kan 
inte uppnås bara genom reglering utan man måste också beakta hur det tolkas 
och på vilket sätt det bör ske. Det handlar närmare bestämt om hur de olika 
intressen som står på spel ska balanseras i förhållande till varandra, så att det 

 
8 Påhlsson SN 2011 s. 15 f. och s. 43 f., Påhlsson 2014 s. 108, Melbi 2014, s. 112. 
9 Påhlsson 2014 s. 99 ff. 
10 Påhlsson, SN 2011 s. 8, Påhlsson 2014 s. 97. 
11 Påhlsson SN 2011 s. 44, Påhlsson 2014 s. 101. 
12 Bernitz 2000 s. 58. 
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individuella rättighetsskyddet blir så effektivt som möjligt utan att viktiga 
samhälleliga intressen undermineras på ett avgörande sätt.  

1.2 Syften och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera skyd-
det mot retroaktiv beskattning i gällande svensk rätt, inbegripet de europeiska 
nivåerna som utgörs av EKMR och unionsrätten. I detta ingår att fastställa 
deras inbördes relationer och att analysera om det finns förutsättningar för att 
fastställa ett gemensamt ramverk för skyddet mot retroaktiv beskattning. På 
det nationella planet ska analyseras, mer specifikt, i vilken utsträckning RF 2 
kap. 10 § st. 2 är samstämmig med områden inom skatterätten som inte om-
fattas av stadgandet och om det föreligger brister i något avseende. 

Det övergripande syftet åtföljs av två delsyften som delvis går in i varandra. 
Det första delsyftet hänger samman med hur skyddet mot retroaktiv beskatt-
ning tolkas eller borde tolkas. En del av detta syfte är att utforma en modell 
beträffande tolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning med ändamål att 
bidra till bättre koherens, ökad klarhet och transparens vid tolkningen och till-
lämpningen av skyddet hos såväl lagstiftaren som rättstillämparen. En annan 
målsättning med en sådan tolkningsmodell är att söka förbättra möjligheterna 
för en utvärdering av skyddets effektivitet i samband med t.ex. val av tolk-
ningsmetod eller lagstiftningsteknik med tonvikt på: 
 

Nödvändiga krav som måste vara uppfyllda för att uppnå ett effektivt 
skydd mot retroaktiv beskattning. 
 
Önskvärda krav som bör beaktas för att uppnå ett så effektivt skydd som 
möjligt, utan att angelägna allmänna intressen sätts ur spel. 
 
Strategiska överväganden i samband med att en retroaktiv lag införs el-
ler och att ny praxis tillämpas med beaktande av såväl eftersträvade ef-
fekter som icke avsedda konsekvenser. 

 
Det andra delsyftet är att lämna förslag de lege ferenda och de sententia fe-
renda. 

De frågeställningar som gör sig gällande för denna studie går från mer ge-
nerella frågeställningar rörande skyddet mot retroaktivitet i den svenska rätts-
ordningen i stort till mer specifika sådana som gäller för den konstitutionella 
skatterättens område. 

För att kunna fastställa gällande svensk rätt beträffande skyddet mot retro-
aktiv beskattning är huvudfrågan hur omfattande skyddet mot retroaktiv be-
skattning är? Vilka normer i form av grundläggande regler, principer och rät-
tigheter utgör grunden för detta skydd? Vidare är det av intresse att analysera 
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vilka normer som är aktuella för den konstitutionella skatterättens område mer 
specifikt och om det går att identifiera en struktur av normer som är tillämplig 
i den skatterättsliga kontexten. 

En studie av gällande rätt är emellertid inte tillräcklig för att avgöra om det 
föreligger ett effektivt rättighetsskydd. Det är också av vikt att beakta hur det 
tolkas och tillämpas. För att kunna uppnå syftet att utforma en tolkningsmo-
dell med ändamål att skapa förbättrade förutsättningar för att hantera retroak-
tivitetsproblem på skatteområdet, krävs att de teoretiska utgångspunkterna 
identifieras och analyseras. 

För det första krävs, utöver ett studium av gällande normer, att det klargörs 
vilka grundläggande begrepp som bygger upp skyddet mot retroaktiv beskatt-
ning. Hur definieras dessa och vad innebär de för avgränsningen av skyddet? 
Det mest centrala begreppet är begreppet retroaktivitet. En utgångspunkt är att 
begreppet är flytande och att tolkningen av det är beroende av den kontext 
som är vid handen, t.ex. det specifika rättsområde i vilket det ingår. Går det 
att finna en användbar definition av begreppet retroaktivitet vid tolkningen av 
skyddet mot retroaktiv beskattning? Begreppet retroaktivitet kan inte enbart 
betraktas för sig utan måste också analyseras i relation till andra centrala be-
grepp som kan vara aktuella vid tolkningen och tillämpningen av skyddet mot 
retroaktiv beskattning, såsom "berättigade förväntningar" och "rättskraft". 
Vilka komponenter har betydelse och hur ska de vägas samman eller balanse-
ras? 

För det andra är det nödvändigt att diskutera vilka olika intressen som står 
på spel vid retroaktiv beskattning. Hur bör dessa intressen balanseras i förhål-
lande till varandra, så att det individuella rättighetsskyddet blir så effektivt 
som möjligt utan att viktiga samhälleliga intressen undermineras på ett allvar-
ligt sätt? På skatteområdet handlar det om statens behov av finansiering av 
den offentliga verksamheten, vilket ibland kan komma i konflikt med den en-
skildes individuella rättigheter. För detta krävs en teori om juridiska avväg-
ningar.   

1.3 Metod och material 
 
För att kunna studera retroaktivitetsproblemet såväl generellt som på skatte-
området krävs en metod som inte bara tar sikte på gällande rätt utan som också 
kan ta sig an problem rörande begreppsbestämning och tolkningen av retroak-
tivitetsskyddet, vilka utgör nödvändiga pusselbitar när det gäller skyddets ef-
fektivitet. Retroaktivitet är ett svårbestämbart begrepp och det har visat sig 
vara förenat med svårigheter att avgöra hur omfattande retroaktivitetsskyddet 
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kan och bör vara med hjälp av gängse definitioner, t.ex. genom användning 
av förenklade dikotomier såsom äkta och oäkta retroaktivitet.13  

Hur begreppet retroaktivitet definieras är inte bara en teoretisk fråga, utan 
en fråga med viktiga praktiska konsekvenser, eftersom det kan vara avgörande 
för om en enskild kan tillerkännas ett skydd mot retroaktivitet eller inte. Detta 
gäller även tolkningen rörande retroaktivitetsproblemet mer generellt ef-
tersom det kan vara flera olika intressen som gör sig gällande och som måste 
balanseras mot varandra, vilket gäller allmänna intressen, men också rättvisa 
som är centralt för beskattningen och andra individers rättigheter.  

Studien tar sin utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod benämnd den kri-
tiska rättspositivismen som formulerats av Tuori. Den rättsdogmatiska meto-
den i traditionell mening innebär i korthet att fastställa gällande rätt genom en 
analys av vad som med viss säkerhet kan sägas rymmas inom ramen för ämnet 
utifrån i svensk rätt vedertagna rättskällor, d.v.s. lag, förarbeten och rätts-
praxis.14 Doktrin och konstitutionell sedvana betraktas i första hand som ar-
gumentationskällor.15 Perspektivet är således ett ”inifrånperspektiv” på rät-
ten.16 Metoden är adekvat vad beträffar studiet av retroaktivitetsskyddet uti-
från vedertagna rättskällor i de respektive system som här studeras. Den kri-
tiska rättspositivismen möjliggör emellertid ett mer vidsträckt studium av 
rätten avseende fler nivåer än denna och omfattar även rättskulturen och den 
historiska bakgrunden hos de normer som är föremål för studien.17 Vad som 
menas med gällande rätt enligt den gängse rättsdogmatiska metoden är därför 
snävare än vad som gäller enligt den kritiska rättspositivismen. 

Därutöver måste dimensioner som är nödvändiga för att förstå det aktuella 
kunskapsområdet beaktas. Det gäller i synnerhet hur de konstitutionella rät-
tigheter och principer som aktualiseras vid retroaktiva ingripanden eller indi-
rekta retroaktiva effekter tolkas eller borde tolkas för att rättigheten ska få så 
stort genomslag som möjligt i hela rättssystemet. Den traditionella rättsdog-
matiska metoden kompletteras därför med metoder hämtade från kritisk rätts-
positivism och interpretivism. Enligt den kritiska rättspositivismen analyseras 
inte rätten endast som ett normativt fenomen utan också utifrån vad som be-
nämns ”rättslig praktik” (rättsliga praktiker), vilket handlar om dömande 
verksamhet, delar av lagstiftningsprocessen samt rättsvetenskaplig forskning 
som producerar och reproducerar rättsordningen.18 Den kritiska 

 
13 Se t.ex. Wall 2014 s. 211, Herler 2008 s. 167 ff., Driedger 1978 s. 264, Hagstedt 1975 s. 20, 
Eriksson 1968 s. 198. 
14 Kleineman 2013 s. 26. 
15 Frändberg 2004 s. 36. 
16 Sandgren 2006 s. 531, Sandgren 2005 s. 649, Tuori 2002 s. 285. 
17 Det är viktigt att komma ihåg, såsom Gräns framhåller, att rättskälleläran ju enbart är en 
idealtypisering av den juridiska metod och som sådan inte är avsedd att fånga in alla de fragment 
som praktiskt beslutsfattande ändå består av. Se Gräns 2013 s. 201. Detta gäller både besluts-
fattande beträffande retroaktiva åtgärder som retroaktiva konsekvenser av själva beslutsfattan-
det. 
18 Tuori 2013 s. 17 f., Tuori 2002 s. 234 ff. 
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rättspositivismen möjliggör därför ett studium av tolkningen av rätten och ut-
gör på vis en brygga till interpretivistiska teorier om tolkningen av grundläg-
gande rättigheter, såsom Dworkins och Alexys, vilka också kommer att an-
vändas i den aktuella studien. De interpretivistiska teorierna bidrar i detta av-
seende till att precisera själva tolkningsprocessen vid tillämpningen av skyd-
det mot retroaktiv beskattning. 

1.3.1 Synen på gällande rätt enligt den kritiska rättspositivismen 
 
En genomgång och jämförelse mellan de rättssystem som är föremål för stu-
dien, d.v.s. den svenska konstitutionella rätten, EKMR och unionsrätten, låter 
sig inte enbart göras genom en isolerad beskrivning av de regler och principer 
som utgör gällande rätt i de tre systemen. Studien omfattar vidare rättsområ-
den som styrs av grundläggande rättigheter och principer oavsett om de finns 
med i "regelboken" eller ej. Skyddet mot retroaktiv beskattning regleras både 
som grundlagsstadgande i RF 2 kap. 10 § st. 2 men också såsom en del av 
allmänna rättsprinciper i såväl den nationella rätten som unionsrätten. Skyddet 
är också en del i det moderna människorättsskyddet, närmare bestämt egen-
domsskyddet i TP1-1 EKMR och art. 17 EURS. Det kräver ett bredare per-
spektiv på vad som menas med "gällande rätt".  

Om man använder den kritiska rättspositivismen, kan man betrakta rätten 
som ett flernivåfenomen - "a multi-layered phenomenon”.19 Det betyder att 
rätten inom ett och samma system fungerar på olika nivåer, vilka utvecklar sig 
parallellt i olika takt i ytstrukturen, mellanstrukturen och djupstrukturen.20 
Denna flernivåmodell illustrerar ett idealiserat antagande av ett ”moget mo-
dernt rättssystem”.21  

Enligt den kritiska rättspositivismen begränsar sig gällande rätt inte endast 
till ett föränderligt flöde av regler, rättspraxis och sedvana som är ett resultat 
av en pågående diskurs mellan lagstiftare, domare och rättslärda. Denna nivå 
kallar Tuori för ytstrukturen, vilken främst berör nationell rätt.22 Avsikten är 
att så noga som möjligt belysa ytnivån vad beträffar skyddet mot retroaktiv 
beskattning såsom genom olika beskrivningar av RF 2 kap. 10 § st. 2 och där-
till hörande rättspraxis, människorättsskyddet mot retroaktiv beskattning samt 
det i första hand principiella skyddet som finns i unionsrätten. 

Det finns emellertid strukturer utanför ”regelboken", nämligen i mellanni-
vån och djupnivån. Mellannivån, som Tuori kallar för ”rättskulturen” eller 
den juridiska expertkulturen (legal expert culture),23 kan beskrivas som 

 
19 Tuori 2002 kap. 6 s. 147 ff., Tuori 1997 s. 429. 
20 Här har Tuori inspirerats av bl.a. historiografisk forskning, se Tuori 2002 s. 150 ff. 
21 Tuori 2015 s. 15, Tuori 2002 s. 27; s. 204 f. 
22 Tuori 2002 s. 154 ff., Tuori 1997 s. 433. 
23 Tuori 2002 s. 161 ff. 
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rättssystemets minne och håller rättens anknytning till det förflutna vid liv.24 
Denna nivå har sitt ursprung i den juridiska expertkulturen som återger rätts-
ordningen i systematiserad form samt bidrar till dess inre rationalitet och ko-
herens.25 Det handlar om den juridiska metoden, allmänna läror, de grundläg-
gande juridiska begreppen samt allmänna rättsprinciper.26 De allmänna rätts-
principerna på mellannivån gäller stricto sensu och skiljer sig härvid från po-
licyer som är ägnade att uppfylla olika önskvärda politiska målsättningar.27 
Vad beträffar den aktuella studien är rättens mellannivå central, då den sker 
på begreppsnivå och syftar till att utveckla en tolkningsmodell för skyddet mot 
retroaktiv beskattning.  

I rättens djupstruktur återspeglas gemensamma och historiskt förankrade 
värderingar liksom moral.28 På denna nivå är utvecklingen som mest långsam 
och får sägas representera stabila, mer permanenta grundvärden som är ge-
mensamma för flera olika rättskulturer,29 Denna nivå härbärgerar de allmänna 
rättsprinciperna, rättsstatsidealet och de mänskliga rättigheterna.30 Vad beträf-
far denna studie finns det anledning att beakta den historiska förankringen rö-
rande skyddet mot retroaktiv beskattning och vad den innebär rent konkret 
beträffande såväl regleringen av skyddet som tolkningen av det.  
Rättens nivåer är inte statiska och fungerar inte självständigt från varandra 
utan interagerar med varandra på olika sätt. Tuori identifierar sex olika ömse-
sidiga relationer mellan rättens olika strukturer.  

Den första relationen kallas för det sedimentära förhållandet och innebär 
att mellannivån och djupstrukturen utgör sediment av de turbulenta föränd-
ringarna på ytan, d.v.s. top-down.31 Ett exempel på sedimentering utgörs av 
utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, som ju till att börja med utgjorde 
universella och av naturen givna principer. Från de amerikanska och franska 
revolutionerna och framåt har de mänskliga rättigheterna sedimenterat i djup-
nivån genom otaliga grundlagsförsamlingar, konstitutioner, beslut av nation-
ella och senare även internationella domstolar m.m. och utgör numera en del 
av den positiva rätten.32  

I det här perspektivet är det av betydelse att fråga sig hur skyddet mot ret-
roaktiv beskattning har sedimenterats. Som nämndes ovan framstår det som 
givet att retroaktivitetsskyddet är en del i alla rättens strukturer i det som sam-
mantaget är en del av den svenska rättsordningen. Att påvisa detta förhållande 
är också syftet med de historiska redogörelser som ska göras i denna studie, 

 
24 Tuori 2002 s. 162. 
25 Tuori 1997 s. 433. 
26 Tuori 2002 s. 166. 
27 Tuori hänvisar i denna del till Dworkin rörande moraliskt präglade principer, se Tuori 2015 
s. 16, Tuori 2002 s. 181 ff. 
28 Tuori 2002 s. 183 ff. Det motsvarar idén om longue durée i den historiografiska forskningen. 
29 Ibid. s. 192. 
30 Tuori 2002 s. 190, Tuori 1998 s. 233, Tuori 1997 s. 435. 
31 Tuori 2002 s. 200, Tuori 1997 s. 436 f. 
32 Tuori 2002 s. 201 ff., Tuori 1997 s. 437. 
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vilket t.ex. gäller den studie som ska göras rörande retroaktiv skattelagstift-
ning i Sverige under 1900-talet fram till 1980 då förbudet mot retroaktiv skat-
telag infördes i RF 2 kap. 10 § st. 2. Att belysa den historiska bakgrunden, kan 
också vara av betydelse för tolkningen av retroaktivitetsskyddet idag.  

Den andra relationen kallas för det konstitutiva förhållandet och ger ut-
tryck för hur mellan- och djupstrukturerna påverkar ytstrukturen bottom-up. 
Det gäller i både normativt avseende, genom t.ex. de grundläggande begrepp 
och principer som utgör den normativa grunden för nya lagar, och i metodo-
logiskt hänseende.33 Ett praktiskt exempel på detta förhållande är när domaren 
definierar ett rättsligt problem via ett juridiskt begrepp i en anhängig process, 
låt säga rörande en fråga om jämkning av ett avtal. Denna definition, talar 
också om för domaren vilka stadganden, prejudikat och andra rättskällor, som 
kan vara relevanta i fallet för att bestämma vilken norm som är tillämplig. Vid 
tolkningen av dessa rättskällor vägleds hon av rättsliga principer, såsom pacta 
sunt servanda. Avslutningsvis formulerar domaren sitt beslut i enlighet med 
den subsumtions-logiska modellen, med tillämpning av den aktuella normen 
och med beaktande av fakta i målet.34 

Det konstitutiva förhållandet är särskilt relevant för den aktuella studien, 
vilket särskilt gäller det för avhandlingen grundläggande begreppet "retroak-
tivitet". Hur detta begrepp definieras är också avgörande för hur skyddet vid 
retroaktiv beskattning ska tolkas och tillämpas.  

Den tredje kategorin benämns det konkretiserande förhållandet.35 Vad 
ytstrukturen får i form av t.ex. allmänna rättsprinciper från mellan- och djup-
strukturen i konstitutivt hänseende ger den tillbaka i form konkretisering av 
dessa principer.36 En analys av sådana förhållanden kan vara till hjälp för att 
förstå varför en rättskultur skiljer sig från en annan beroende på t.ex. historiska 
skäl.37 Detta förklarar också varför tolkningen av mänskliga rättigheter och 
rättsstatliga principer skiljer sig i olika rättskulturer, såsom att frihetsrättig-
heter betonas tydligare i den anglo-amerikanska emedan de sociala, ekono-
miska och kulturella rättigheterna har ett starkare inflytande i de kontinental-
europeiska rättskulturerna.38 Ett exempel som är aktuellt för den förevarande 
studien är det svenska retroaktivitetsförbudet som är en följd av specifika 
"svenska" erfarenheter.  

Den fjärde kategorin kallas för det avgränsande förhållandet.39 På samma 
sätt som det konstitutiva förhållandet spelar en viktig roll i lagstiftningspro-
cessen, för rättsligt beslutsfattande och för det juridiska tänkandet i allmänhet 
bidrar den också med restriktioner i detta avseende. En ny lag fungerar inte 
isolerat; den tolkas av domare och rättslärda. Den ”interna logiken” i systemet 

 
33 Tuori 2013 s. 54, Tuori 2002, s. 209 ff. 
34 Tuori 2002 s. 210. 
35 Ibid. s. 212 ff. 
36 Tuori 2002 s. 212, Tuori 1997 s. 439. 
37 Tuori 2002 s. 212. 
38 Ibid. s. 213. 
39 Ibid. kap. 8 s. 217 ff. 
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dikteras i stor utsträckning av doktrin och föreställningar om juridiska be-
grepp.40 Vad beträffar detta förhållande utgör tolkningen av begreppet "retro-
aktivitet" en viktig komponent vid avgränsningen av skyddet vid retroaktiv 
beskattning.  

Den femte gruppen kännetecknas av relationer som möjliggör kritik av den 
positiva rätten, det s.k. kritikrelaterade förhållandet. En norm som skapas 
på ytnivån blir således föremål för censur ("internal censorship of the law") i 
förhållande till mellan- och djupnivån, om den inte är förenlig med t.ex. en 
allmän rättsprincip.41 Det kritikrelaterade förhållandet i denna studie kan be-
skrivas genom att exempelvis studera en stopplag eller ett rättsligt avgörande 
beträffande RF 2 kap. 10 § st. 2 i förhållande till grundläggande principer 
såsom principen om berättigade förväntningar.   

Den sjätte och sista gruppen handlar om rättfärdigande - det justifierande 
förhållandet.42 De grundläggande principer som sedimenterats och bebor 
djupstrukturen, såsom förbudet mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämp-
ning, demokratiprincipen och mänskliga rättigheter, kan också rättfärdiga en-
skilda regleringar, domar och rättsdogmatiska ståndpunkter.43 Ett sådant be-
hov kan uppstå när en princip och en motprincip pekar i olika riktningar och 
lösningen på denna konflikt får sökas i djupstrukturen genom de rättfärdi-
gande principer som befinner sig där.44 En integrerad del av djupstrukturen är 
därför ett yttersta kriterium för rättslig legitimitet.45 Således kan legitimiteten 
och dess gränser återfinnas inom den positiva rätten självt, utan att man behö-
ver ta till måttstockar utanför denna.46 Rättens legitimitet kan sägas ha tre di-
mensioner:47 1) empirisk legitimitet (effektivitet), som grundar sig på en fak-
tisk acceptans, d.v.s. vad avnämarna finner sig etiskt och moraliskt bundna 
till.48 2) formell legitimitet, d.v.s. iakttagande av det rättsligt reglerade förfa-
randet av rättsnormernas utfärdande, 3) normativ legitimitet ("innehållslig gil-
tighet").49 Preciseringen av den normativa legitimiteten sker således genom att 
"vi öppnar rättsordningen i djupled och belyser de skikt som ligger under 

 
40 Ibid. s. 217 ff. 
41 Ibid. s. 226. 
42 Ibid. kap. 9 s. 243. 
43 Ibid. s. 278. 
44 Ibid. s. 245. Detta kallas av vissa ibland för deep justification. Denna process sker ofta hos 
rättstillämparen på ett praktiskt medvetandeplan. Det är inte alltid att någon direkt hänvisning 
görs till de allmänna rättsprinciper som man grundar sin bedömning på. Se även s. 261. 
45 Tuori 2002 s. 262 ff., Tuori 1997 s. 442. Tuori framhåller att man genom hänvisning till 
djupstrukturen, som är en del av den positiva rätten, inte behöver söka efter normer utanför 
denna, vilket såväl Kelsens Grundnorm som Hart’s rule of recognition har kritiserats för. Vad 
beträffar begreppet motprincip har detta hämtats från Unger, se t.ex. Unger 2015 s. 87 f. 
(counter principles). 
46 Tuori 1997 s. 429. 
47 Tuori 2013 s. 25. 
48 Tuori 2002 s. 247. 
49 Tuori 2013 s. 25. 
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rättens ytnivå".50 Den kritiska rättspositivismen skiljer sig härvid från den 
klassiska rättspositivismen på så vis att den inkluderar ett substantivt norma-
tivt element vid bedömningar om rättslig giltighet.51  

Denna studie är främst inriktad på rättens ”normativa legitimitet" d.v.s. att 
diskutera legitimitet utifrån den moraliska substansen av skyddet mot retroak-
tiv beskattning och det system av principer som detta figurerar i. Vad beträffar 
frågan om rättfärdigande av rätten vid tolkningen, hänvisas till Spaaks förtyd-
ligande att det inte är oförenligt med ett rättspositivistiskt förhållningssätt att 
knyta an till ett moraliskt betingat rättfärdigandebegrepp. Detta innebär inte 
någon motsägelse eftersom skiljelinjen mellan rätt och moral inom 
positivismen rör rättens natur och inte den rättsliga argumentationen.52  

Att betrakta skyddet mot retroaktiv beskattning utifrån dessa nivåer och 
relationer kan bidra till en både bredare och djupare förståelse av skyddets 
karaktär men även för tolkningen av detta. Frågan om retroaktivitetsskyddets 
tolkning kan också belysas utifrån den kritiska rättspositivismen. En viktig 
utgångspunkt enligt denna är att betrakta rätten utifrån två dimensioner. Den 
ena dimensionen består av normer och den andra av rättslig praktik i form av 
rättstillämpning och rättsvetenskaplig forskning, vilka ständigt interagerar 
med varandra.53 Det betyder att rätten inte bara är ett normativt fenomen i form 
av en rättsordning (börat), utan att den också består av den rättsliga praktiken 
som "kontinuerligt producerar och reproducerar denna rättsordning" (varat).54  

Rättslig praktik, d.v.s. dömande verksamhet, rättsvetenskaplig forskning 
och delar av lagstiftningsprocessen,55 bidrar till lagens inre rationalitet och 
koherens.56 Med beaktande av att ett av delsyftena med denna studie är att 
utveckla en tolkningsmodell beträffande retroaktivitetsskyddet, är det nödvän-
digt att studera den dimension som utgörs av den rättsliga praktiken. När väl 
en rättighet, såsom skyddet mot retroaktiv beskattning, är förankrad i den po-
sitiva rätten genom ett grundlagsstadgande, såsom RF 2 kap. 10 § st. 2 eller 
ett prejudikat såsom Racke & Decker,57 är det av vikt att studera det genom-
slag som rättigheten har i rättssystemet, vilket framför allt handlar om hur det 

 
50 Tuori 2013 s. 26. 
51 Tuori 2002 s. 265. 
52 Spaak 2007 s. 41. 
53 Tuori 2013 s. 7, s. 17, Tuori 2002, kap. 5, s. 121 ff. 
54 Tuori 2013 s. 17 f., Tuori 2002 s. 124, Tuori framhåller att: ”law as a symbolic normative 
phenomenon, constitute a specific ontological sub-field. However, this sub-field is dependent 
on ”social reality”, on particular social practices. These social practices not only produce the 
legal order but even its further existence presupposes their reproducing effect.” 
55 Tuori 2002 s. 134 ff. 
56 Tuori påpekar att: “it is important to note that legislation, although undoubtedly the main 
source of law, is most often a factor of disorder rather than order with respect to the internal 
rationality of the law: the coherence of the law is mainly produced through other legal practices 
than law-making.” Se Tuori 2002 s. 137. 
57 EUD:s avgöranden i mål 98/78 Racke och mål 99/78 Decker. 
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tolkas och hur avvägningar bör göras mellan mänskliga rättigheter å ena sidan 
och allmännyttan å den andra samt rättigheter sinsemellan.58  

1.3.2 Frågor av betydelse för tolkningen av skyddet mot 
retroaktiv beskattning 
 
För att de konstitutionella rättighetsnormerna, såsom skyddet mot retroaktiv 
beskattning ska kunna fylla sin funktion i praktiken, krävs en teori om hur de 
bör tolkas. Frågan om hur skyddet mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämp-
ning ska avgränsas och begränsas avgörs slutligen genom dess tolkning och 
tillämpning. Vad beträffar denna dimension av skyddet mot retroaktiv beskatt-
ning kompletteras den valda metoden med interpretivistiska teorier, som 
ibland benämns "principteorier",59 d.v.s. teorier som utgår från att rättighets-
normer är att betrakta som principer, i likhet med Dworkins och Alexys teorier 
om tolkningen av politiska respektive konstitutionella rättigheter.60 En viktig 
utgångspunkt är att konstitutionella rättigheter från en kvalitativ synvinkel är 
att betrakta som principer, vilket spelar en avgörande roll för tolkningen av 
dem.   
 Principerna måste skiljas från andra normer såsom regler och policyer. 
Alexy framhåller att distinktionen mellan regler och principer är nödvändig 
för en adekvat teori om begränsningen av konstitutionella rättigheter, hur kon-
flikter mellan rättigheter ska hanteras och vilken roll dessa rättigheter har i 
rättssystemet.61 En viktig aspekt avseende denna distinktion är dess betydelse 
för bestämmandet av maktdelning och som värn för de individuella rättighet-
erna.62 Det finns enligt Alexy en mycket stark koppling mellan principteorin 
och proportionalitetsdoktrinen.63 En annan viktig distinktion är skillnaden 
mellan principer och policyer (samhälleliga målsättningar). Detta är således 
relevant beträffande skyddet mot retroaktiv beskattning. 

1.3.2.1 Distinktionen mellan regler, principer och policyer 
 
Distinktionen mellan regler, principer och policyer är av betydelse att analy-
sera vad beträffar retroaktivitetsskyddet, när det gäller studiet av hur det tolkas 
och bör tolkas. Retroaktivitetsskyddet figurerar i olika skepnader i svensk rätt, 
som grundlagsbestämmelse och som rättsprincip. Frågan är om och i så fall 
på vilket sätt det spelar roll vid tolkningen av det.  

 
58 Bobbio 1996 s. 26 f. Ang. analys av rättigheter och normativitet, se Simmonds 1988 s. 135. 
59 Alexy 2014 s. 52, i vilken artikel Alexy använder benämningen ”principles theory”. 
60 Alexy 2002, Dworkin IDPH 2008. Denna stöds som framgår ovan även av den kritiska rätts-
positivismen, se Tuori 2002 s. 181 ff. 
61 Alexy 2002 s. 44. 
62 Ibid. s. 44. 
63 Ibid. s. 66. 



13 

Hur regler ska skiljas från principer handlar om normens kvalitativa egen-
skaper.64 Normens beteckning saknar betydelse - det är istället normens funkt-
ion som är avgörande. En regel kan definieras som en norm som antingen är 
tillämplig eller inte. Den må vara klar eller vag, men uppställer en gräns mel-
lan två alternativ.65 Dworkin beskriver detta som att regler är tillämpliga på 
ett allt-eller-inget-sätt (”all-or-nothing fashion”).66 Alexy framhåller att reg-
ler består av fixerade punkter inom ramen för vad som är faktiskt och rättsligt 
möjligt, vilket betyder att de antingen är uppfyllda eller ej.67 Tillämpningen 
av dem sker genom subsumtion.68   
 En princip är en norm som etablerar ett ideal som ska förverkligas så långt 
det är möjligt, d.v.s. den är tillämplig i olika grad beroende på omständighet-
erna.69 Dworkin förklarar att principer beskriver rättigheter.70 Alexy bygger 
vidare på denna ståndpunkt, men anser mer generellt, att den värdeordning 
som konstitutionen ger uttryck för översätts i rättsliga principer.71 Han menar 
att principer kan förklaras som s.k. optimeringspåbud (optimization require-
ments), med vilket menas normer som kräver att någonting ska förverkligas i 
så stor utsträckning som möjligt, givet de rättsliga och faktiska möjligheter 
som står till buds.72 Principerna exponerar därmed rättsordningen för infly-
tande av moralen och vissa anser också att detta är ett grundläggande särdrag 
hos principer.73 Principerna kan vidare sägas fungera som väktare för att upp-
rätthålla rättssystemets koherens och inre sammanhang som ett sammanhäng-
ande kitt.74 I den meningen fyller principerna en viktig funktion som rättssy-
stemets censorer eftersom reglerna måste vara förenliga med de övergripande 
principerna, vilket på så vis kan utgöra ett värn mot totalitarism.75 Detta för-
hållande kallar Alexy "the radiation thesis”, d.v.s. att den konstitutionella rät-
tigheten ska ”stråla ut” i hela rättsordningen.76  
 I enlighet härmed är skyddet mot retroaktiv beskattning, såsom det kommer 
till uttryck i RF 2 kap. 10 § st. 2, TP1-1 EKMR, art. 17 EURS samt 

 
64 Alexy 2002 s. 47. 
65 Peczenik 1995 s. 450. 
66 Dworkin 1978, s. 24. 
67 Alexy 2002 s. 48. 
68 Alexy 2014 s. 52. 
69 Peczenik 1995 s. 447. 
70 Dworkin 1978 s. 90. 
71 Alexy 2002 s. 352. 
72 Ibid. s. 47 f. Om skillnaden mellan Alexys och Dworkins distinktion se särskilt Alexy 2002 
s. 48, not. 27. 
73 Tuori 2002 s. 181. Alexy kallar detta de konstitutionella rättigheternas dubbla natur (Alexy 
2014, s, 61). Påhlsson har betecknat detta som ”den juridiskt användbara moralens inflytande 
på rättssystemet.” (Påhlsson 2007 s. 31). 
74 MacCormick 1994 s. 194. 
75 Jfr Tuori 2002 s. 223. Alexy är i detta avseende noga med att särskilja principerna från topoi, 
d.v.s. principer kan inte användas utifrån rättstillämparens godtycke (Alexy 2002 s. 383). 
76 Alexy 2002 s. 352. 
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rättssäkerhetsprincipen en konstitutionell rättighetsnorm som enligt detta syn-
sätt är att betrakta som en princip vid tolkningen. Den ger uttryck för ett över-
gripande ideal - att individen ska slippa utsättas för åtgärder av det allmänna 
som har tillbakaverkande kraft - vilket ska förverkligas i så stor utsträckning 
som är rättsligt och faktiskt möjligt i hela rättssystemet. 
 En ytterligare distinktion av betydelse är skillnaden mellan principer och 
policyer (samhälleliga målsättningar). Denna har uppmärksammats av Dwor-
kin och är av betydelse för maktdelningstanken eftersom den avgränsar vilka 
normer som domaren ska befatta sig med.77 Denna distinktion gör sig med 
nödvändighet gällande när frågor om retroaktiv beskattning ska avgöras, där 
en avvägning mellan samhälleliga målsättningar och individers rättigheter 
måste göras. En policy sätter upp ett samhälleligt mål som ska uppnås, såsom 
en förbättring i ekonomiskt, politiskt eller socialt hänseende. Den skiljer sig 
därigenom från principer som ställer upp krav på rättfärdigande, rättvisa eller 
någon annan moralisk dimension, såsom individuella och politiska rättig-
heter.78 Domarens verksamhet bör i enlighet härmed ägnas åt principer, annars 
blir följden att domaren fattar politiska beslut och skapar ny rätt.79 Ett fritt 
skön, som ger domstolarna normgivningsmakt, innebär dessutom en retroak-
tiv tillämpning vilket inte kan rättfärdigas.80  
 Dworkins tydliga särskiljande av principer och policyer har nyanserats nå-
got av andra teoretiker.81 Kopplingen till moralen kan inte sägas vara unik för 
rättigheter/principer utan även samhälleliga mål/policyer kan grunda sig på 
moraliska principer. Tuori framhåller att, oavsett hur det förhåller sig härmed, 
måste en skiljelinje dras mellan politiska överväganden genom policyer och 
principer. Principerna har till skillnad från policyer en mer direkt och substan-
tiell koppling till moralen än policyer. De har också en betydelse för den juri-
diska expertkulturen på grund av sin diskursiva karaktär.82  
 Alexy påpekar att skiljelinjen mellan individuella rättigheter och samhälle-
liga mål (collective good) inte är så enkel som den vid en första anblick kan 
framstå.83 Det finns flera olika sätt att betrakta denna relation. En rättighet kan 

 
77 Dworkin 1978 s. 90 ff. I Dworkins senare verk har distinktionen mellan policyer och principer 
inte samma framstående plats som tidigare utan han fokuserar mer på skiljelinjen mellan poli-
tiska rättigheter och legala rättigheter (legal rights). Politiska rättigheter är moraliska rättigheter 
som ofta skyddas eller bör skyddas på konstitutionell nivå. De har en särskild kraft och roll, 
eftersom de kan begränsa statsmakten och förhindra den från att vidta åtgärder som annars 
framstår som önskvärda. Härom se Dworkin 2008 IDPH s. 36 f, Dworkin 2011 s. 331 ff. 
78 Dworkin 1978 s. 82 ff. 
79 Dworkin 1986 s 398. 
80 Dworkin 1978 s. 4, s. 81. Hart vänder sig mot Dworkins kritik i denna del och menar istället 
att detta argument ter sig tämligen irrelevant eftersom det i de svåra fallen, där fråga är om ett 
oreglerat område, det inte kan finnas några berättigade förväntningar om att lagen ska tillämpas 
på ett visst sätt (Hart 1994 s. 276). 
81 Tuori 2002 s. 182. 
82 Ibid. s. 183. 
83 Alexy 2002 s. 65 not. 79. 
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t.ex. betraktas som ett medel för att uppnå en samhällelig målsättning, såsom 
att äganderätten har betydelse för ekonomiskt välstånd. Ett samhälleligt mål 
kan i sin tur anses vara ett medel för att säkerställa vissa rättigheter, såsom 
betydelsen av ett fungerande polisväsende för att skydda individers rättigheter.  
 En individuell rättighet kan emellertid inte reduceras till en kollektiv nyt-
tighet utan den har ett eget inneboende värde som måste skyddas.84 I linje här-
med är skillnaden mellan individuella rättigheter och samhälleliga målsätt-
ningar betydelsefull. Däremot är det en för långtgående slutsats att koppla be-
greppet princip enbart till individuella rättigheter.85 Konstitutionen består av 
både rättighetsprinciper och principer som skyddar kollektiva intressen. Inom 
ramen för ett rättighetsstadgande som RF 2 kap. 10 § st. 2 anges också de 
principer som skyddar kollektiva intressen, d.v.s. vilka allmänna intressen 
som kan rättfärdiga inskränkningar i rättigheter.86 I denna studie är utgångs-
punkten att det föreligger en skillnad mellan principer och policyer.  
 Alexy lyfter också fram att en konstitutionell rättighetsnorm kan inrymma 
både principer och regler. Regelnivån och principnivån interagerar med 
varandra. Förefinns en regel, bör den normalt ha företräde framför konkurre-
rande principer. När en rättighet preciseras kan det innebära att en regel form-
uleras som tillämpas genom subsumtion.87 Han ger ett exempel utifrån den 
konstnärliga friheten i den tyska konstitutionen, som stadgar att konsten är fri 
och att staten inte får reglera konstnärlig verksamhet. Bestämmelsen saknar 
emellertid angivelse om och i så fall på vilket sätt som rättigheten kan begrän-
sas. Det är emellertid vare sig rimligt eller önskvärt att tänka sig att rätten till 
konstnärlig frihet skulle vara absolut, t.ex. om det skadar andra individuella 
rättigheter. Hur denna rättighet kan begränsas har istället avgränsats i den 
tyska författningsdomstolens praxis. Denna regel innebär att statlig reglering 
av konstnärlig verksamhet är förbjuden om det inte är nödvändigt att begränsa 
den med hänsyn till konkurrerande principer. Här är det således fråga om 
andra konkurrerande rättigheter har företräde eller inte.88  
 Den precisering som detta innebär framstår som en regel och tillämpas så-
ledes som en sådan.89 Ett motsvarande exempel som är aktuellt för denna 
framställning, är stadgandet i § 97 i den norska grundlagen i vilket det anges 

 
84 Ibid., Alexy 1992, s. 169 f. 
85 Alexy 2002 s. 66. Herler instämmer i detta synsätt och framhåller utifrån ett miljörättsligt 
perspektiv att: ”En sådan distinktion som Dworkin gör är problematisk om man vill tillmäta en 
hållbar utveckling och de principer som hänför sig till den (bl.a. försiktighetsprincipen) någon 
betydelse t.ex. i förhållande till egendomsskyddet och privata rättigheter. De miljörättsliga prin-
ciperna tillvaratar dessutom inte enbart allmänna intressen, med anledning av dessa målsätt-
ningars egenvärde, utan tryggar även övriga individers frihet samt liv och hälsa, bl.a. i form av 
skydd av denna egendom. Vidare tar principerna de kommande generationernas intressen i be-
aktande”. Se Herler 2008 s. 174. 
86 Jfr Alexy 2002 s. 80. 
87 Ibid. s. 84. 
88 Alexy 2002 s. 85. 
89 Ibid. s. 84 f. 
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att "Ingen lov maa gives tilbagevirkende kraft." Bestämmelsen anger inga un-
dantag, men man har ändå tolkat in sådana och detta förbud kan därför inte 
uppfattas som absolut.90  
 De här diskuterade teorierna beträffande den konstitutionella rättighetsnor-
mens karaktär och relation till andra normer har varit föremål för kritik.91 Trots 
det framstår principteorierna som såväl praktiskt som teoretiskt användbara 
när det gäller att förklara skyddet vid retroaktiv beskattning och dess tillämp-
ning. Rättighetsnormernas funktion i rättssystemet såsom principer bekräftas 
i flera rättsfall från såväl EUD som HFD.92 Detta gäller inte minst såväl 
Dworkins som Alexys arbeten, som genom omfattande analyser av den ame-
rikanska Supreme Court’s rättspraxis respektive den tyska författningsdom-
stolens avgöranden tydligt visar på detta förhållande.  
 Påhlsson framhåller att det sätt på vilket rättsprinciper kommer till uttryck 
och det sätt som de används på visar på stor mångfald eller rentav splittring. 
Det kan därför vara befogat att fråga sig om det är meningsfullt att tala om 
existensen av principer. Men, menar densamme: 
 

”om man emellertid studerar rättsprincipernas upphov och normativa innehåll 
blir bilden lite mer enhetlig och det blir verkligt meningsfullt att skilja ut dem 
från regler. Förutom att många principer har sitt upphov i religiös eller human-
istisk etik, är det också fråga om en kollektiv mänsklig erfarenhet om hur män-
niskor bäst kan leva tillsammans."93  
 
 

 
90 Herler 2008 s. 164 m.h.t. Bugge, Hans Christian, Grunnloven § 97: En oversikt over teori og 
nyere rättspraxis, Jussens Venner 1999 s. 65 ff. Se även Bernitz 2000 s. 45; SOU 1975:75 s. 
158. 
91 Tanken om en kvalitativ distinktion mellan regler och principer delas inte av alla och kriti-
kerna av principteorierna kan delas in i två läger. Vissa menar att det inte går att göra någon 
distinktion överhuvudtaget på grund av den mångfald av normer som finns i verkligheten 
(Alexy 2002 s. 47). Det andra lägret koncentrerar skiljelinjen mellan regler och principer till ett 
generalitetskriterium, d.v.s. att principer normalt är mer generella än regler till sin karaktär. 
Distinktionen blir därmed enligt t.ex. Hart och MacCormick endast koherent om vi medger att 
skillnaden mellan regler och principer handlar om gradskillnad. Hart 1994 s. 262, MacCormick 
1994 s. 155. Härom se även Alexy 2002 s. 47, Braithwaite 2002 s. 52. 
92 Dworkin 1978. Dworkin ger som exempel är ett avgörande av en domstol i New York, Riggs 
vs Palmer från 1899 enligt vilken uttalas en princip om att ingen har rätt att dra vinning av sin 
orättsgärning. Unionsrätten bjuder på flera exempel, däribland de förenade målen 7/56 & 3-
7/57, Algera m.fl. p. 55 och de förenade målen C402/05P & C-415/05, Kadi & Al Barakaat p. 
303. EUD uttalar sig om retroaktiv tillämpning av allmänna principer om skatteflykt i mål C-
251/16 (Cussens) och mål C-115/16 (N och C).  För svensk skatterätt kan hänvisas till HFD 
2013 ref. 12 (Scania Metall). Sistnämnda har kommenterats av Påhlsson SN 2014 s. 554 ff., 
von Bahr SN 2014 s. 861 och Kristoffersson SN 2013 s. 598. 
93 Påhlsson 2007 s. 31. 
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1.3.2.2 Avvägningar 
 
Distinktionen mellan regler och principer är av betydelse för en adekvat teori 
om begränsningen av konstitutionella rättigheter, hur konflikter mellan rättig-
heter och samhälleliga mål eller principer emellan ska hanteras samt vilken 
roll dessa rättigheter har i rättssystemet.94 Regler, principer och samhälleliga 
intressen är inte alltid förenliga, utan står inte sällan i konflikt med varandra. 
Det är därför angeläget att finna en modell om hur detta bör ske.95  

Vad beträffar den aktuella kontexten, kan konstateras att skyddet mot ret-
roaktiv beskattning måste vägas mot de allmänna intressen som ska genomfö-
ras via skattelagen och även att rättvisa mellan skattebetalare kan ingå i den 
bedömningen.96 I bakgrunden finns också det faktum att skattesystemet en 
förutsättning för rättighetsskyddets verkställbarhet och existens,97 samtidigt 
som retroaktivitetsskyddet är av betydelse för skattesystemets legitimitet. Det 
går emellertid inte att komma ifrån att en retroaktiv skattelag utgör en in-
skränkning i det individuella rättighetsskyddet vilket även kan inkludera andra 
rättigheter än skyddet mot retroaktiv beskattning beroende på vad som är fö-
remålet för beskattningen, såsom rätten till hem vid beskattning som träffar 
privatbostadsfastigheter. Det är således fråga om en komplicerad balansakt 
som är aktuell vid tillämpningen av skyddet mot retroaktiv beskattning. Det 
är därför av särskild vikt att urskilja vilka samhälleliga mål som kan rättfärdiga 
en inskränkning i skyddet mot retroaktiv beskattning, men också i vilken grad 
rättigheten kan begränsas och hur avvägningen ska ske mellan skyddet mot 
retroaktiv beskattning och allmänna intressen. 

Det finns två teorier som är inflytelserika i det här avseendet - en teori om 
att rättigheter alltid har företräde framför samhälleliga mål ("rights as trumps-
modellen") och proportionalitetsdoktrinen. I denna studie kommer en kombi-
nation av dessa modeller att ligga till grund för tolkningsmodellen.98 Eftersom 
utgångspunkten är en variant av proportionalitetsdoktrinen, kommer proport-
ionalitetsprövningens olika steg först att beskrivas.  

 
94 Alexy 2002 s. 44. 
95 Det ska här påpekas, vilket görs av Gräns, att det föreligger en osäkerhet om hur domare gör 
rättsliga avvägningar i praktiken och man överhuvudtaget använder någon metod, vilket inte 
minst gäller komplicerade avvägningsmetoder som utarbetats inom ramen för rättsteoretiska 
studier, se Gräns 2013 s. 40 f. 
96 Se t.ex. EDMR:s dom i Huitson ./. UK  2015 § 34. 
97 Holmes och Sunstein 1999 s. 15 och kap. 2 ”The Necessity of Government Performance” s. 
49-58. Holmes och Sunstein framhåller, från en amerikansk synvinkel, att det utifrån detta per-
spektiv egentligen är svårt att dra någon tydlig gräns mellan vad som är publikt och privat och 
mer specifikt vad som är positiva och negativa rättigheter: ”A more adequate approach to rights 
has a disarmingly simple premise: private liberties have costs. This is true not only of rights to 
Social Security, Medicare, and food stamps, but also of rights to private property, freedom of 
speech, immunity from police abuse, contractual liberty, free exercise of religion, and indeed 
the full panoply of the rights characteristic of the American tradition” (s. 220). 
98 Möller 2017, Weinrib 2017. 
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Proportionalitetsdoktrinen utgår ifrån att konstitutionella rättigheter måste 
vägas mot samhälleliga målsättningar. För att kunna göra sådana bedömningar 
har ett särskilt proportionalitetstest utvecklats i rättspraxis som inbegriper fyra 
steg:  

 
1) I ett första steg avgörs om en policy som inkräktar på en konstitution-
ell rättighet har ett legitimt syfte.  
2) För det andra måste det ingrepp i den konstitutionella rättigheten som 
är ifråga utgöra ett rimligt medel för att uppnå målsättningen med den 
aktuella policyn (lämplighet) och det måste finnas ett rationellt samband 
mellan dem.  
3) För det tredje krävs att ingreppet i rättigheten är nödvändigt. Det 
måste utgöra det minst ingripande alternativet om något sådant finns.  
4) I det fjärde och sista steget avgörs om den börda som ingreppet med-
för för enskilda är proportionerligt (proportionalitet stricto sensu).99 

 
Vad beträffar legitimitetsprövningen, som utgör det första steget, innebär 
den att ett samhälleligt mål inte får genomdrivas på ett sådant sätt att den 
omintetgör en konstitutionell rättighet. Ett konkret exempel är RF 2 kap. 21 §. 
I denna anges att ”begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle”. Denna bedömning 
är kontextbunden och vad beträffar flera rättigheter räknas de ändamål upp 
som kan vara godtagbara i respektive stadgande.100 I RF 2 kap. 10 §, st. 2 anges 
att en begränsning i det skatte- och avgiftsrättsliga retroaktivitetsförbudet kan 
göras om det anses ”påkallat av särskilda skäl”. Dessa skrivningar är tämligen 
vaga och preciseras genom tolkning i det enskilda fallet. 

I denna studie ska Dworkins teori om "rights as trumps" användas i enlig-
het med en modell som har formulerats av Möller.101 Metaforen "rights as 
trumps" används för att beskriva att rättigheter har företräde framför de kol-
lektiva målen. Dworkin utvecklar emellertid inte närmare innebörden av detta 
i sina tidigare verk, varför den av flera teoretiker har tagits till intäkt för att 
Dworkins teori står i motsatsställning till proportionalitetsdoktrinen.102 Detta 
har på senare tid kommit att ifrågasättas.103 Mot bakgrund av de idéer som 
Dworkins teori grundar sig på, framstår det inte som om innebörden av "rights 
as trumps” skulle vara att rättigheter alltid har företräde framför samhälleliga 
målsättningar.104 En sådan ordning framstår vidare som tveksam, inte minst i 

 
99 Möller 2017 s. 9, Derlén, Lindholm, Naarttijärvi 2017 s. 284 ff. 
100 Åhman 2019 s. 82 ff., Derlén, Lindholm, Naarttijärvi 2017 s. 284 ff. 
101 Möller 2017. 
102 Weinrib 2017 s. 342. 
103 Weinrib framhåller att ”Dworkin’s model instantiates a prominent version of it” (proport-
ionalitetsdoktrinen). Ibid. s. 342. 
104 Ibid. s. 342. Weinrib menar att Dworkins modell i själva verket utgör en framstående version 
av proportionalitetsdoktrinen. Han sammanfattar de villkor som Dworkin ställer upp för att en 
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förhållande till rättigheter som personlig integritet, yttrandefrihet och egen-
domsskydd. Dworkin begagnar sig emellertid inte av den terminologi som an-
vänds inom proportionalitetsdoktrinen.105  

Senare tids forskning visar att Dworkins teori i denna del inte synes stå i 
strid med proportionalitetsdoktrinen, utan snarare återspeglar en version av 
denna.106 Möller dekonstruerar Dworkins teori i detta avseende och förenar 
denna med proportionalitetsdoktrinen.107 Resultatet bidrar till en bättre precis-
ion och substans vid proportionalitetsbedömningen.108 Särskilt intressant sy-
nes denna modell vara för att precisera bedömningen om en åtgärd kan sägas 
ha ett legitimt syfte, d.v.s. det första steget i proportionalitetsprövningen. Om 
proportionalitetstestet sker med stöd av människovärdets princip och dess två 
dimensioner, kan man åstadkomma en bättre precision vid alla stadier av pro-
portionalitetstestet.109 Människovärdets princip blir således avgörande för om 
en åtgärd kan anses legitim eller inte - ett tröskelvärde.110 

Som grund för legitimitetsprövningen används i denna studie den modell 
för när ett statligt ingripande i en mänsklig rättighet kan rättfärdigas, som 
Dworkin utarbetat i sina senare verk.111 Utgångspunkten för denna diskussion 
är skiljelinjen mellan politiska rättigheter och legala rättigheter (legal rights). 
Legala rättigheter är rättigheter som är lagfästa och kan verkställas.112 Poli-
tiska rättigheter har en särskild tyngd som innebär en begränsning för stats-
makten i det att den inte fritt kan företa de åtgärder som den anser vara till 
gagn för det allmänna intresset inom detta område.113 Vad som är mänskliga 
rättigheter identifieras genom tolkningen av den mest fundamentala mänsk-
liga rättigheten som ger uttryck för varje människas rätt till likabehandling, 
d.v.s. människovärdets princip. På så vis kan man i denna del komma ifrån 
bedömningar om olika grader av skada för individen som staten har åsamkat. 
I stället får inskränkningarna i människovärdet bedömas utifrån statsmaktens 
samlade agerande.114  

 
stat ska betraktas som att den tar rättigheter på allvar och visar på vilket sätt detta återspeglas i 
proportionalitetsdoktrinen. Weinrib 2017 s. 347 ff. 
105 Möller 2017 s. 2; Weinrib 2017 s. 342. 
106 Weinrib 2017 s. 342. 
107 Möller 2017 s. 16. 
108 Ibid. s. 14. 
109 Ibid. s. 16. 
110 Om mänskliga rättigheter som tröskelvärden, se Habermas 1996 s. 214. 
111 Möller 2017 s. 3. 
112 Dworkin 2011 s. 331 ff., Dworkin 2008 IDPH s. 36 f. 
113 Dworkin framhåller att: ”Someone who claims a political right makes a very strong claim: 
that government cannot properly do what might be in the community's overall best interest." 
Dworkin IDPH 2008 s. 37. 
114 Ibid. s. 18 ff. En viktig fråga härvidlag är därför om staten i god tro och av misstag har gjort 
en inskränkning i en mänsklig rättighet eller är det fråga om att staten systematisk bortser från 
denna? Distinktionen mellan legala och politiska rättigheter är inte bara av teoretisk utan också 
av praktisk betydelse, eftersom en stats agerande i förhållande till mänskliga rättigheter, kan ge 
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Dworkin betraktar människovärdet i ljuset av två dimensioner. Den första 
principen innebär att varje människoliv har ett eget inneboende värde.115 Den 
andra handlar om att varje människa har ett personligt ansvar för sitt liv.  

Enligt den första principen måste människor behandlas som likar. På indi-
vidnivån är det inte rimligt att tänka sig att alla ska behandla alla exakt lika, 
t.ex. på samma sätt som närstående. Här är det istället fråga om att individerna 
ska visa varandra ett visst mått av omsorg (a measure of concern).  

När det gäller staten är kraven högre. Staten ska visa alla människor, över 
vilka den gör anspråk på att styra, lika stor omsorg (equal concern). Det följer 
av de enorma maktbefogenheter som staten har att beskatta och bestraffa samt 
utkräva ansvar av medborgarna att följa lagen. Detta utgör grunden för den 
politiska legitimiteten.116 Frågan om en stat utövar legitim auktoritet får såle-
des bedömas utifrån hur den uppfyller kravet på lika omsorg. Det innebär att 
ingen ska behandlas som en andra klassens medborgare, såsom i en apart-
heidregim.117  

När beträffar skatteområdet bör det skatterättsliga systemet utformas i en-
lighet med policyer som tar sin utgångspunkt i att varje människoliv har ett 
inneboende värde och att varje person har ett personligt ansvar för att förverk-
liga detta värde i sitt eget liv.118 Enligt den första principen bör således en stat 
enligt Dworkin inte genomföra skattereformer som uppvisar likgiltighet för de 
sämst ställda.119 Dworkin vill härigenom frångå en bedömning av legitimitet 
utifrån medborgarnas tysta samtycke, vilket framstår som en chimär.120 
Den andra principen handlar om personligt ansvar. Varje människa har ett sär-
skilt ansvar för sitt eget liv och sina egna val, så långt det står i hans eller 
hennes makt att påverka det. Denna princip innebär också att staten ska lämna 
individen i fred när det gäller egna livsval, såsom val av partner, yrke eller 
religiös övertygelse.121  

Frågan om det personliga ansvaret för individens egna ekonomiska resurser 
är komplicerat. Det är en konsekvens av många variabler, såsom fysisk och 
mental styrka och förmåga, tidigare val, tur, attityder från andra gentemot 

 
anledning till ekonomiska sanktioner från andra länder och rentav militära ingripanden (Dwor-
kin 2011 s. 335). 
115 Dworkin 2008 IDPH s. 20 ff. 
116 Ibid. s. 88 f. 
117 Ibid. s. 90. 
118 Ibid. s. 87 f. 
119 Ibid. s. 90. 
120 Ibid. s. 89 f. Dworkin exemplifierar med president Bush skattereformer som innebar väsent-
liga skattesänkningar och som fick allvarliga konsekvenser för samhällets hjälp till de sämst 
ställda, vars verksamhet som en konsekvens härav fick dras ned. Trots detta valde många av de 
fattiga medborgarna att rösta för att denna president skulle väljas om, vilket egentligen stod i 
strid med deras ekonomiska intressen. Den uppfattning som kommer till uttryck genom en till-
fällig majoritet kan emellertid inte anses ge legitimitet till en åtgärd åsidosätter kravet på lika 
omsorg. Se Dworkin 2008 IDPH s. 90 f. 
121 Ibid. s. 25 ff. 
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denne, förmågan eller ambitionen att producera varor eller tjänster som andra 
efterfrågar. De personliga och ekonomiska variablerna är också ofta resultatet 
av politiska variabler, såsom lagar och policyer i det eller de samhällen där 
denne lever och verkar ("the political settlement"), som penningpolitiken, ar-
betsrätten, miljörätten, stadsplanering, utrikespolitik, vård- och omsorgspoli-
tiken. Ändringar i lagstiftningen kan väsentligt ändra förutsättningarna för 
personligt välstånd och möjligheter i ett samhälle. På så vis kan staten inte 
undvika kravet på lika omsorg genom att hänvisa till att varje individs ekono-
miska resurser enbart beror på dennes egna val.122 Staten ska inte svika sina 
medborgare, eftersom allt som staten gör påverkar individens resurser.123  

Det faktum att det är svårt att skilja det personliga från det politiska i detta 
avseende innebär emellertid inte att principen om personligt ansvar saknar re-
levans. En ordning där staten samlar in alla samhällets resurser en gång om 
året och fördelar dem lika mellan alla medborgare, står i direkt strid med denna 
princip. Det skulle frånta varje individ sina valmöjligheter och ansvaret för att 
ta konsekvenserna av sina egna val.124  

Dworkin har utifrån människovärdets princip utarbetat en teori om ett rätt-
vist skattesystem.125 Denna tydliggör hur människovärdets princip bör tilläm-
pas på skatteområdet, vilket även är av relevans för tolkningen av skyddet mot 
retroaktiv beskattning. En sådan teori måste följaktligen omfatta både kravet 
på lika omsorg och det personliga ansvaret. Detta kan tillämpas på ett retroak-
tivt ingripande från statsmaktens sida. Med stöd av människovärdets princip 
etableras således en yttersta gräns för ett retroaktivt ingripande och ett skydd 
för kärnan i retroaktivitetsskyddet med viss träffsäkerhet. En retroaktiv lag får 
aldrig utformas på så sätt att den innebär att endast en avgränsad grupp av 
individer träffas av lagen och inte heller får den medföra att individers priva-
tekonomi utplånas som en följd av den. Här aktualiseras skatteförmågeprinci-
pen som stödjande princip.126 

Enligt den andra principen om personligt ansvar gör sig frågan gällande i 
vilken utsträckning ett retroaktivt ingripande, eller retroaktiva effekter, in-
kräktar på individens handlingsfrihet. Detta skulle normalt utgöra ett hinder 
mot retroaktiva ingripanden, i synnerhet då individen vinnlagt sig om att följa 
skattelagen. Det kan emellertid hävdas att ett bruk av t.ex. oförutsatta skatte-
anpassade transaktioner, innebär att individen frångår sitt personliga ansvar 
inte bara i förhållande till sina skyldigheter gentemot staten utan också mot 
andra individer, vilket skulle kunna rättfärdiga ett retroaktivt ingripande. 

Vad beträffar de andra stegen i proportionalitetsprövningen, handlar det 
här om att identifiera de olika principer och policyer som är aktuella vilka ska 

 
122 Ibid. s. 91. 
123 Ibid. s. 92. 
124 Ibid. s. 94. 
125 Ibid. kapitel 4 s. 85 till 114. 
126 Haslehner 2019 s. 426 ff. och s. 432. 
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ligga till grund för avvägningen. Alexy påpekar att konstitutionella begrepp, 
såsom frihet och jämlikhet, bidrar till en hög grad av komplexitet vid tolk-
ningen. Det handlar också om att beakta statliga målsättningar och strukturella 
idéer om demokrati, rättssäkerhet, välfärdsstaten m.m.127 Det säger sig självt 
att regler, principer och samhälleliga intressen inte alltid är förenliga utan ofta 
står i konflikt med varandra. Då finns det inte alltid en given normhierarki att 
luta sig mot. Det finns därför ett nödvändigt samband mellan konstitutionella 
rättigheter och proportionalitet.128  

Det faktum att principer enligt Alexy är optimeringspåbud, som ska för-
verkligas så långt det är möjligt, kräver en begriplig teori om själva avväg-
ningsprocessen mellan olika intressen.129 En annan viktig aspekt är att juri-
diska avvägningar är kontextbundna, vilket betyder att en avvägning slutgil-
tigt endast kan genomföras i ett konkret sammanhang.130 För att utforma en 
praktiskt användbar avvägningsmodell använder sig Alexy av en ekonomisk 
begreppsbildning, såsom ”paretooptimalitet” och ”avtagande nytta”.131 Det 
betyder inte att han anlägger ett rättsekonomiskt perspektiv på konstitutionella 
rättigheter, utan att han använder en sådan terminologi för att underlätta för-
ståelsen för idén om en kontextbunden avvägning.132 Den gör inte heller an-
språk på att vara någon definitiv beslutsmodell.133 Alexy använder också siffor 
och matematiska modeller för att skapa en förenklad avvägningsmodell vid 
tolkning, vilket inte här närmare ska beskrivas. 

En konflikt mellan principer kan enligt Alexy endast lösas genom en in-
tresseavvägning.134 Alexy formulerar för detta ändamål en "Law of Competing 
Principles", d.v.s. en lag om konkurrerande principer:  
 

 
127 Alexy 2002 s. 1 f. 
128 Alexy 2014 s. 52. 
129 Ibid., Alexy 2002 s. 388. 
130 Åhman 2019 s. 93, Peczenik 1997 s. 702, Peczenik 1995 s. 504 f. 
131 Alexy 2002 s. 105 not 222, s 398 f., Peczenik 1997 s. 703. 
132 Peczenik 1997 s. 703. Peczenik påpekar med hänvisning till Habermas att den ekonomiska 
avvägningsmodellens tillämpning i juridik och etik är problematisk eftersom det inte finns 
några entydiga måttstockar för vare sig etiska värden eller rättsliga hänsyn. Icke desto mindre 
kan Alexys metod enligt Peczenik användas som en ideal förståelsemodell, men inte som en 
beslutsmodell. Optimeringen, påpekar han, hade kunnat vara en beslutsmetod om vi hade haft 
entydiga måttstockar. Att använda begreppet optimering hjälper därför till att förstå tanken om 
en kontextbunden avvägning. Alexy svarar på denna kritik med att framhålla att ”the Weight 
Formula turns out to be an argument form of rational legal discourse. As such, it is indispen-
sable in order to introduce order into legal thought. It makes clear which points are decisive 
and how these points are related to one another (Alexy 2014 s. 64). 
133 Alexy 2002 s. 105. 
134 Alexy 2003 s. 133. 
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"The circumstances under which one principle takes precedence over another 
constitute the conditions of a rule which has the same legal consequences as the 
principle taking precedence.”135  

 
De konstitutionella rättigheterna har i enlighet härmed ett provisoriskt (prima 
facie) företräde framför kollektiva mål. Att rättigheter tas på allvar behöver 
emellertid inte nödvändigtvis innebära att de alltid är absoluta, och aldrig kan 
begränsas till förmån för ett kollektivt mål.136 Det provisoriska företrädet in-
nebär emellertid att det föreligger en argumentationsbörda till rättigheternas 
fördel, d.v.s. "vid tvivel för rättigheten".137 Denna fungerar således som en 
metaregel vid avvägningen.  

Optimeringskravet kommer till uttryck i proportionalitetsprincipen utifrån 
tre aspekter; 1) lämplighet (the principle of suitability) 2) behov (the principle 
of necessity) och 3) proportionalitet stricto sensu (det minst ingripande alter-
nativet). Principen om proportionalitet stricto sensu kallar Alexy "Law of Ba-
lancing", som han preciserar på följande sätt:  

 
”The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, 
the greater the importance of satisfying the other.”138  

 
Denna avvägningsprocess kan brytas ned i tre stadier utifrån den situationen 
att det finns flera konkurrerande principer. I det första stadiet handlar det om 
att fastställa graden av förfång för den första principen (grad av förfång). I det 
andra stadiet fastställs betydelsen av att tillgodose den konkurrerande princi-
pen (grad av betydelse). Vid det tredje och sista stadiet, besvaras frågan om 
det är legitimt att tillgodose den konkurrerande principen till förfång för den 
första principen (relationen mellan principerna). Avvägningen måste vidare 
ske på rationell grund. En möjlig metod är en analys av exempel som syftar 
till att klargöra de förutsättningar som finns i de aktuella fall där en sådan 
avvägning görs. Alexy illustrerar detta med ett exempel från den tyska författ-
ningsdomstolens praxis rörande krav på tobaksproducenter att ange varnings-
texter på sina produkter. I det första stadiet kommer man fram till att detta 
utgör en inskränkning i tobaksproducenternas rättigheter. Det är emellertid 
inte samma sak som att förbjuda tobaksprodukter. På så vis kan en uppfattning 
om graden av förfång utvecklas mellan vad som är en ringa, moderat eller grov 
inskränkning i en rättighet. I detta sammanhang föreslår Alexy att beslutsfat-
taren kan använda sig av en formel för att definiera den vikt som en princip 

 
135 Alexy 2002 s. 54. 
136 Alexy 1992 s. 178 f. 
137 Ibid. s. 179. Alexy liknar detta vid principen ”in dubio pro libertate”. 
138 Alexy 2003 s. 136, Alexy 2002 s. 102. 
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har i ett enskilt fall ("weight formula"), men denna används som nämnts inte 
här.139  

I det andra stadiet kan konstateras att hälsoriskerna med rökning är allvar-
liga. Skälet till att legitimera en kränkning av tobaksproducenternas rättigheter 
väger därför tungt. På detta sätt kan fastställas att graden av kränkning är täm-
ligen ringa. I det tredje och sista stadiet kan då konstateras att proportional-
itetsprincipen ”stricto sensu” är tillgodosedd, eftersom fråga är om en ringa 
kränkning i förhållande till ett tungt vägande intresse att komma till rätta med 
rökningens allvarliga skadeverkningar. Å ena sidan finns ekonomiska intres-
sen och å den andra finns kvantifierbara fakta.140 Det är dock inte alltid så att 
det finns kvantifierbara fakta, såsom påvisade kostnader. Alexy menar därför 
med stöd i ett annat fall från författningsdomstolen rörande tidskriften Titanic, 
där pressfrihet stod mot personrätten och rätten till människovärde. I denna 
balansakt får frågan om inskränkningens proportionalitet avgöras utifrån kon-
kurrerande verkliga och/eller hypotetiska kränkningar. Hypotetiska kränk-
ningar kan vara att avgöra vilka konsekvenser ett avgörande i en viss riktning 
kan få på sikt, t.ex. huruvida pressfriheten riskerar att urholkas.141  

Alexys avvägningsteori skapar en god struktur vad beträffar själva proport-
ionalitetsavvägningen, däremot säger den inte så mycket om hur själva legiti-
mitetsprövningen ska företas, och var gränserna ska dras, vilket därför fylls ut 
med Dworkins teori beträffande legitimitetsprövningen.142  

1.3.2.3 Konstruktiv tolkning  
 
Valet av tolkningsstrategi kan få betydelse för de konstitutionella rättigheter-
nas praktiska genomslag, något som Dworkin särskilt uppmärksammat. 
Denna genomgång av tolkningsstrategier kommer att användas vid den kom-
mande analysen av Lagrådets yttranden och domstolspraxis avseende skyddet 
mot retroaktiv beskattning. Enligt svensk rättstradition är det vanligt att till-
mäta lagstiftarens avsikter en stor betydelse såsom de kommer till uttryck i 
förarbetena. Det är av relevans för att kunna förstå rättstillämparens förhåll-
ningssätt till skyddet mot retroaktiv beskattning.  

 
139 Alexy 2014 s 54 f. Detta tillvägagångssätt har kritiserats för att vara alltför komplicerat för 
att kunna användas i praktiken. Gräns 2013 s. 114 till116. Jag delar denna uppfattning och anser 
att det finns risker med att använda siffror för att bedöma vikten hos principer, eftersom det kan 
vara svårt att uppskatta principers vikt på detta sätt och kan leda till att det värde som principen 
representerar reduceras till sifferexercis vid beslutsfattandet. 
140 Alexy 2003 s. 136 f. 
141 Ibid. s. 137 f. 
142 Möller 2017 s. 2. Habermas kritiserar Alexy i denna del och menar att: ”for if in cases of 
collision all reasons can assume the character of policy arguments, then the fire wall erected 
in legal discourse by a deontological understanding of legal norms and principles collapses" 
(Habermas 1996 s. 258 f.). Alexys replik på denna kritik, se Alexy 2003 s. 133. 
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Dworkin utvecklar en specifik strategi för grundlagstolkning som kan kallas 
konstruktiv tolkning av konstitutionen ("the moral reading of the constitut-
ion").143 Den tar sin utgångspunkt i ”constitutional integrity” med vilket avses 
en föreställning om att grundläggande rättigheter, som stadgas i en konstitut-
ion, bildar ett nätverk av principer av såväl konkret som abstrakt natur. Till-
sammans definierar dessa principer ett politiskt ideal - ett konstitutionellt ske-
lett - som håller upp en övergripande föreställning av ett rättvist samhälle, 
vilket bygger på såväl jämlikhet som frihet.144 Den kritiska rättspositivismen 
anammar den konstruktiva tolkningen, men rättfärdigandet måste ske med ut-
gångspunkt i rättens djupstruktur.145 

Den konstruktiva tolkningen framstår som komplex eftersom vi har att göra 
med flera politiska värden. Dessa är inte sällan av hög abstraktionsgrad och 
kan också konkurrera med varandra. Det innebär t.ex. att en tolkning av rätten 
till likabehandling är bättre i ju större utsträckning som den bidrar till att för-
verkliga även detta värde.146 Enligt Dworkin är det på detta sätt som rättstill-
lämparen kommer fram till vilken väg som ska väljas.  

Den konstruktiva tolkningen bryter i flera avseenden med andra tradition-
ella tolkningsstrategier, såsom de ”historiska” och ”passiva” tolkningsstrate-
gierna. En historisk tolkning bygger på idén om trohet till lagstiftarviljan. 
Alexy kallar detta för ”the positivity thesis”, d.v.s. att rättigheterna enbart er-
känns i den positiva rätten och att man således bortser från rättigheternas 
dubbla natur.147 Denna strategi grundar sig i behovet av en stabil konstitution. 
En historisk tolkningsstrategi menar Dworkin kan tänkas bidra till grundla-
gens stabilitet, men rättighetsstadganden kräver också en annan sorts stabilitet, 
nämligen koherens.148 Att tolka grundlagen utifrån olika teorier om en ur-
sprungsintention på svåra fall relaterade till dagens samhälle kan lätt urarta i 
spekulativa argument.149 Till exempel skapades den amerikanska konstitut-
ionen i en annan tidsanda än den som nu råder, varför grundlagstiftaren inte 
såg några problem med att införa bestämmelser om lika rättigheter för folket, 
samtidigt som man vidhöll rätten för vissa medborgare att äga andra som sla-
var.150 Inte heller förelåg lika rättigheter för både kvinnor och män. Detta be-
tyder att den historiska tolkningsstrategin inte tar rättigheter på allvar.151 Med 

 
143 Dworkin 1996. Tankarna om ”the moral reading” etablerades emellertid i Dworkin 1978 s. 
131 ff. och Dworkin 1986 s. 355 ff. Teorin som en teori om grundlagstolkning har vidareut-
vecklats av bl.a. Fleming i Fleming 2015, som hänvisar till the philosophical eller constructive 
approach. 
144 Dworkin 1996 s. 73 f. 
145 Tuori 2002 s. 318. 
146 Dworkin 1986 s. 374. 
147 Alexy 2014 s. 61. 
148 Dworkin 1986 s. 368 f. 
149 Ibid. ff. 
150 Ibid. s. 362 f. 
151 Ibid. s. 369. 
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detta menar Dworkin emellertid inte att man vid tolkningen av grundlagen ska 
avstå från att beakta den historiska dimensionen, men den kan inte vara ut-
slagsgivande för att uppnå en korrekt tolkning152: 

  
”principles cannot be seen as stopping where some historical statesman’s time, 
imagination, and interest stopped. The Constitution takes rights seriously; hist-
oricism does not.”153  
 

Den ”passiva” tolkningsstrategin står i motsatsförhållande till s.k. judiciell 
aktivism och förespråkar att domaren ska förhålla sig så passiv som möjligt 
och inte göra lagstiftarens jobb. I den svenska kontexten kan detta jämföras 
med det tidigare uppenbarhetsrekvisitet i RF 11 kap. 14 §, som uttryckligen 
ställde krav på ett passivt förhållningssätt från domarens sida.154 Dworkin me-
nar att den passiva strategin grundar sig på en villfarelse som utgår från en 
felaktig premiss om att demokrati enbart handlar om folkstyre (the majorita-
rian premise)155 och att lagstiftaren därför bör vara den högsta uttolkaren av 
grundlagen. I förlängningen handlar det om trätoämnet normprövning, d.v.s. i 
vilken utsträckning som domstolarna ska kunna åsidosätta grundlagsstridiga 
föreskrifter eller ej. 

I en konstitutionell demokrati förhåller det sig emellertid annorlunda - där 
är makten villkorad.156 Huvudfrågan är därför inte om domstolarna har makt 
att tolka grundlagen, utan hur vidsträckt den maktbefogenheten ska vara.157 
Det är därför valet av tolkningsstrategi är avgörande för rättighetsskyddets ef-
terlevnad. Domstolarna har i denna del en viktig funktion som konstitutionens 
väktare och är också i viss mån bättre lämpade att tolka grundlagen än lagstif-
taren, eftersom de, till skillnad från lagstiftaren, är oavsättliga och därför inte 
i samma utsträckning påverkas av tillfälliga opinioner.158 Ett uttalande av Bull 
rörande lagstiftarens kontra domstolarnas makt är här av intresse. Han menar 
att:  
 

”det nog inte i något modernt demokratiskt samhälle seriöst kan påstås att dom-
stolarna har "tagit makten" från politikerna på så sätt att de senare inte längre 
är de som styr. Domstolarna är dessutom "the least dangerous branch" och sak-
nar såväl konkreta maktmedel som pengar och andra resurser för att kunna ge-
nomdriva någon egen agenda om en sådan skulle finnas. Endast där de kon-
stitutionella dokumenten är mycket svåra att ändra - som i USA eller EU - kan 

 
152 Ibid. s. 365 ff. 
153 Ibid. s. 369. 
154 Uppenbarhetsrekvisitet i RF 11 kap. 14 § ströks i samband med grundlagsreformen 2011, se 
prop. 2009/10:80. 
155 Dworkin 1996 s. 15 ff. 
156 Ibid. s. 17. 
157 Dworkin 1986 s. 357. 
158 Dworkin 1986 s. 397 ff. 



27 

domstolarna få något mer än en helt marginell betydelse som politiska aktörer 
och även då är det svårt att se domstolarna som de viktigaste aktörerna."159  
 

I svensk rätt är domstolarnas roll på den konstitutionella arenan tämligen till-
bakadragen, även om viktiga förändringar har ägt rum i takt med europeise-
ringen.160 Vidare är den svenska grundlagen i ett internationellt perspektiv lätt 
att ändra.161  

En annan tolkningsstrategi kallar Dworkin för aktivistisk, d.v.s. att dom-
stolen överskrider sitt mandat och i praktiken stiftar ny lag.162 Dworkin ifrå-
gasätter en sådan strategi eftersom han menar att domare ska ägna sig åt prin-
ciper, inte policyer163:  

 
”Under law as integrity, controversial constitutional issues call for interpreta-
tion, not amendment”.164  
 

Det faktum att politiker och folkrörelser upprörs över utgången i ett mål bety-
der inte per se att domaren har agerat politiskt, utan oftast att den konstruktiva 
tolkningen har kommit till användning.165 

Vad innebär då den konstruktiva tolkningen av konstitutionen mer konkret? 
Dworkin lyfter fram fallet Brown vs Board of Education från 1954 som ett 
praktiskt exempel på den konstruktiva tolkningen. Fallet handlade om ett antal 
svarta elever som ville få tillträde till en ”vit” skola, vilket ansågs strida mot 
en delstats rasåtskillnadslagar. De utmanade den tidigare tolkningen av kon-
stitutionens påbud om alla människors lika rättigheter i den amerikanska kon-
stitutionen. Denna utgick från doktrinen om ”separate but equal” (ung. åt-
skilda men lika), vilken etablerades i fallet Plessy från 1896. Supreme Court 
gjorde i fallet Brown en omsvängning i denna praxis och kom fram till att 
principen och därmed rasåtskillnadslagarna stred mot grundlagen.  

Dworkin förklarar med utgångspunkt från detta fall, hur den konstruktiva 
tolkningen förlöper. Domaren måste avgöra hur den abstrakta principen om 
likabehandling, som föreskrivs i konstitutionen, ska konkretiseras i det aktu-
ella fallet. För att kunna göra detta beaktar domaren den historiska utveckl-
ingen genom förarbeten och prejudikat, men kan i detta fall konstatera att den 

 
159 Bull 2016 s. 59. 
160 Sterzel 2012 i Komparativ konstitutionell rätt s. 77. 
161 Smith SvJT 2000. 
162 Dworkin beskriver aktivism på följande sätt: Activism is a virulent form of legal pragmatism. 
An activist justice would ignore the Constitution’s text, the history of its enactment, prior deci-
sions of the Supreme Court interpreting it, and long-standing traditions of our political culture. 
He would ignore all these in order to impose in other branches of government his own view of 
what justice demands. Dworkin 1986 s. 378. 
163 Dworkin 1986 s. 398. 
164 Ibid. s. 371. 
165 Dworkin 1996 s. 7 ff. 
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tidigare tolkningen av detta stadgande, inte längre kan accepteras i ljuset av 
nutida krav på likabehandling och rättvisa. Detta finner vidare stöd av andra 
rättsliga avgöranden som går i samma riktning. Dworkin förklarar att denna 
tolkningsoperation görs med utgångspunkt i tre olika teorier, vilka måste be-
aktas ur såväl ett akademiskt som praktiskt perspektiv.166  

Den första kallas ”suspect classifications”, som handlar om att domaren på 
grund av att svarta i den amerikanska historien har varit en särskilt missgynnad 
grupp, måste göra en särskilt strikt granskning av den ifrågasatta lagstift-
ningen.167 I detta hänseende tar man inte hänsyn till faktorer som att de segre-
gerade skolorna får lika mycket medel till sitt förfogande eller att undervis-
ningen skulle vara av samma kvalitet. Vad beträffar skyddet mot retroaktiv 
beskattning, innebär detta att ett retroaktivt ingripande eller en indirekt retro-
aktiv effekt av lagen, måste underkastas en särskilt strikt granskning med hän-
syn till de intressen som står på spel.  

Den andra teorin kallas ”banned categories”, vilken talar om att konstitut-
ionen erkänner en distinkt rättighet mot diskriminering, vilken har företräde 
över lagstiftarens föreställning om vad som ligger i allmänhetens intresse. 
Konstitutionen ska vara ”färgblind”.168 Det betyder att lagstiftaren är skyldig 
att i sin lagstiftande verksamhet avstå från att skilja ut vissa egenskaper eller 
kategorier, såsom ras, etnisk bakgrund eller kön, även om en sådan särskillnad 
skulle anses vara till förmån för det allmänna intresset.169 Om vi tillämpar 
detta på skyddet mot retroaktiv beskattning, framgår denna tydligt i RF, 
EKMR och unionsrätten. Det faktum att denna rättighet regleras på konstitut-
ionell nivå innebär högt ställda krav på hur tolkningen ska företas.  

Den tredje teorin benämner han ”banned sources”, vilken förbjuder rätt-
färdiganden av lagen baserade på uträkningar av kollektiva preferenser och 
val. Det spelar således ingen roll om statistiska undersökningar visar att de 
flesta anser att rassegregerade skolor är i allmänhetens intresse, oavsett om 
detta grundar sig på rasism eller ej.  

Innebörden av ”banned sources” vad gäller skyddet mot retroaktiv beskatt-
ning innebär att ett rättfärdigande av en retroaktiv åtgärd av något slag, inte 
kan stödja sig på vilket statsfinansiellt intresse som helst. Ett konkret exempel 
är när en redan beviljade uppskovsbelopp belades med skatt för att finansiera 
en fastighetsskattereform.170 Ett annat exempel på detta är det ej genomförda 
förslaget rörande en halvering av underskottsavdrag, som lämnades som en 
del i en finansieringslösning av en bolagsskattereform.171 Det betyder givetvis 

 
166 Dworkin 1986 s. 385. 
167 Ibid. s. 382. 
168 Ibid. s. 385. 
169 Ibid. s. 383 f. 
170 Prop. 2007/08:27 s. 124 ff. 
171 SOU 2014:40 s. 485. 
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inte att ekonomiska hänsyn inte spelar någon roll, men de kan inte ensamt 
rättfärdiga en inskränkning i en grundläggande rättighet.  

Avslutningsvis måste rättstillämparen koppla rättigheten till ett rättsme-
del.172 Rättigheten måste ju kunna verkställas. Dworkin menar att man här 
måste gå försiktigt till väga och beakta de retroaktiva effekterna som en sådan 
dom kan få. Är det möjligt att omedelbart verkställa domen eller kommer detta 
att skapa kaos till men för eleverna? Här föreslår Dworkin att rättstillämparen 
bidrar till att söka uppnå en mjuk, gradvis övergång. Skälen till detta är dels 
rimlighetsskäl, dels för att en omedelbar verkställighet i viss mån kan mot-
verka syftet att rättigheten ska få det genomslag den förtjänar.173   

Den konstruktiva tolkningsstrategin kan sägas uppvisa likheter med såväl 
EDMR som EUD:s dynamiska tolkningsmetoder, vilket gör hans teori särskilt 
intressant i det här avseendet. För svenskt vidkommande kan denna strategi 
vara ett intressant komplement, då en passiv eller historisk tolkning inte alltid 
ter sig relevant eller rimlig. I vissa domar från HD tycks en konstruktiv tolk-
ningsstrategi ha använts, t.ex. när HD har instiftat en ny resningsgrund och en 
ny grund för skadestånd gentemot staten vid kränkningar av grundlagen och 
EKMR.174 Det är min uppfattning att den konstruktiva tolkningsstrategin är 
den mest lämpliga vid tolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning, då 
den sätter upp tydliga och teoretiskt väl förankrade ramar för det rättsliga be-
slutsfattandet, i syfte att uppnå ett så effektivt rättighetsskydd som möjligt. 
Denna tolkningsstrategi kommer därför att användas i den aktuella studien.   

1.3.3 Material 
 

För att börja på ytnivån handlar fastställandet av gällande rätt mer konkret om 
att sammanställa fakta och dra slutsatser utifrån ett stort och mångfacetterat 
material med utgångspunkt i rättskälleläran.175 Materialet i denna studie utgörs 
av vedertagna rättskällor i svensk rätt, vilket normalt brukar innefatta lag, för-
arbeten, sedvana och prejudikat. Med detta avses emellertid inte enbart "in-
ternt” svenska rättskällor, eftersom europeiseringen har medfört att vi idag har 
fått en s.k. ”pluralistisk” rättskällelära.176 Europarättsliga rättskällor är därför 
numera att betrakta även som svenska rättskällor.177 Detta betyder att den trad-
itionella, nationella rättskällehierarkin inte längre är lika självklar.178 Det fö-
religger emellertid vissa skillnader avseende de olika rättskällornas betydelse 
i de olika systemen, som nedan kort ska redogöras för.  

 
172 För svensk del se t.ex. NJA 2014, s. 323 och NJA 2013 s. 502. 
173 Dworkin 1986 s. 389. 
174 NJA 2014 s. 323, NJA 2013 s. 502. 
175 Tuori 2002 s. 157 ff. 
176 Åhman, ERT 2015 s. 43. 
177 Reichel 2013 s. 132 ff., Warnling-Nerep 2012 s. 64 ff. 
178 Gräns 2013 s. 36. 
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Vad beträffar lagen som rättskälla måste vissa skillnader beträffande såväl 
lagbegreppet som tolkningsprinciper beaktas, när den interna svenska rätten 
ska analyseras i relation till unionsrätten och EKMR. Grundlag och lag i 
svensk mening betyder av riksdagen fattade beslut, vilket framgår av RF 8 
kap. 1 § och RF 8 kap. 14 §. Detsamma gäller begränsningsregeln i RF 2 kap. 
20 § i vilken anges de rättigheter som kan begränsas genom ”lag”.179 I övrigt 
används begreppet ”föreskrift” (se RF 8 kap. 1 §), vilket också är det begrepp 
som används i RF 2 kap. 10 § om förbudet mot retroaktiv skatte- och avgifts-
lagstiftning. Således är fråga om ett formellt begrepp.180  

Enligt de europeiska systemen skiljer sig lagbegreppet åt både vad beträffar 
innebörd och omfattning.181 Begreppet lag enligt EKMR har anpassats för att 
fungera i förhållande till de olika rättssystem som förekommer i medlemslän-
derna, varför utgångspunkten i stället är frågan om ett ingrepp har "some basis 
in domestic law".182 EDMR fick anledning att närmare utveckla detta i fallet 
Sunday Times från 1979. I fallet uttalade EDMR att kravet på lag ("prescribed 
by law") enligt EKMR inte nödvändigtvis utgör skriven rätt utan även omfat-
tar oskriven rätt.183 Innebörden i det ”europeiska” lagbegreppet, som utbildats 
i EDMR:s praxis är därför materiellt och koncentreras till om vissa uppställda 
kvalitetskrav är uppfyllda.184 Detta lagbegrepp är således mer omfattande än 
det svenska och omfattar såväl rättspraxis som administrativ praxis.185  

I unionsrätten delas den skrivna rätten in i primärrätt respektive sekundär-
rätt. Primärrätten skapas och ändras av medlemsländerna i enlighet med de 
förfaranden som föreskrivs i art. 48 FEU. Till primärrätten hör fördragen med 
därtill hörande bilagor och protokoll, EURS och de allmänna rättsprinciperna. 
Sekundärrätten utformas med stöd i primärrätten och består enligt art. 288 
FEUF av förordningar och direktiv och beslut som är bindande.186 Förord-
ningar och direktiv skiljer sig på så vis att förordningar har allmän giltighet 
och är vid sitt införande till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje 
medlemsstat. Direktiv är bindande med avseende på det resultat som ska upp-
nås, men hur det ska genomföras, d.v.s. form och tillvägagångssätt är upp till 
varje medlemsstat att bestämma.187 

 
179 Åhman 2019 s. 90; Derlén, Lindholm och Naarttijärvi 2017 s. 282, Bull och Sterzel 2015 s. 
92. 
180 Åhman 2019 s. 90. 
181 Ibid. s. 91 f. 
182 Se t.ex. Sunday Times I ./. UK, 1979 § 47 och Silver ./. UK 1983 § 86. 
183 Sunday Times I ./. UK 1979 § 47 
184 Åhman 2019 s. 91, Åhman SvJT 2016 s. 474. 
185 Åhman 2019 s. 92. För en redogörelse om EDMR:s praxis avseende detta se Ekström, ERT 
2006, s. 242 f. 
186 Icke bindande sekundärrätt som rekommendationer och yttranden ska inte behandlas här. 
Närmare om primärrätt- och sekundärrätt som rättskälla se Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 
41 ff. 
187 Närmare om genomförande av direktiv från EU se Henkow 2010 s. 450 ff. 
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Lag kan vidare utgöras av oskriven rätt i form av allmänna rättsprinciper, 
vilka i sig självt kan utgöra en egen rättskälla, såvida de inte är lagfästa.188 I 
svensk rätt är användningen av rättsprinciper mindre frekvent, även om det 
kan påstås att t.ex. principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rätts-
tillämpning utgör en allmän rättsprincip i svensk rätt.189 Bernitz konstaterar att 
Sverige sedan inträdet i EU och inkorporeringen av EKMR har fått ett nytt 
rättsläge som kan leda till en renässans för allmänna rättsgrundsatser av rätts-
säkerhetskaraktär som rättskälla - något som tycks ha infriats.190 I unionsrätten 
utgör de allmänna rättsprinciperna, såsom proportionalitetsprincipen, rättssä-
kerhetsprincipen och principen om förfarandemissbruk en egen rättskälla, som 
är hänförlig till primärrätten.191 

Förarbeten spelar en betydelsefull roll i svensk rätt.192 På så vis skiljer sig 
intern svensk rätt från sina europeiska motsvarigheter. Peczenik har 1999 
t.o.m. använt rubriken ”förarbetesdominans” för att beskriva förarbetenas 
ställning i svensk rätt.193 Den svenska användningen av förarbeten accepteras 
av EUD, vad beträffar implementeringen av direktiv, i fall där en implemen-
tering delvis skett genom förarbeten.194 

I unionsrätten används förarbeten mer sällan även om det kan noteras att 
bruket har ökat genom åren.195 För att söka ledning i detta avseende får ingres-
ser eller kommentarer till olika rättsakter studeras. Även olika ställningstagan-
den och yttranden av unionens institutioner under lagstiftningsprocessen tjä-
nar som förarbeten.196 Till EURS finns förklaringar som har fått en särskild 
betydelse. Det stadgas i art. 6 (1) och art. 52 (7) att EURS ska tolkas med 
vederbörlig hänsyn till förklaringarna. Förklaringarna anger källorna till de 
respektive rättigheterna, vilka i huvudsak handlar om motsvarande rättigheter 
i EKMR och EDMR:s praxis, och utgör ett viktigt tolkningsinstrument vid 
tillämpningen av EURS. Åhman påpekar emellertid att det faktum att EURS 

 
188 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi 2017 s. 115 f., Tuori 2002 s. 272. 
189 Bernitz 1997 s. 139. 
190 Ibid. s. 150. 
191 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi 2017 s. 117 f., Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 62 ff. 
192 Åhman SvJT 2016 s. 476. 
193 Peczenik 1999 s. 12. 
194 Mål C-478/99 p. 24 Kommissionen mot Sverige (2002). Kommissionen hade väckt fördrags-
brottstalan mot Sverige för att man inte implementerat ett direktiv om oskäliga villkor i konsu-
mentavtal på ett fullständigt sätt enligt art. 288 FEUF (dåvarande art. 249 EG). Bakgrunden till 
detta var att Sverige inte hade infört en bilaga till direktivet i själva lagstiftningen utan endast 
genom omnämnande i förarbetena. EUD fann att förfarandet kunde antas ha givit tillräckliga 
garantier för att allmänheten skulle få kännedom om innehållet, vilket får uppfattas som ett 
erkännande av den svenska förarbetestraditionen, om än villkorat. Fallet har kommenterats av 
Henkow 2010 s. 453 f. 
195 Åhman SvJT 2016 s. 477, Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 113. 
196 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi kommenterar att det inte är fråga om samma typ som 
svenska förarbeten, utan utgör en tämligen ”brokig samling” dokument, se Derlén, Lindholm, 
Naarttijärvi 2017 s. 109. 
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blivit bindande och därutöver en del av primärrätten (art. 6 (1) FEU), ”torde 
betydelsen av detta förarbete ha minskat till förmån för rättspraxis som växer 
fram på olika rättsområden”.197 När det gäller användningen av förarbeten i 
unionsrätten framhåller Hettne och Otken Eriksson att det generellt inte går 
att sätta likhetstecken mellan det unionsrättsliga systemet och det svenska. Det 
hänger samman med att lagstiftningsprocessen inom EU är mer komplex och 
i långt större utsträckning präglas av förhandlingar och kompromisser i jäm-
förelse med den svenska lagstiftningsprocessen. Den slutgiltiga lagprodukten 
kan därför skilja sig markant från kommissionens ursprungliga förslag och det 
kan vara svårt att etablera någon tydlig lagstiftarvilja.198  

Vad beträffar förarbetena till EKMR används dessa endast undantagsvis. 
De förarbeten som finns till EKMR (Travaux préparatoires) är från tiden då 
EKMR utformades. Det finns också förarbeten till tilläggsprotokollen vilka 
enligt Åhman till delar är av ”mer modernt snitt”.199 EDMR har endast spar-
samt använt denna rättskälla, och i de fall där så har skett, har det handlat om 
att antingen snäva in eller vidga begrepp.200 Det torde numera synes råda enig-
het om att förarbetena till EKMR ska användas med viss försiktighet eftersom 
de numera är så pass omoderna.201 En bidragande orsak till detta är också den 
dynamiska tolkningsmetod som EDMR använder i kontrast till en historisk 
eller statisk.202  

I denna studie beaktas ett brett perspektiv på rättsligt relevant praxis, vilket 
inkluderar såväl lagstiftarpraxis (konstitutionell sedvana) som domstolspraxis 
och administrativ praxis.  

Vad beträffar rättspraxis inom svensk nationell konstitutionell rätt, är 
praxis hos lagstiftarorgan och Lagrådet av betydelse. Det kan sägas vara fråga 
om rättstillämpning när riksdagen gör en bedömning om "särskilda skäl" fö-
religger enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 och huruvida det är möjligt att införa en 
skattelag retroaktivt eller ej.203  Själva tolkningen företas ofta i ett första led i 
ett av riksdagens utskott. Här intar av förklarliga skäl Konstitutionsutskottet 
(KU) en särställning och tolkningen av grundlagen i enskilda lagstiftningsä-
renden redovisas i dess betänkanden. Vad beträffar retroaktiv skattelag brukar 
tolkningen av särskilda skäl i ett första led göras i Skatteutskottet (SkU) och 
läggs fram i dess betänkanden. Lagrådets yttrande inhämtas regelmässigt om 
fråga är om tillämpning av skrivelseförfarandet enligt retroaktivitetsförbudet 
i RF 2 kap. 10 § st. 2. Härvid uppstår ett samspel mellan riksdagen och 

 
197 Åhman SvJT 2016 s. 477 f. Det kan emellertid påpekas att förarbetena till stadgan har an-
vänts för att rättfärdiga långtgående tolkningar av stadgans artiklar, såsom i mål C-617/10 Åker-
berg Fransson. Härom, se Derlén, Lindholm och Naarttijärvi 2017 s. 110. 
198 Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 114. 
199 Åhman SvJT 2016 s. 477. 
200 Derlén, Lindholm och Naarttijärvi 2017 s. 114 f., Cameron 2014 s. 79. 
201 Åhman SvJT 2016 s. 477. 
202 Derlén, Lindholm och Naartijärvi 2017 s. 114, Palm JT 2003/04 s. 742. 
203 Jfr Bull 2013 s. 56. 
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Lagrådet, varvid en sedvana (konstitutionell praxis) utbildas som talar om hur 
detta grundlagsstadgade ska tolkas.204 

Vad gäller domstolspraxis är det i denna studie främst prejudikat som av-
ses. I nationell svensk rätt är domstolspraxis på det konstitutionella området 
tämligen begränsat, om man bortser från Lagrådets roll att yttra sig över lag-
förslag enligt RF 8 kap. 20 till 22 §. Det hänger delvis samman med den kom-
petensfördelning mellan lagstiftare och domstolar som den svenska tradit-
ionen bygger på, där det primärt har ansetts vara riksdagens uppgift att uttolka 
grundlagens bud.205 Prejudikat som rättskälla har emellertid ökat i betydelse i 
svensk rätt genom europarätten.206 

I de europeiska systemen är prejudikat en rättskälla av central betydelse 
och präglas av en mångkulturell prejudikatlära.207 Rättstillämparens roll vid 
konkretiseringen och tolkningen av människorättsbestämmelser och allmänna 
rättsprinciper blir därmed på många sätt av avgörande betydelse. EDMR:s roll 
för konventionssystemet är betydande och det är genom dessa domar som kon-
ventionens rättigheter konkretiseras. Palm framhåller att:  
 

”det är först genom att studera den rättspraxis som vuxit fram genom kommiss-
ionens beslut och domstolens domar som man kan urskilja de principer och 
tolkningsmetoder som konventionsorganen tagit till sin hjälp för att fatta ett 
beslut i det enskilda fallet”.208  
 

Detta för med sig vissa svårigheter vid materialinsamlingen. EDMR:s och 
EUD:s voluminösa praxis kan bidra till praktiska svårigheter liksom den 
snabba rättsutveckling som de bidrar till på många områden genom en dyna-
misk praxis.209 Denna praxis kan ibland vara mångtydig och svårtolkad och 
kan i viss mån kännetecknas av konceptlöshet.210 Rapporteringen avseende de 
europeiska domstolarnas praxis i Sverige är begränsad, vilket i synnerhet gäl-
ler EDMR:s domar. Översättningar till svenska finns inte alltid att tillgå. 

 
204 Det ska emellertid påpekas att grundlagarna inte omfattas av lagrådsgranskning. 
205 Smith SvJT 2004 s. 681. Denna tradition är emellertid under förändring. Exempel på det är 
införandet av normprövningsinstitutet 1980, vilket har utvidgats vid flera tillfällen, nu senast 
2011 genom slopandet av det tidigare kravet på uppenbar felaktighet. 
206 Åhman 2019 s. 22 f. 
207 Jfr Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 49 f. 
208 Palm JT 2003/04 s. 739. 
209 Hettne och Otken Eriksson 2011 s. 60. De framhåller likheterna mellan EUD och EDMR i 
detta avseende. De påpekar att den centrala frågan ofta är hur integrationsvänlig EUD:s tolkning 
bör vara. Det framgår på flera olika sätt i EUD:s skäl, såsom ”på EU-rättens nuvarande stadium” 
och liknande att EUD betraktar unionsrätten ”som ett levande instrument vars innehåll föränd-
ras med tiden och i takt med integrationen, vilket påminner om Europadomstolens återkom-
mande hänvisningar till Europakonventionen som ett living instrument som ska tolkas i enlighet 
med dagens förhållanden.” 
210 Reichel 2013 s. 110, förordet i Popovic 2009. 
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Vad beträffar administrativ praxis omfattas den inte av begreppet föreskrift 
enligt RF 8 kap. 1 § och därmed inte heller av RF 2 kap. 10 § st. 2. Administ-
rativ praxis i form av allmänna råd och andra liknande regelprodukter som 
produceras av SKV är inte rättsligt bindande, men är av stor praktisk betydelse 
i skatterätten.211 Den spelar en viktig roll för likformigheten i systemet och 
likabehandlingen av skattebetalarna. Intresset av en likformig rättstillämpning 
är också ett av de övergripande skälen till att administrativ praxis också dis-
kuteras som en rättskälla i skatterätten.212 Förutom att de allmänna råden har 
till funktion att säkerställa likabehandlingen i rättstillämpningen, anses de 
vara bindande för SKV internt. HFD visar också en benägenhet att följa de 
allmänna råden.213 Mot denna bakgrund kan därför hävdas att administrativ 
praxis kan ge upphov till en berättigad förväntning hos den enskilde i den mån 
som yrkanden om ändringar framställs till den enskildes nackdel.214 

Doktrin betraktas normalt inte som en rättskälla, men har auktoritet som 
en argumentationskälla.215 I dagens rättslandskap med omfattande och plural-
istiska rättskällor är doktrinen ett betydelsefullt hjälpmedel i den juridiska ar-
gumentationen. Det ökade behovet av rättsvetenskapliga framställningar för 
att systematisera och tolka rätten ger därmed doktrinen ett starkare infly-
tande.216 Det doktrinära materialet som är aktuellt för denna studie är omfat-
tande och multinationellt varför det kan vara svårt att belysa detta på ett mer 
heltäckande sätt, inte minst på grund av språkskäl. 

1.4 Avgränsningar 
 
En del frågeställningar måste initialt belysas på ett mer generellt plan för att 
underlätta förståelsen för de mer specifika frågeställningarna. Det är därför av 
vikt att söka förena dessa nivåer på ett så synkroniserat sätt som möjligt.  

Till att börja med måste det centrala rättsområdet fastställas. Föremålet för 
studien är den konstitutionella rätten. Skyddet mot retroaktiv beskattning ut-
gör en del av ett konstitutionellt rättighetsskydd. Detta kommer till uttryck i 
konstitutionella rättigheter och principer som finns på flera nivåer i RF, 
EKMR och unionsrätten. Mer specifikt handlar det om konstitutionell skatte-
rätt, varvid skatterättens område utgör ett för studien underliggande rättsom-
råde.217 Påhlsson definierar konstitutionell skatterätt som: 
  

 
211 Påhlsson 2018 s. 108. 
212 Påhlsson 200 s. 175. 
213 Påhlsson 2018 s. 112 ff. 
214 Ibid. s. 116. 
215 Frändberg 2005 s. 36, Peczenik 1995 s. 260. 
216 Peczenik 1995 s. 262 f. 
217 Påhlsson 2018 s. 19 ff. 
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"det område som omfattar kunskap om vem som beslutar om skatteregler, vad 
reglerna får innehålla, hur de förhåller sig till varandra samt konstitutionella 
regler för skattereglernas tolkning och tillämpning".218  

 
Denna definition utgör utgångspunkten för avgränsningen av rättsområdet i 
denna studie.  

Skyddet i RF 2 kap. 10 § st. 2 är tämligen snävt formulerat och tar därutöver 
endast sikte på föreskrifter om skatt och avgift.219 Det betyder att retroaktiva 
effekter som är en indirekt konsekvens av dessa föreskrifter, s.k. materiell ret-
roaktivitet, inte omfattas av stadgandet. Inte heller omfattas vare sig rätts-
praxis eller administrativ praxis.220 Principen om förbud mot retroaktiv lag-
stiftning och rättstillämpning, såsom den framgår i den offentliga rätten, får 
därför antas vara tillämplig i den mån en åtgärd inte omfattas av skyddet i RF 
2 kap. 10 § st. 2. En redogörelse för denna princip är därför nödvändig för att 
uppnå syftet med studien. En annan anledning till detta bredare studium är att 
de europeiska rättssystemen omfattar såväl lagstiftning som prejudikatbild-
ning och administrativ praxis.   

Vad beträffar rättighetsskyddet ska nämnas att retroaktiv beskattning kan 
aktualisera flera mänskliga rättigheter, vilka ska analyseras i den mån de har 
relevans för studiens syfte. I första hand handlar det om RF 2 kap. 10 § st. 2 
om förbud mot retroaktiv skatt- och avgiftslagstiftning. En central rättighet 
beträffande skyddet mot retroaktiv beskattning är vidare egendomsskyddet 
som stadgas i TP1-1 EKMR, artikel 17 EURS och RF 2 kap. 15 §.  

Det enda stadgande av dessa tre som explicit nämner beskattningen är TP1-
1 EKMR. Enligt detta stadgande ställs krav på att skattelagen tjänar ett legi-
timt syfte och att den är proportionerlig. Inom ramen för en sådan proportion-
alitetsbedömning aktualiseras även andra rättigheter, vilket särskilt gäller för-
bud mot diskriminering, rätten till en rättvis rättegång och rätten till ett effek-
tivt rättsmedel. Dessa rättigheter kommer att beaktas i den mån det är nödvän-
digt för en fullständig redogörelse och analys av retroaktivitetsskyddet.  

En viktig aspekt är att retroaktivitet kan ske både till den enskildes nackdel 
och till den enskildes fördel. Med tanke på studiens fokus på rättighetsper-
spektivet prioriteras retroaktivitet till den enskildes nackdel. Det betyder emel-
lertid inte att retroaktiv lagstiftning till enskildas fördel alltid är skonad från 
kritik i det här avseendet, inte minst om likhetsprincipen beaktas.221 Retroaktiv 
lagstiftning till fördel för enskilda kan innebära likabehandlingsproblem av 
olika slag som inte kan bortses ifrån. Retroaktiv lagstiftning till den enskildes 
fördel kan också användas som ett instrument för att avhjälpa kränkningar i 
det individuella rättighetsskyddet.  

 
218 Ibid. s. 20. 
219 Olsson 2006 s. 71, Mutén SvSkT 1994 s. 329. 
220 Påhlsson 2018 s. 38, Påhlsson 2007 s. 208, Mutén SvSkT 1994 s. 330. 
221 Wennergren FT 1993 s. 291. 
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Även om föremålet för denna studie är skatterättens område, kan konstateras 
att det inte är möjligt att göra en avgränsning rörande skatter och avgifter uti-
från stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2. Gränsen mellan skatt och avgift är fly-
tande,222 vilket innebär att det inte alltid går att avgöra vad som skiljer dessa 
respektive rättsområden åt. Kommunala avgifter omfattas inte av RF 2 kap. 
10 § st. 2. Det omfattas däremot av det kommunalrättsliga förbudet mot beslut 
med tillbakaverkande kraft till nackdel för kommunmedlemmarna i 2 kap. 4 § 
KomL, som är en motsvarighet till RF 2 kap. 10 § st. 2.223 Det kommunalrätts-
liga retroaktivitetsförbudet kommer inte självständigt att behandlas i denna 
studie, men såväl analysen av RF 2 kap. 10 § st. 2 som den tolkningsmodell 
och/eller de strategier som föreslås i studien torde i stora drag kunna användas 
även beträffande detta stadgande.   

När det gäller retroaktivitetsskyddets omfattning framgår vidare att skatt 
eller statlig avgift inte får tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som 
gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldig-
heten. Skattskyldighetens inträde beträffande direkta och indirekta skatter va-
rierar och skyddet i RF 2 kap. 10 § st. 2 har därför konstruerats för att beakta 
denna omständighet. Någon mer ingående diskussion rörande skattskyldighet-
ens inträde vid olika former av skatter kommer inte att företas.224  

Ett särskilt område inom skatterätten utgörs av den internationella skatter-
ätten. Retroaktivitetsproblem kan uppkomma när Sverige ingår internationella 
skatteavtal med andra stater eller kommer överens om ändringar i sådana av-
tal.225 Detta kommer inte särskilt att belysas i denna studie. 

Retroaktivitetsproblem förekommer på alla rättsområden.226 Inget rättsom-
råde kan emellertid betraktas som helt fristående. Det gäller inte minst skatte-
rätten, som har förgreningar till nästan varje annat rättsområde då dessa på ett 
eller annat sätt berörs av beskattning. Retroaktivitet på skatterättens område 
kan därför rent generellt få betydelse för andra rättsområden. Det gäller i syn-
nerhet straffrätten, förvaltningsrätten, civilrätten och redovisningsrätten. Ret-
roaktivitet på andra rättsområden än det skatterättsliga behandlas endast i den 
mån det är av relevans för denna studie. 

Avslutningsvis ska påpekas att även andra avgränsningar än de som nämnts 
i detta avsnitt är aktuella. Det handlar exempelvis om begränsningar i materi-
alinsamlingen. Det gäller främst omfattningen av materialet, då det på vissa 

 
222 Prop. 1973:90 s. 218. 
223 Prop. 1990/91:117 s. 150. 
224 Härom se Kellgren 2016 och Olsson 2001 kap. 6. 
225 Stepanova SN 2017. Här hänvisas även till en masteruppsats av Stepanova, Iryna, European 
Double Taxation Conventions and Human Rights in a Globalized World, Uppsala universitet, 
maj 2016. 
226 Det kan handla om allt ifrån ändringar i familjelagstiftningen med syfte att likställa barn 
födda utom som inom äktenskapet (NJA 1985 s. 414), till förlängda preskriptionstider för vissa 
brott (Perklev 2016) samt av miljö- och hälsohänsyn påkallade ansvarsregler för miljöförore-
ningar (Herler 2008). 



37 

områden inte är möjligt att omfatta allt material som finns på ett visst område, 
utan ett urval måste göras. Det kommer, i den mån det anses nödvändigt, att 
anges där detta problem gör sig gällande. Frågor rörande urvalet av materialet 
har redan mer generellt redogjorts för i avsnittet rörande metod och material. 

1.5 Disposition 
 
Studien är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet ges en introduktion till 
ämnet, vilket följs av en redogörelse för syfte och frågeställningar, metod och 
material, avgränsningar och disposition samt termer och begrepp.  

I kapitel 2, Retroaktivitet som rättsligt problem, diskuteras några teoretiska 
utgångspunkter av relevans för syftet med studien. I detta avhandlas fråge-
ställningar som innebörden av begreppet retroaktivitet och de olika definit-
ionsförsök som gjorts. Vidare diskuteras och analyseras argument för respek-
tive emot retroaktivitet i syfte att klargöra vilka värden som står på spel vid 
retroaktiva ingrepp, men också för att klargöra vilka argument som kan rätt-
färdiga avsteg från skyddet mot retroaktiv beskattning.  

I syfte att analysera skyddet vid retroaktiv beskattning med sikte på att fast-
ställa en gemensam rättslig referensram görs en genomgång av skyddets om-
fattning i gällande rätt i kapitel 3 och 4. Skyddet mot retroaktiv beskattning 
regleras på olika nivåer i svensk rätt. Den nationella nivån presenteras i kapitel 
3 som har rubriken Skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk nationell rätt. 
Kapitel 3 är indelat i fem avsnitt med respektive underavsnitt. Inledningsav-
snittet åtföljs av en historisk bakgrund till skyddet mot retroaktiv beskattning 
i svensk rätt, som syftar till att ge bättre förståelse till den reglering och rätts-
tillämpning vi har idag. Härefter redogörs det skatterättsliga retroaktivitetsför-
budet i RF 2 kap. 10 § st. 2 i fyra avsnitt.  

Det inledande avsnittet, Vägen till ett grundlagsfäst förbud mot retroaktiv 
skattelag, kan ses som en brygga mellan avsnitt 3.2. och 3.3. Här redogörs 
primärt för förarbetena till retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2. I de 
följande avsnitten beskrivs de konstitutiva delarna av RF 2 kap. 10 § st. 2, 
d.v.s. förbudets innebörd och räckvidd samt de undantag från förbudet som 
finns. Vidare görs en genomgång av tolkningen av förbudet mot retroaktiv 
skattelag i regeringsformen i rättspraxis enligt en tematisk och kronologisk 
genomgång av prejudikat från HD och HFD om RF 2 kap. 10 § st. 2. En ut-
värdering av rättspraxis görs utifrån ett antal allmänna frågeställningar med 
syfte att bidra till så klargörande slutsatser som möjligt. 

I ett eget avsnitt företas en fallstudie beträffande retroaktiv lagstiftning på 
bostadsbeskattningens område. Detta är ett rättsområde som har genomgått 
mer än femtio år av retroaktivitet genom olika reformer, av vilka några kom-
mer att redogöras för. Dessa utvärderas utifrån ett antal allmänna frågeställ-
ningar med syfte att kunna sammanställa ett antal viktiga erfarenheter som kan 
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bidra till en ökad förståelse om retroaktiv skattelag och indirekta retroaktiva 
effekter av skattelagen. En viktig del i detta avsnitt är vilken betydelse som 
RF 2 kap. 10 § st. 2 har i lagstiftningsprocessen för att bättre förstå hur lag-
stiftaren tolkar detta grundlagsstadgande. 
 Avslutningsvis diskuteras skyddet mot retroaktiv beskattning utifrån all-
männa rättsprinciper i svensk rätt. Syftet med detta avsnitt är att beskriva det 
principiella skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk rätt och på vilket sätt 
det kan komplettera det grundlagsfästa retroaktivitetsskyddet i RF 2 kap. 10 § 
st. 2. Avsnittet avslutas bl.a. med några reflektioner beträffande ett grundlags-
fäst generellt förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning.  
 I kapitel 4 beskrivs skyddet vid retroaktiv beskattning enligt europarätten, 
såsom det framgår av EKMR och som det regleras i unionsrätten. I avsnitt 4.2 
beskrivs skyddet mot retroaktiv beskattning i EKMR. I kapitlet görs också en 
rättsfallsstudie utifrån ett antal på förhand ställda frågeställningar. Rättsfalls-
genomgången har en tematisk indelning. Avsnittet avslutas med en samman-
fattande analys där slutsatserna beträffande rättsfallstudien presenteras. 
Skyddet mot retroaktiv beskattning i unionsrätten beskrivs i avsnitt 4.3. I detta 
avsnitt kommer retroaktivitetsskyddet i unionsrätten återges enligt primärrät-
ten enligt vilket skyddet mot retroaktiv beskattning kommer till uttryck som 
allmänna rättsprinciper, såsom rättssäkerhetsprincipen och principen om 
skydd för berättigade förväntningar. Förutom de principer som ger skydd mot 
retroaktiv beskattning i unionsrätten redogörs också för principer som avgrän-
sar detta skydd, såsom principen om förfarandemissbruk. Vidare kommer 
EUD:s praxis om retroaktivitet vid implementering av skattelagstiftning på 
sekundärrättens område att redogöras utifrån en rättsfallsstudie beträffande 
frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt avseende fastigheter.  
 En studie beträffande retroaktivitet till följd av EUD:s domar kommer vi-
dare att genomföras. En dom från EUD kan ha liknande effekter som ny lag-
stiftning och kan ibland komma som en överraskning för såväl lagstiftare, rätt-
stillämpare och enskilda. Ett exempel på det är de s.k. tryckerimomsfallen, där 
en dom från EUD gick på tvärs med hur den svenska lagstiftaren och rättstill-
lämparen hade tolkat unionsrätten. Avsnittet om unionsrätten avslutas med en 
sammanfattande analys på liknande sätt som i tidigare avsnitt, vilket görs uti-
från ett antal på förhand formulerade frågor, som syftar till att bidra till klar-
göranden avseende likheter och skillnader mellan svensk rätt, EKMR och un-
ionsrätten.  
 Genom de rättsliga studier beträffande gällande rätt som görs i kapitlen 3 
och 4, möjliggörs en analys om vad det innebär att skyddet regleras på olika 
nivåer och på olika sätt - som rättighetsstadgande och som princip. Hur kan 
detta inverka på tillämpningen och tolkningen av skyddet av såväl lagstiftaren 
som rättstillämparen? 
 Analysen av hur skyddet har tillämpats av lagstiftaren, lagrådet samt i dom-
stolspraxis kan vara klargörande rörande skyddets effektivitet genom att be-
lysa i vilka situationer som den enskildes rättigheter har ansetts eller inte 
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ansetts kränkta i fall där retroaktivitetsproblem varit för handen. Det handlar 
således om hur juridiska avvägningar i detta avseende företas i praktiken.  
 I det avslutande kapitel 5, "Analys av det samlade skyddet mot retroaktiv 
beskattning och förslag", presenteras ett försök till en gemensam rättslig refe-
rensram beträffande skyddet mot retroaktiv beskattning. Här ska vidare ut-
vecklas en modell för tolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning samt 
strategier för såväl lagstiftare som rättstillämpare, när frågor om retroaktivitet 
aktualiseras. I detta kapitel ges också olika förslag de lege ferenda och de sen-
tentia ferenda.  

1.6 Termer och begrepp 
 
I detta avsnitt kommer ett antal termer och begrepp som förekommer i av-
handlingen att diskuteras. Denna redogörelse är inte teoretisk, såsom i kapitel 
2.1 om begreppet retroaktivitet, utan praktisk, i syfte att framställningen ska 
bli så konsekvent som möjligt.  

Till att börja med ska något kommenteras termen "skydd mot retroaktiv 
beskattning" som i denna framställning används som samlingsbeteckning på 
de rättigheter och principer som är en del av detta skydd. Det talas ofta om 
"förbud" mot retroaktivitet i dessa sammanhang. Det är ibland inte tillräckligt 
att använda ett så snävt begrepp, när man har att göra med en rättighet som 
inte innebär något absolut förbud. Termen "förbud" passar väl in på det straff-
rättsliga området där skyddet är absolut. Den kan emellertid verka vilsele-
dande i andra sammanhang, där denna rättighet kan inskränkas i olika ut-
sträckning.227 Det gäller i synnerhet beträffande egendomsskyddet, där skyd-
det anses svagare på skatteområdet än på andra områden, vilket befästs i bl.a. 
i fallet Wasa Liv Ömsesidigt från 1988, i vilket uttalades att staterna har en 
särskilt vid bedömningsmarginal på skatteområdet. Retroaktivitetsproblem på 
skatteområdet hanteras emellertid inte enbart med utgångspunkt i egendoms-
skyddet utan här är flera samverkande principer tillämpliga för att säkerställa 
tilliten och stabiliteten i systemet, såsom principen om skydd för berättigade 
förväntningar. Jag väljer därför att istället tala om "skydd mot retroaktiv be-
skattning". 

För tydlighetens skull, är det av betydelse att göra vissa klargöranden rö-
rande indelningen av begreppet "retroaktivitet", som ibland görs för att besk-
riva retroaktiv verkan respektive retroaktiva konsekvenser av en rättslig åtgärd 
av något slag. Här används en rad olika termer, såsom "äkta" och "oäkta 

 
227 Herler framhåller med hänvisning till Länsineva 2002 att begreppet retroaktivitetsförbud 
kan vara missvisande när det avser retroaktivitetsbegränsningar på områden som omfattas av 
egendomsskyddet, se Herler 2008 s. 170. Jag delar således denna uppfattning och väljer därför 
att använda mig av skydd mot retroaktiv beskattning istället. 
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retroaktivitet" eller "formell" och "materiell retroaktivitet" I avhandlingen 
faller valet på att använda "formell" respektive "materiell retroaktivitet". 
"Äkta" och "oäkta" anger en värdeladdad ton, vilket kan riskera att förringa 
konsekvenserna av den s.k. "oäkta” retroaktiviteten. Således är detta inte en 
lämplig terminologi i ett individuellt rättighetsperspektiv. Om man istället an-
vänder formell och materiell retroaktivitet, talar det bara om vilken art av ret-
roaktivitet det är fråga om. Båda former kan ju vara lika skyddsvärda beroende 
på situationen.228 I vissa fall kommer jag emellertid att göra denna distinktion 
genom att hänvisa till t.ex. "retroaktiv verkan" respektive "indirekta retroak-
tiva effekter". Jag använder också termen "retroaktiva åtgärder", för att be-
teckna åtgärder som kan avse såväl formell som materiell retroaktivitet.  
För regelprodukter som skapas av Skatteverket finns många namn såsom all-
männa råd, rättsliga ställningstaganden, styrsignaler m.fl. benämningar. Här 
väljer jag att använda samlingsbeteckningen "administrativ praxis".229  

"Skatteflykt" är ett skatterättsligt begrepp som brukar användas av såväl 
lagstiftare och rättstillämpare samt i massmedia, om än med något skiftande 
innebörd. Det finns många benämningar som kan bli aktuella för att beskriva 
lagliga förfaranden som syftar till att minska skatt och som inte nödvändigtvis 
betecknar förfaranden som omfattas av 2 § Skatteflyktslagen. Det handlar om 
termer såsom "kringgående av skattelag", "aggressiv skatteplanering", ”miss-
bruk av skattelag” eller "skatteanpassade transaktioner". I denna framställ-
ning, i den mån det inte inkräktar på citat eller andra specifika rättsliga be-
nämningar såsom i lagen om skatteflykt, används samlingsbeteckningen 
"skatteanpassade transaktioner".230 Denna term omfattar både rättshandlingar 
som förutsetts i lag och förarbeten samt sådana som i rättstillämpningen fram-
står som oförutsedda.231 Det handlar om en rad olika förfaranden, alltifrån av-
drag för räntekostnader enligt 42 kap. 1 § IL till mer avancerad skatteplanering 
i form av s.k. bolagspaketeringar av olika tillgångar som kan vara förutsedda 
av lagstiftaren i förarbetena. Som exempel på oförutsedda förfaranden kan 
nämnas s.k. "vinstbolagstransaktioner", som har till enda eller huvudsakligt 
syfte att undvika att betala skatt.232  

Termen "skatteanpassade transaktioner" framstår som minst värdeladdad 
och lämplig när det inte går att avgöra var på skalan ett visst förfarande befin-
ner sig. Det går emellertid inte att vara konsekvent i denna del, eftersom lag-
stiftaren och rättstillämparen använder olika termer för att uttrycka dessa för-
hållanden. Termen "kringgående" kommer att användas när det gäller beteen-
den som handlar om att utnyttja ett oreglerat område för att betydligt minska 

 
228 Sampford 2006. 
229 Påhlsson 2018. 
230 Simon Almendal 2005 s. 22 ff. 
231 Ibid s. 22. 
232 Ibid. 2005 s. 23 f.  
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eller helt undslippa beskattning. Detta är nödvändigt för frågan om det före-
ligger en s.k. berättigad förväntning.  

En berättigad förväntning föreligger om individen kan anses ha rätt att 
kunna förvänta sig ett visst utfall, t.ex. om denne har följt vad som föreskrivs 
i lagen. Termen berättigad förväntning har också olika benämningar. I 
EDMR:s praxis hänvisas till "legitima förväntningar" och i EUD:s praxis hän-
visar man till "berättigade förväntningar". Tillämpningsområdet i EKMR och 
unionsrätten skiljer sig något, men själva innebörden är i stort densamma, i 
meningen att enskildas förutsebarhet ska skyddas. Enligt EKMR kan en legi-
tim förväntning utgöra egendom enligt TP1-1. Termerna berättigade och legi-
tima förväntningar kan komma att användas växelvis. I EKMR skiljer man 
vidare mellan vad som betraktas som en legitim förväntning och vad som ut-
gör en legitim förhoppning. En legitim förhoppning är endast en önskan om 
att t.ex. ett visst regelverk ska tillämpas på ett visst sätt. En sådan kan föreligga 
vid t.ex. ett kringgåendeförfarande. 

När det gäller bedömningen av skattskyldighetens inträde kan vidare olika 
termer användas för att beskriva detta såsom "bedömningstidpunkten" eller 
"den avgörande tidpunkten" Jag kommer här att använda "den avgörande tid-
punkten" eftersom detta bättre återspeglar formuleringen i RF 2 kap. 10 § st. 
2, d.v.s. den omständighet som utlöste skattskyldigheten.233  

I de avsnitt som redogör för historiska förhållanden kan det vara förvir-
rande att olika termer förekommer som med tiden har fått nya benämningar. I 
vissa fall kommer endast en term att användas, såsom när det gäller kapital-
vinst. Detta kallades tidigare realisationsvinst. Här ska endast termen kapital-
vinst användas, förutom när det är fråga är om citat där termen realisations-
vinst anges. Detsamma gäller t.ex. "god redovisningssed" som tidigare gick 
under benämningen "god köpmansed" och "taxeringsår" som numera be-
nämns "året efter beskattningsåret" m.m.234 

Det finns flera institutioner som har bytt namn under årens lopp. I samband 
med grundlagsreformen 2011 bytte den tidigare "Regeringsrätten" namn till 
"Högsta förvaltningsdomstolen". Jag kommer hädanefter konsekvent att kalla 
den högsta instansen för förvaltningsdomstolarna för Högsta förvaltnings-
domstolen (HFD). Det kan emellertid förekomma att benämningen ”Rege-
ringsrätten” används i ett citat eller liknande, varvid jag i sådana fall kommer 
att låta denna benämning oförändrad stå kvar. 

Vad beträffar EUD, som tidigare kallades EG-domstolen, kommer jag att 
så konsekvent som möjligt använda "EU-domstolen" (EUD). I vissa fall kan 
beteckningen EG förekomma. Vad som då avses är idag EU, men jag kommer 
inte att göra omskrivningar i varje enskilt fall.   

I andra fall väljer jag att bibehålla en gammal benämning på ett offentligt 
organ för att kontrastera den rättshistoriska genomgången mot genomgången 

 
233 Kellgren 2016. 
234 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg och Simon Almendal 2017 s. 13. 
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av gällande rätt. En sådan är den tidigare benämningen av riksdagsorganet 
"Skatteutskottet", som kallades "Bevillningsutskottet".  

I den mån de förekommer ålderdomliga benämningar är det givetvis min 
ambition att så långt som möjligt klargöra innebörden av dem. Detsamma gäl-
ler när ett begrepp har många olika benämningar att jag klargör detta och också 
för fullständighetens skull påminner läsaren om vilken term som jag fortsätt-
ningsvis kommer att använda mig av.  
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2. Retroaktivitet som rättsligt problem 

2.1 Inledning  
 
"För när vi stiftar lagar stifta vi dem för att de ska vara nyttiga i kommande tid. 
Det som vi alldeles riktigt kallar framtid. " 
             

Platons dialoger, Theaitetos, 1781  
 
Varför behöver vi ett skydd mot retroaktivitet? Mycket förenklat säger det sig 
självt att det är orättvist att ändra spelets regler mitt i spelet, särskilt om det 
sker utan förvarning. Praktiskt taget all mänsklig samvaro präglas av idealet 
om ett rent spel.2 Att lagar ska stiftas för framtiden var idealet redan på Platons 
tid.3 Det följer av för rättsordningen grundläggande krav på förutsebarhet och 
likabehandling. En lag som stiftas med tillbakaverkande kraft och som påtag-
ligt försämrar rättsläget för de enskilda, är med detta synsätt att betrakta som 
en anomali.4  

För att förstå komponenterna i retroaktivitetsskyddet, men även begreppet 
retroaktivitet, behöver vi emellertid penetrera detta mer ingående. Det är inte 
tillfyllest att diskutera retroaktivitet enbart som ett områdesspecifikt problem 
på skatteområdet, eftersom diskussionen då kan gå miste om viktiga aspekter 
beträffande såväl begreppet retroaktivitet, dess tolkning och tillämpning, lik-
som grunder för rättfärdigande av retroaktivitet.  

Skyddet mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning är tämligen mång-
facetterat och kan sägas uppfylla flera olika syften. Ett viktigt syfte är att upp-
rätthålla den s.k. Rättsstaten. I den meningen fungerar principen om förbud 
mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning som en ordningsprincip.5 
Skyddet utgör också en viktig komponent i det moderna människorättsskyd-
det. Skyddet kan anses vidare än så. Åhman påpekar att det finns en tolknings-
regel som är gemensam för såväl RF som EKMR och unionsrätten, som inne-
bär en övergripande restriktiv syn på retroaktivitet. I den meningen kan 

 
1 Översättning av Jan Stolpe, Atlantis 2006 s. 189 f. 
2 Jfr Troy 1998 s. 17 f. 
3 För en historisk genomgång, se Sampford 2006 s. 9 ff., Rodhe 1943 s 43. 
4 Fuller 1969 s. 53. 
5 Eriksson 1968 s. 213. 
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retroaktiviteten anses utgöra ett led i en proportionalitetsbedömning, "en för-
svårande omständighet för staten".6 

Retroaktivitet som ett rättsligt problem kan därför identifieras genom att 
diskutera retroaktivitetsskyddets förhållande till rättsstatsidealet och mänsk-
liga rättigheter. 

Att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som föreligger vid retro-
aktivitet som ett rättsligt problem, kräver följaktligen ett närmare studium av 
den teoretiska innebörden av begreppet retroaktivitet. Det är fråga om ett stu-
dium hänförligt till rättens mellanstruktur, som återger rätten i systematiserad 
form och som syftar till att bidra till dess inre rationalitet.7  

I detta kapitel diskuteras i ett första avsnitt begreppet retroaktivitet. I detta 
avsnitt redogörs för olika definitionsförsök, såväl generella som specifika för 
skatteområdet. I det nästföljande avsnittet diskuteras och analyseras argument 
för respektive emot retroaktivitet i syfte att klargöra vilka värden som står på 
spel vid retroaktiva ingrepp, men också för att klargöra vilka argument som 
kan rättfärdiga avsteg från skyddet mot retroaktiv beskattning.  

2.2 Begreppet retroaktivitet 
 
Det har gjorts många försök att definiera begreppet retroaktivitet men det har 
visat sig vara svårt att formulera en definition som kan användas generellt, 
eftersom retroaktivitet är ett flytande begrepp, som inte enkelt kan avgränsas.8 
Därutöver kan retroaktivitetsproblemet uppträda på olika sätt beroende på vil-
ket rättsområde som är ifråga, såsom skatterätten och straffrätten.9 Det finns 
således både generella och områdesspecifika definitioner. I svensk rätt finns 
en stipulativ definition beträffande retroaktiva föreskrifter om skatt i RF 2 kap. 
10 § st. 2 som stadgar att:  
 

"skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vidare mån än vad som följer av före-
skrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller av-
giftsskyldigheten.”  

 
I den svenska skatterättsliga diskussionen synes emellertid inte själva begrep-
pet retroaktivitet närmare ha analyserats sedan retroaktivitetsförbudet infördes 
1980.  

 
6 Åhman 2019 s. 101. 
7 Tuori 1997 s. 433. 
8 Wall 2014 s. 211, Herler 2008 s. 167 ff., Driedger 1978 s. 264, Hagstedt 1975 s. 20, Eriksson 
1968 s. 198. 
9 Herler 2008 s. 183. 
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Hur begreppet definieras spelar en viktig roll för hur skyddet mot retroaktiv 
beskattning ska avgränsas och tolkas, m.a.o. dess effektivitet. Studiet på be-
greppsnivå avser i första hand rättens mellanstruktur. Detta kan ligga till grund 
för att analysera i synnerhet det konstitutiva och avgränsande förhållandet vad 
beträffar skyddet mot retroaktiv beskattning.10  

Detta avsnitt är disponerat enligt följande. I syfte att avgöra vad som menas 
med retroaktivitet och med retroaktiv beskattning mer specifikt, redogörs i ett 
första avsnitt för olika försök till definitioner, vilka har delats upp tematiskt 
beroende på om det är fråga om en vidsträckt eller snäv definition, om det 
handlar om en definition utifrån en uppdelning i formell respektive materiell 
retroaktivitet eller utifrån ett retroaktivitetsspektrum (grad av retroaktivitet). I 
detta avsnitt ägnas vidare ett underavsnitt åt att beskriva en skatterättslig defi-
nition av retroaktivitet. En annan frågeställning som diskuteras är om ”retro-
aktivitet” bör definieras som ett tolkningsbegrepp, vilket görs i ett efterföl-
jande avsnitt. Hur begreppet definieras är av avgörande betydelse för retroak-
tivitetsskyddets avgränsning. Avsnittet avslutas med en sammanfattande ana-
lys. 

2.2.1 Försök till definition 
 
Det finns en uppsjö av definitionsförsök av begreppet retroaktivitet.11 Det kan 
till att börja med konstateras, att utvecklingen tycks gå från att söka definiera 
retroaktivitet utifrån stipulativa definitioner mot att utforma mer funktionella 
sådana för att bättre reflektera den praktiska verkligheten och förenkla till-
lämpningen.12 Enligt vissa bedömare är all skattelagstiftning att betrakta som 
retroaktiv eftersom den alltid innebär ändrade ekonomiska värderingar eller 
för att den alltid inkräktar på väl förvärvade rättigheter.13 Enligt andra uppfatt-
ningar är skattelag som sådan i princip inte att betrakta som retroaktiv över-
huvudtaget.14 Vissa menar att retroaktivitet helt enkelt inte finns i verkligheten 
och är ett orimligt och ologiskt begrepp, varför egentligen ingen lag kan vara 
retroaktiv.15 En del teorier fokuserar på olika distinktioner av retroaktivitet, 
såsom ”äkta” och ”oäkta” retroaktivitet alternativt ”materiell” och ”formell” 
retroaktivitet.16 Andra menar att en sådan indelning är meningslös och att 

 
10 Jfr Tuori 2002 s. 217 ff. 
11 En kortfattad framställning om begreppet retroaktivitet har publicerats av mig i Fast Lappa-
lainen 2015, s. 137-145 samt Fast SN 2011 s. 140 med kommentarer om skyddet för materiell 
retroaktivitet i svensk rätt.  Se vidare en presentation avseende terminologin i svensk rätt av 
mig och två medförfattare, se Fast, Melz och Hultqvist 2013 s. 359 f och s. 361. 
12 Sampford 2006 s. 21 f. 
13 Graetz 1985, Kaplow 1986. 
14 Fuller 1969. 
15 Strömberg 1972. 
16 Driedger 1978. 
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bedömningar istället bör göras utifrån graden av retroaktivitet.17 Vidare kan 
det ifrågasättas vilken betydelse en allmängiltig definition av begreppet retro-
aktivitet egentligen har.18  
 Vad beträffar omfattningen av begreppet retroaktivitet, är det väsentligt att 
beakta vilka konsekvenser som olika definitioner kan medföra för den en-
skilde. Vad innebär en vidsträckt respektive en snäv definition eller ska om-
fattningen bestämmas på något annat sätt? En vidsträckt definition kan tjäna 
kravet på förutsebarhet väl, men kan å andra sidan medföra att nästan inga 
lagändringar blir möjliga. Å andra sidan kan en vidsträckt definition innebära 
att all retroaktivitet anses tillåten och därigenom ge maximalt reformutrymme 
på bekostnad av förutsebarheten och andra grundläggande rättssäkerhetsvär-
den. En snäv definition kan tänkas ge bättre precision utifrån ett förutsebar-
hetsperspektiv, men kan ge upphov till ett alltför stort utrymme för godtycke 
eftersom nästan ingen lagstiftningsåtgärd med en sådan definition kan anses 
retroaktiv. Därutöver ökar risken för konflikt med kravet på förutsebarhet och 
enskildas s.k. berättigade förväntningar. 

2.2.1.1 Vidsträckta definitioner 
 
Ett exempel på en vidsträckt definition har myntats av den amerikanske 1800-
talsjuristen Sedgwick. Han menar att retroaktivitet föreligger så snart en 
lagändring inverkar på väl förvärvade rättigheter (vested rights):  

 
”one that takes away or impairs any vested right acquired under existing laws, 
or creates a new obligation, or imposes a new duty, or attaches a new disability 
in respect to transactions or considerations already passed."19  

 
Denna definition bidrar till en hög grad av förutsebarhet och stabilitet. Under 
1800-talet började även doktrinen om de väl förvärvade rättigheterna att få 
fäste i Sverige.20 Det kan emellertid invändas att det föreligger svårigheter att 
hävda att en lag är retroaktiv enbart på den grunden att en enligt gällande lag 
förvärvad rättighet går förlorad eller inskränks genom ny lagstiftning.21 Till-
lämpningen av en mer vidsträckt definition kan skapa en låsning för 

 
17 Herler 2008, Warnling-Nerep JT 2008, Sampford 2006, Strömholm 1996 
18 Herler 2008 s. 149 ff. 
19 Sedgwick 1857 s. 188 m.h.t. Pufendorf och Bacon. 
20 De väl förvärvade rättigheterna blev sedermera en konstitutionell princip. En inspirations-
källa var § 39 i 1772 års RF i vilken föreskrevs att ”hvar och en åtnjute sina lagliga rättigheter 
och välfågne privilegier. Härom se Eriksson 1968 s. 169 ff. 
21 Driedger 1978 s. 266. Driedger instämmer emellertid i den senare delen av Sedgwicks defi-
nition. Sedgwicks definition måste nog också betraktas utifrån den tid som den är myntad, 
d.v.s.1800-talet. 
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lagstiftaren, som i sin strävan att efterkomma förutsebarhetskravet för med-
borgarna, kan få svårt att genomföra lagändringar överhuvudtaget.22   

En kontrast till Sedgwicks definition utgörs av ett rättsekonomiskt definit-
ionsförsök av den vidsträckta typen, som uttalades på 1970-talet. Graetz utgår 
ifrån att all skattelagstiftning är retroaktiv eftersom den alltid påverkar ekono-
miska förhållanden:  

 
”Because all changes in law, whether nominally retroactive or nominally pro-
spective, will have an economic impact on the value of existing assets or on 
existing expectations, the distinctions commonly drawn between retroactive 
and prospective effective dates are illusory.”23  
 

I enlighet härmed är en lag retroaktiv redan om den sänker marknadsvärdet på 
en tillgång.24 Enligt denna version måste emellertid all retroaktivitet helt en-
kelt accepteras som en självklarhet, varvid något särskilt skydd mot retroakti-
vitet inte är motiverat annat än i undantagsfall.25 

2.2.1.2 Snävare definitioner 
 
Om man istället använder en snäv definition av retroaktivitet kan precisionen 
antas öka. En alltför snäv tolkning av begreppet kan emellertid innebära att 
lagstiftning, som medför förändringar avseende rättsliga konsekvenser för 
handlingar och händelser härrörande från förfluten tid, inte omfattas.  

Ett exempel är Fullers definition av retroaktivitet som han formulerar inom 
ramen för sin teori om en formell rättsstat. Fuller menar att strafflagstiftningen 
är det enda område där retroaktivitet i dess rätta bemärkelse kan föreligga. 
Skälet till att just den straffrättsliga retroaktiviteten universellt är så förkastad, 
handlar inte bara om att det är viktiga intressen som står på spel i straffproces-
sen, utan att straffrätten är det rättsområde som mest tydligt är ägnat att styra 
och kontrollera mänskligt beteende. En retroaktiv strafflag innebär en para-
dox, d.v.s. att idag befalla en person att göra något igår. 26  

Annorlunda förhåller det sig emellertid med skattelagen och Fuller ger ett 
exempel för att illustrera detta. År 3 träder en kapitalvinstbeskattning i kraft 
avseende kapitalvinster som realiserats från och med år 1 då dessa vinster inte 
var föremål för någon beskattning. Beskattning sker därför av ett belopp som 
är hänförligt till något som hänt i det förflutna när en sådan skatt inte förelåg. 
Denna lagändring kräver emellertid endast av skattebetalaren att betala skat-
ten, vilket är ett framåtsyftande krav. Sålunda ställer den nya lagen inte krav 

 
22 Fuller 1969 s. 59. För en liknande kommentar se även Vanistendael 1996 s. 9. 
23 Graetz 1985 s. 1822, Kaplow 1986. 
24 Sampford 2006 s. 17 f. 
25 Graetz 1985. 
26 Fuller 1969 s. 59. 
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på skattebetalarna att betala skatt igår.27 Förvisso kan en sådan lag uppfattas 
som orättvis, men kan inte i strikt mening anses vara retroaktiv.  
Likväl, menar Fuller, att skillnaden mellan strafflag och skattelag inte alltid är 
så endimensionell. Skattelagen kan sägas ha en större direkt betydelse för en 
enskilds planering av sin verksamhet i jämförelse med andra lagar. Än mer 
betydelsefullt i det här avseendet är dock skattelagens syfte, som inte endast 
handlar om att driva in pengar till staten, utan att styra och kontrollera mänsk-
ligt beteende på ett sätt som anses önskvärt av lagstiftaren. I detta samman-
hang är skattelagen starkt besläktad med strafflagen till skillnad från t.ex. ci-
vilrätten, som varken föreskriver eller rekommenderar något särskilt hand-
lande utan snarare syftar till att skydda förvärv som inte har specificerats.  För 
att återgå till exemplet med kapitalvinstskatten, kan syftet med skattefriheten 
ha varit att frammana medborgarna att företa sådana transaktioner. När en 
skatt sedermera påförs på dessa transaktioner kan detta sägas innebära att de 
som ingått dem ”straffas” för något som lagen påbjudit vid deras ingående.28  

Fuller uppvisar här en viss ambivalens när det gäller i vilken utsträckning 
skyddet för retroaktivitet ska utsträckas till skattelagen, vilket har ansetts 
hänga samman med hans negativa syn på skatteflykt.29 Sampford menar att 
denna definition är problematisk och i praktiken innebär att en lag endast kan 
vara retroaktiv om den talar om för människor vad de skulle ha gjort i det 
förflutna. Enligt en sådan definition kan nära nog ingen lag vara retroaktiv. 
Inte ens all strafflagstiftning skulle kunna anses retroaktiv enligt denna defi-
nition, eftersom den endast talar om för domstolarna hur de ska döma i fram-
tiden eller hur mycket skatt som ska betalas i framtiden.30  

2.2.1.3 Formell och materiell retroaktivitet 
 
En annan definition, av det snäva slaget, har haft ett stort praktiskt genomslag 
i såväl lagstiftningsarbete som domstolspraxis i många länder.31 Den kan 
också sägas vara väl förankrad i svensk rätt.32 Enligt denna definieras retroak-
tivitet i två kategorier som har givits flera benämningar såsom "formell" och 

 
27 Ibid. s. 59. 
28 Fuller 1969 s. 60. 
29 Sampford 2006 uttalar angående Fullers definition att den kanske hade att göra med: ”… a 
total lack of sympathy for tax avoidance which led him to an ill thought out distinction. But the 
cost of this was to weaken the definition so that there was no law that could be retrospective.” 
30 Ibid. s. 20. 
31 Gribnau och Pauwels 2013 s. 43. På engelska görs denna uppdelning i retroactive (formell) 
och retrospective (materiell). 
32 Om definitioner på retroaktivitet i svensk rätt se Wall 2014 s. 215, som med hänvisning till 
Wennergren FT 1993 föreslår en indelning i rättsbefrämjande och rättsförsämrande retroaktivi-
tet. Se vidare Påhlsson SN 2011 s. 41, Påhlsson 2007 s. 208, Warnling-Nerep JT 2008/2009, 
Frändberg 2005 s. 131 ff., Olsson 2001 s. 209, Darpö FT 2001, Warnling-Nerep 1999 s. 387, 
Strömholm 1996 s. 346, Bexhed SN 1993 s. 154, Melz 1990 s 233, Hagstedt 1975 s. 12 ff. 
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"materiell" retroaktivitet, "äkta" och "oäkta" retroaktivitet, "egentlig" och "oe-
gentlig" retroaktivitet.33  

Formell retroaktivitet avser en lag som är tillbakaverkande genom att den 
är tillämplig på händelser som inträffat före dess ikraftträdande. I detta fall har 
lagen som primärt syfte att vara retroaktiv.  

Materiell retroaktivitet tar sikte på den situationen där en framåtsyftande 
lag har fått nya konsekvenser av en händelse som ägde rum före det att lagen 
trädde i kraft, vilka kan vara såväl avsedda som icke avsedda av lagstiftaren.34 
Formell retroaktivitet brukar enligt detta synsätt vara mer skyddsvärd än ma-
teriell, som normalt inte behöver skyddas. Distinktionen återspeglar det for-
mella rättsstatsidealet och grundar sig på en uppfattning om ett allmänt retro-
aktivitetsförbud av regelartad karaktär.35  

Indelningen i formell och materiell retroaktivitet anses av flera föresprå-
kare emellertid urholka rättighetsskyddet och rättssäkerhetsintresset. Samp-
ford påpekar att indelningen mellan formell och materiell retroaktivitet saknar 
ett egentligt syfte. De praktiska konsekvenserna för den enskilde är ju des-
amma oberoende av om formell eller materiell retroaktivitet föreligger.36 

Pauwels framhåller att denna distinktion saknar relevans utifrån ett förut-
sebarhetsperspektiv.37 Ett liknande synsätt redogörs för av Herler, som kriti-
serar en "analytisk finfördelande begreppsdefiniering" som inte bidrar till en 
lösning av problemen i anslutning till retroaktivitet.38 I svensk doktrin ifråga-
sätter Warnling-Nerep värdet av en sådan uppdelning, särskilt med tanke på 
att det kan vara svårt att avgöra när en viss händelse anses ha inträtt.39 Olsson 
framhåller att i fall där beskattningen baseras på förhållanden som kvarstår 
efter en regels införande, i själva verket kan ha mer ingripande effekter än vid 
vad som normalt betraktas som retroaktiv beskattning.40 Ett exempel på hur 
"materiell retroaktivitet" skulle kunna innebära att mycket stora ekonomiska 
värden står på spel för såväl små som stora bolag, är det förslag om halverade 
underskottsavdrag som lämnades i Företagsskattekommitténs slutbetänkande 
SOU 2014:40 rörande neutral bolagsskatt. Förslaget har inte genomförts, men 

 
33 Wall 2014 s. 215, Påhlsson SN 2011 s. 41, Herler 2008 s. 168 f., s. 33, Påhlsson 2007 s. 208, 
Warnling-Nerep JT 2008/2009, Åhman 2006 s. 265 f., Frändberg 2005 s. 131 ff., Olsson 2001 
s. 209, Darpö FT 2001, Warnling-Nerep 1999 s. 387, Strömholm 1996 s. 346, Bexhed SN 1993 
s. 154, Melz 1990 s 233, Hagstedt 1975 s. 12 ff. 
34 Driedger 1978 s. 269. 
35 Herler 2008 s. 168. 
36 Sampford 2006 s. 22. 
37 Pauwels 2013 s. 102. 
38 Herler 2008 s. 169. 
39 Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 844. Se även Wall 2014 s. 215. 
40 Olsson 2001 s. 210. Olsson diskuterar i anslutning härtill den av Määttä myntade terminolo-
gin s.k. funktionella retroaktivitetseffekter. Ett exempel på en sådan funktionell retroaktivitets-
effekt kan utgöra det fallet att en näringsidkare investerar i en ny teknisk utrustning, t.ex. en 
utsläppsreningsutstrustning. Han kan därför inte undvika en nypålagd miljöskatt förrän det är 
ekonomiskt försvarbart att byta ut utrustningen. 
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om så skulle ske, skulle det troligen t.ex. kunna få kurspåverkan på vissa 
börsnoterade bolag.41 

I den rättekonomiska diskussionen har denna dikotomi kritiserats. Graetz 
menar att denna indelning endast är ett exempel på en illusion eftersom all 
skattelagstiftning påverkar ekonomin och förväntade värden.42 Fisch påpekar 
att distinktionen är "analytically incoherent" och bidrar till en rättstillämpning 
som på ett menligt sätt snävar in begreppet retroaktivitet.43   

Det tycks råda en allt större enighet i doktrinen om att dikotomin formell 
och materiell retroaktivitet bör överges till förmån för en definition som banar 
väg för mer nyanserade bedömningar.44  

2.2.1.4 Retroaktivitetsspektrum 
 
Om man istället beaktar graden av retroaktivitet som utgångspunkt, kan 
skyddsintresset bedömas utifrån en sammanvägning av faktorer. Utifrån detta 
retroaktivitetsspektrum kan härefter en avvägning mellan rättssäkerhet och 
retroaktivitet göras med utgångspunkt i de faktiska omständigheterna. Med 
detta för ögonen väljer Sampford att definiera retroaktivitet såsom:  

 
”Laws which alter the future legal consequences of past actions and events”45, 
d.v.s. ”lagar som ändrar de framtida rättsliga konsekvenserna för handlingar 
som företagits och händelser som inträffat i det förflutna.”46  
 

Fisch poängterar att: ”rather than asking whether retroactivity is appropriate, 
we should ask what degree of retroactive impact is appropriate”.47 Detta be-
traktelsesätt utgör ett annat rimligt grundantagande, men frågan är då hur man 
mäter retroaktivitet. Sampford framhåller svårigheterna med att göra en sådan 
gradering i praktiken. En sammanvägning av flera faktorer kan ge en anvis-
ning om hur allvarlig effekten är av retroaktiviteten.48 Graetz framhåller, uti-
från ett rättsekonomiskt perspektiv, att den variabel som bör ligga till grund 
för bedömningen av i vilken utsträckning ett skydd mot skatterättslig retroak-
tivitet bör medges är ”the magnitude of the loss or gain”, d.v.s. storleken på 
förlusten eller vinsten.49 Enligt doktrinen om berättigade förväntningar, krävs 

 
41 För ett liknande resonemang på miljörättens område se Herler 2008 s. 169. 
42 Graetz 1985 s. 1822. För ett liknande resonemang, se Kaplow 1986 s. 525 f. 
43 Fisch 1997 s. 1068 och 1069. 
44 Pauwels EATLP 2013 s. 102; Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 844; Sampford 2006 s. 22; Fisch 
1997 s. 1070 f; Strömholm 1996 s. 347; Graetz 1985, s. 1822. 
45 Sampford 2006 s. 22. Denna definition tillstyrks också av Bentley beträffande skattebetalares 
rättigheter, se Bentley 2007 s. 232. 
46 Egen översättning till svenska. 
47 Fisch 1997 s. 1072. 
48 Sampford 2006 s. 258. 
49 Graetz 1985 s. 1826 ff. 
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det emellertid att fråga är om en förlust, som kan knytas till en förväntning 
hos den enskilde som är berättigad.50 

Strömholm ger för svenskt vidkommande en definition av retroaktiv lag-
stiftning som synes grunda sig på ett funktionellt angreppssätt:  

 
”lag eller annan författning är retroaktiv om den knyter rättsliga konsekvenser, 
som tidigare inte fanns, till en handling eller ett förhållande som inträdde före 
dess ikraftträdande (eller bringar tidigare gällande rättsliga konsekvenser att 
upphöra).”51  
 

Någon indelning mellan olika former av retroaktivitet görs inte, utan graden 
av retroaktivitet är i enlighet härmed avgörande. Även om det handlar om en 
allmän definition av retroaktivitet, framhåller Strömholm också skillnaden 
mellan t.ex. retroaktiv strafflag och retroaktiv skattelag. Skatterättslig retroak-
tivitet aktualiserar enligt honom liknande synpunkter av rättssäkerhetsskäl 
som inom straffrätten. Retroaktivitet på skatterättens område skiljer sig emel-
lertid från straffrättens område både avseende de intressen som står på spel 
och den samhälleliga kontexten. När det gäller skattelagen 
 

 ”finns det anledning att räkna med att redan rykten om eller förberedelser för 
en viss lagstiftning utlöser en omfattande, till delar spekulativ, ekonomisk verk-
samhet, som rentav kan starkt motverka de syften lagstiftaren vill uppnå genom 
en beskattningsåtgärd.”52  

 
Vad beträffar straffrätten torde någon motsvarande ökning av de handlingar 
som ska kriminaliseras inte vara att vänta. Mordstatistiken förväntas t.ex. inte 
öka av den anledningen att en straffskärpning för detta brott har föreslagits i 
en offentlig utredning eller röstats igenom i riksdagen.53 Ett absolut förbud 
mot skatterättslig retroaktivitet framstår inte som rimlig. Det skulle under lång 
tid kunna reducera ekonomisk-politiska åtgärders effektivitet, i den mån skat-
telagstiftningen utgör ett led i t.ex. en ekonomisk stabiliseringspolitik. I ett 

 
50 Sampford 2006 s. 88 f. 
51 Strömholm 1996 s. 346. 
52 Ibid. s. 347. 
53 I samband med att förbudet mot retroaktiv skattelag infördes i RF 2 kap. 10 § st. 2 uttalade 
fyra regeringsråd i en remiss följande om denna skiljelinje: ”Strafflagstiftning riktar sig i de 
allra flesta fall av betydelse mot enstaka personers handlande, som då noga beskrivs och beläggs 
med straffsanktion. Handlandet är därmed oftast klart definierat. Dessutom är ändamålet med 
lagstiftningen att motverka sådant handlande. Detta utesluter givetvis inte problem i enstaka 
fall vid tillämpningen av retroaktivitetsförbudet. Svårigheterna måste emellertid betecknas som 
försumbara. När det gäller skattelag är läget ett helt annat. Knappast någon person som vistas i 
detta land undgår att i något avseende omfattas av beskattningsregler i sitt dagliga liv. Det finns 
givetvis även skatteregler av prohibitiv eller repressiv art, men dessa utgör undantag. Det torde 
förhålla sig så att så få författningar utanför skattelagstiftningen har så många direkta ”adressa-
ter” som denna.” (Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 75 f.) 
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sådant läge torde de offentliga intressena ofta kunna tillerkännas större tyngd 
än vid kriminalisering av ett visst handlande. En principiellt viktig fråga kan 
emellertid vara om  
 

”en viss skattelagstiftning någorlunda likformigt drabbar alla - eller åtminstone 
alla som företar normala transaktioner av en viss typ - eller om den framstår 
som en ”bestraffning” av en i realiteten begränsad grupp.”54  

2.2.1.5 Allmängiltiga och områdesspecifika definitioner 
 
Ovan har redogjorts för definitioner som, mer eller mindre, gör anspråk på att 
vara allmängiltiga på alla rättsområden. Samtidigt går det enligt flera bedö-
mare inte att komma ifrån att skyddets omfattning blir beroende av vilket rätts-
område som är ifråga, såsom straffrätt, skatterätt eller miljörätt.  

Wennergren påpekar att det utanför RF 2 kap. 10 § inte har bedömts möjligt 
att utforma några allmängiltiga och tillräckliga regler beträffande retroaktivi-
tet i RF. Förbudsregeln mot retroaktiv skattelagstiftning med sitt "invecklade 
mönster" är ett "talande exempel" på vilka svårigheter detta innebär.55  

Det har vidare framhållits att principen om retroaktiv beskattning är bero-
ende av "sektorspecifika drag" för balanseringen av den. Uppdelningen i rätts-
områden och de karaktärsdrag som är specifika för respektive rättsområde kan 
därför anses vara av betydelse för "systematiseringen av retroaktivitetsbe-
gränsningarnas karaktär".56  

Icke desto mindre synes tyngdpunkten i rättsordningen alltmer ha kommit 
att centreras kring en systematisering kring grundläggande rättigheter, vilket 
på så vis minskar betydelsen av "allmänna läror" på enskilda rättsområden, 
såsom inom skatterätten och miljörätten.  

Likväl går det inte att komma ifrån att det finns ett stort värde att beakta de 
områdesspecifika lärorna med sina begrepp och principer vid retroaktivitets-
bedömningen, som ju vidare knyter an till den områdesspecifika kopplingen 
till samhällspolitiken. Så gör t.ex. den offentliga finanspolitiken och private-
konomiska intressen sig gällande på skatterättens område. Detta kan anses ha 
bidragit till skatterättens utformning, vilket är svårt att beakta enbart utifrån 
en allmän prövning.57 En bedömning om retroaktivitet måste därför göras ut-
ifrån en helhetsbedömning som beaktar såväl den konstitutionella nivån som 
den som är specifik för varje rättsområde.58  

 
54 Strömholm 1996 s. 347. 
55 Wennergren FT 1993 s. 275. 
56 Herler 2008 s. 183. 
57 Ibid. s. 184. 
58 Ibid. s. 172. 
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2.2.1.6 Områdesspecifik definition av retroaktiv beskattning 
 
Ett ingående försök att definiera vad som menas med "retroaktiv skattelag" 
för svenskt vidkommande har gjorts av Hagstedt 1975.59 Vilken praktisk be-
tydelse hans försök till definition har haft är oklart, men en inte oväsentlig 
omständighet är att Hagstedt deltog som expert i rättighetsskyddsutredningen, 
vars betänkande låg till grund för införandet av RF 2 kap. 10 § st. 2.60 En 
utgångspunkt för detta försök är avvägningen mellan rättssäkerhets- och ef-
fektivitetsintressen för att bedöma grundlagsenligheten av en retroaktiv lag. 
Av denna anledning går det inte att formulera någon exakt definition vare sig 
av begreppet "retroaktivitet" eller "retroaktiv skattelag"61. Avgränsningen av 
begreppet får i första hand ske utifrån de "klara fallen av retroaktiv skatte-
lag".62  

Hagstedt formulerar en övergripande definition av retroaktiv beskattning:  
 

”Retroaktivitet föreligger då en beskattning utgör rättsföljden av rättsfakta vilka 
förelegat före lagens tillkomst men fått rättslig relevans först vid lagens till-
komst.”63  

 
Det innebär inte att man i efterhand påverkar ett faktiskt skeende utan endast 
de rättsliga konsekvenserna. Med andra ord är det fråga om "att transaktioner 
som företagits i en viss rättsmiljö i efterhand blir behandlade som om de före-
tagits i en annan rättsmiljö".64 Vissa former av osäkerhet måste rimligen ac-
cepteras vilket kan jämföras med den osäkerhet som följer på olika framtids-
prognoser, såsom en ekonomisk kalkyl eller en prognos om klimatutveckl-
ingen.65 Ett praktiskt exempel på detta är en person som köper en tavla år 1. 
Sådana tillgångar är då inte belagda med förmögenhetsskatt. År 5 införs emel-
lertid en sådan skatt som blir tillämplig på tavlor som inskaffats före detta år. 
Vi kan också tänka oss att tavelköparen kanske inte skulle ha köpt tavlan om 
han visste att den senare skulle beläggas med förmögenhetsskatt utan investe-
rat i någon annan tillgång. Att tala om retroaktivitet i det sammanhanget fram-
står som poänglöst.66  

I syfte att förklara vad som ska omfattas av ett skydd mot retroaktivitet går 
Hagstedt igenom några typiska effekter. Förutom bristande förutsebarhet, är 
en betydande effekt, den värdeförändring som kan följa. Varje lagändring kan 

 
59 Se särskilt Hagstedt 1975 kap. 2, definition av begreppet ”retroaktiv skattelag”. Hans defi-
nitionsförsök synes primärt inspirerat av tysk doktrin på området. 
60 SOU 1978:34 s. 3. 
61 Ibid. s. 12. 
62 Ibid. s. 13. 
63 Ibid. s. 20. 
64 Ibid. s. 14. 
65 Ibid. s. 17. 
66 Ibid.  
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givetvis förändra det förväntade värdet på en tillgång. När det gäller retroaktiv 
lagstiftning däremot, inträder denna värdeändring även för förfluten tid, t.ex. 
om lagstiftaren inför en fastighetsskatt som görs tillämplig året före dess 
ikraftträdande.67 Den retroaktiva effekten består då i att värdeändringen har 
åstadkommits av rättsordningen. En annan typiskt retroaktiv effekt av en så-
dan lagändring är att den skattskyldige inte kan anpassa sitt handlande efter 
den. Typiskt retroaktiva effekter är därmed: bristande förutsebarhet; värdeför-
ändring beträffande förgången tid och bristande handlingsfrihet. Dessa effek-
ter kan växla i omfattning.68 Med ett sådant resonemang kan en förvarning om 
att retroaktiv lagstiftning är att vänta i viss mån läka sådana effekter.69  

Eftersom begreppet retroaktivitet är flytande och svårt att avgränsa krävs 
exempel. Hagstedt ställer därför upp fem olika kategorier utifrån svensk lag-
stiftningspraxis av mer eller mindre klart retroaktiv karaktär:  

 
1) Huvudfallet,  
2) Tariffändring,  
3) Primär retroaktivitet,  
4) Skattepliktsutlösande fakta splittrade i tiden, 
5) Retroaktiva effekter i andra sammanhang.70  

 
Huvudfallet har fått sin benämning för att den anses utgöra den vanligaste 
formen av retroaktiv lagstiftning.71 Retroaktiviteten är inte huvudsyftet med 
lagstiftningen, d.v.s. den påverkar inte lagens karaktär eller ändamål. Den ret-
roaktiva åtgärden är därför sekundär och endast en teknik för att göra lagen 
tillämplig från den dag lagstiftaren har ansett lämplig.72 Det handlar om klart 
retroaktiv lagstiftning då beskattning har utlösts av faktorer som inträffat före 
lagstiftningens tillkomst, t.ex. om en gåva görs skattepliktig till inkomstskatt 
och den nya regeln ska tillämpas även på gåvor som fullbordats inom viss tid 
före lagstiftningens tillkomst. Huvudfallet omfattas vanligtvis av ändringar i 
sättet att beräkna skattepliktig inkomst, såsom att skatteplikten utvidgas eller 
avdrag avskaffas. Det kan också röra sig om helt ny lagstiftning, såsom en 
mervärdesbeskattning. När det gäller denna typ av lagändringar saknar de 
skattskyldiga ofta kännedom om lagstiftningens retroaktiva karaktär i förväg 
och i de flesta fall uppkommer en låsning av de skattskyldigas handlande som 
är en typiskt retroaktiv effekt.73  

 
67 Ibid. s. 17. 
68 Ibid. s. 19. 
69 Ibid. s. 20. 
70 Ibid.  
71 Ibid. s. 21. 
72 Ibid. s. 29. 
73 Ibid. s. 20 f. Exempel på detta ges också av K.G.A. Sandström som framhåller att den typ av 
retroaktivitet vid vilken man i efterhand beskattar tidigare beskattade inkomster eller avskaffar 
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Den retroaktiva periodens längd kan utformas på tekniskt olika sätt och kan 
variera inom ramen för vad som betecknas som huvudfallet. Härvid finns det 
emellertid anledning att från principiell utgångspunkt urskilja de fall av retro-
aktiv skattelag där den retroaktiva perioden är så lång att den innebär ett upp-
rivande av lagakraftvunna taxeringar. Det innebär, förutom allvarliga förutse-
barhetsproblem för de skattskyldiga, även att rättskraftsinstitutet träds för 
när.74 Hagstedt framhåller att:  

 
”Hela poängen med rättskraftsinstitutet riskerar att gå förlorad om åtgärder som 
de nu gällande processformerna ej medger skulle kunna vidtas genom en retro-
aktiv lagstiftning”.75 
 

Tariffhöjning tar sikte på den situation som föreligger om skattesatsen höjs 
under löpande beskattningsår med giltighet från årets början. Själva beskatt-
ningsformen är fast och förutsebar, men skattesatsens höjd avgörs med retro-
aktiv verkan.76 Här är det givetvis också av betydelse hur stor höjningen är 
och hur svårt det blir för skattebetalarna att anpassa sig härefter. Det finns 
ingen fixerad tidpunkt.77  

Ett exempel på en tariffhöjning under löpande beskattningsår är förord-
ningen om värnskatt från december 1939, som tillsammans med den s.k. krigs-
konjunkturskatten var avsedd att täcka de utökade försvarsutgifterna i sam-
band med andra världskriget, och enligt vilken skatten skulle betalas under 
våren 1940.78 Sådan retroaktivitet får normalt accepteras, men bör av rättssä-
kerhetsskäl inte ske hur som helst. Retroaktiva effekter kan således följa även 
av en tariffhöjning.79 Det gäller att skydda skattebetalarna mot alltför drastiska 
tariffhöjningar under löpande beskattningsår eller efter dess utgång på samma 
sätt som vid annan form av efterhandsbeskattning som sker något eller några 
år senare.80  

Primär retroaktivitet är exempel på retroaktiv lagstiftning vars huvud-
syfte är retroaktivitet. Den är med andra ord ”primär” och lagstiftningen kan 
inte, eller i vart fall mycket dåligt, fylla sin funktion utan det retroaktiva insla-
get.81 Det är således fråga om en situation där valet står mellan att lagstifta 

 
tidigare medgivna avdrag, utgör den mest betänkliga formen av retroaktiv lagstiftning utifrån 
ett skattebetalarperspektiv. Se Sandström SvSkT 1955 s. 377. 
74 Hagstedt 1975 s. 22 f. 
75 Ibid. s. 23. Hagstedt påpekar emellertid att rättskraftsinstitutet är ett tämligen bräckligt skydd 
för de skattskyldiga eftersom det har en förhållandevis ringa omfattning. 
76 Ibid. s. 24. 
77 Ibid. s. 26. 
78 Hagstedt 1975 s. 25, Rodriguez 1980 s. 106 f. Skatten utgick med hälften av den statliga 
inkomst- och förmögenhetsskatt som påförts 1939 och kom därför som regel att utgå på 1938 
års inkomster. 
79 Hagstedt 1975 s. 26 m.h.t. Henneka 1966. 
80 Ibid. s. 27. 
81 Ibid. s. 28 f. 
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retroaktivt eller inte alls.82 Detta kan t.ex. röra olika former av punktskatter, 
och skatter som har till syfte att träffa vissa konjunkturvinster.83 När skrivel-
seförfarandet används i RF 2 kap. 10 § st. 2 är det med detta synsätt fråga om 
primär retroaktivitet.  

Skattepliktsutlösande fakta splittrade i tiden skiljer sig från vad som 
normalt definieras som retroaktivitet, d.v.s. beskattningen är rättsföljden av 
rättsfakta som förelegat före lagens ikraftträdande.84 När det gäller skatte-
pliktsutlösande fakta splittrade i tiden handlar det istället om rättsfakta som 
inte föreligger samlade vid tidpunkten för lagens ikraftträdande. I dessa fall 
har vissa rättsfakta inträffat före denna tidpunkt och andra efter.85 Fråga är om 
en rad olika situationer som befinner sig i gränslandet för vad som kan anses 
utgöra retroaktiv tillämpning. Ett exempel är när en ny skatt införs på tidigare 
obeskattade tillgångar såsom fastigheter och värdepapper.86 Det framstår 
också som orimligt av praktiska skäl att "genomgående visa de skattskyldiga 
sådan hänsyn att en ny lag endast görs tillämplig på förhållanden som upp-
kommit efter dess ikraftträdande", så som att endast fastigheter som förvärvats 
efter denna tidpunkt omfattas av den nya fastighetsskatten.87  

Det finns andra exempel där förhållandena är mer komplicerade till följd 
av att skattepliktsutlösande fakta är splittrade i tiden. Det kan t.ex. handla om 
en ny kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier som tidigare inte varit skatte-
pliktig. Vid en första anblick kan det faktum att en ny skatt införs på en tidi-
gare obeskattad tillgång anses försumbart i ett retroaktivitetsperspektiv. Om 
man även ser till att beskattningen baseras på anskaffningskostnaden har ju 
denna fastställts före lagens ikraftträdande, vilket innebär att den träffar vär-
destegringar som uppkommit tidigare år.88 Detta kan ge anledning att vidta 
åtgärder för att lindra retroaktiviteten, som att undantag görs för aktieposter 
som understiger ett visst belopp.89 Detta ger vid handen att det gäller att avgöra 
i vilken omfattning som de skattepliktsutlösande faktorerna ligger före eller 
efter lagens ikraftträdande. Om alla situationer där en anknytning till tidigare 
förhållanden sker betraktas som retroaktiva blir begreppet retroaktivitet emel-
lertid meningslöst. Om däremot anknytningen bakåt är av mer betydande om-
fattning kan det vara fråga om en retroaktiv tillämpning.90 Detta får avgöras 
utifrån om den nya lagen huvudsakligen anknyter till faktorer som ligger före 

 
82 Ibid. s. 30. 
83 Hagstedt ger som exempel 1952 års konjunkturskatt, som syftade till att fånga upp under 
tidigare år intjänade konjunkturvinster i vissa branscher på grund av främst samhällsekono-
miska skäl. 
84 Ibid. s. 30. 
85 Ibid.  
86 Ibid. s. 31. 
87 Ibid. s. 31 f. 
88 Ibid. s. 32 och 34. 
89 Ibid. s. 33. 
90 Ibid.  
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dess tillkomst. Denna gräns är emellertid mycket schematisk och vag eftersom 
det här är fråga om "en glidande skala" från ingen anknytning till full anknyt-
ning bakåt.91  

Till den sista och femte kategorin sällar sig andra tänkbara former av 
retroaktiva effekter. En plötslig lagändring kan i praktiken medföra att skatt-
skyldiga inte hinner anpassa sig efter den och vidta motiverade transaktioner 
innan lagen träder ikraft.92 Även i andra fall, där det inte är fråga om något 
plötsligt ikraftträdande, kan det innebära att den skattskyldiges handlingsmöj-
ligheter är kraftigt kringskurna eller obefintliga, t.ex. om det föreligger ett s.k. 
långtidsavtal i någon form.93 Möjligheterna att anpassa sig efter nya skattereg-
ler kan också vara begränsade på grund av förvaltningsform såsom om en 
verksamhet bedrivs i förening eller stiftelse.94  

Till denna kategori hör också retroaktiva effekter på grund av ändring av 
domstolarnas praxis. På samma sätt som vid retroaktiva lagändringar, kan en 
skattskyldig som företagit en transaktion i ett visst praxisläge men sedan får 
uppleva att domstolarna ändrar tidigare fast praxis även hamna i ett läge där 
de förlorar handlingsfriheten att lägga om sina dispositioner efter det nya rätts-
läget.95 Det är därför viktigt att domstolarna agerar på samma sätt som lagstif-
taren och i möjligaste mån undviker praxisändringar i synnerhet då de påver-
kar långtidsavtal.96 

Hagstedts definitionsförsök är praktiskt orienterat och det finns anledning 
att beakta detta teoribygge i den kommande framställningen. Detta är också 
mer omfattande än vad som senare blivit resultatet av RF 2 kap. 10 § st. 2. 

2.3.2 Retroaktivitet som tolkningsbegrepp  
 
Vilken retroaktivitet kan godtas och vilken retroaktivitet bör förbjudas? Upp-
fattningarna om hur retroaktivitet ska definieras, om det överhuvudtaget anses 
existera, är många och skiljer sig åt på avgörande sätt. Det har gjorts många 
försök att definiera begreppet retroaktivitet. Någon större enighet om hur be-
greppet ska definieras kan knappast anses föreligga. Med tiden verkar det 
emellertid ha blivit allt tydligare att det inte går att finna någon precis definit-
ion som på ett enkelt sätt talar om när retroaktivitet föreligger eller ej. Det 
framstår istället som en tolkningsfråga. Bedömningen om retroaktivitet före-
ligger och ska vara skyddsvärd synes utgöra en glidande skala på ett retroak-
tivitetsspektrum.   

 
91 Ibid. s. 34. 
92 Ibid. s. 35. 
93 Ibid. s. 36, Mutén 1960 s. 411. 
94 Hagstedt 1975 s. 36. 
95 Ibid. s. 37. 
96 Ibid. s. 38. 
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De praktiska konsekvenserna för enskilda beträffande valet av definition är 
betydande. Flera definitionsförsök fokuserar därför på graden av förfång för 
den enskilde som retroaktiviteten kan föra med sig utifrån de krav på rättssä-
kerhet och beaktande av mänskliga rättigheter som är tillämpliga i de flesta 
mer utvecklade rättsordningar idag. Därutöver framstår det i många fall som 
nödvändigt att beakta det specifika rättsområdet som berörs av retroaktivite-
ten. Kravet på en mer nyanserad bedömning för att lösa retroaktivitetsproblem 
landar i att vad som ska anses utgöra retroaktivitet, är tolkningsfråga.97 Hur 
bör begreppet retroaktivitet tolkas för att det ska ge ett så starkt skydd som 
möjligt utan att angelägna allmänna intressen sätts ur spel?  

I anslutning till detta finns anledning att studera begreppet retroaktivitet i 
ljuset av Dworkins tankar om tolkningsbegrepp ("interpretive concepts"). 
Dworkin skiljer ut tolkningsbegrepp som en egen kategori av begrepp vid si-
dan av "criterial concepts" och "natural kind concepts". Ett kriteriebaserat 
begrepp tillämpas på så sätt att användarna nyttjar samma exempel för att 
identifiera något, såsom att vi identifierar en triangel genom att kontrollera att 
den har tre hörn.98 Det kan också handla om mindre precisa begrepp, såsom 
att någon har tjockt hår eller är flintskallig. Ett naturrelaterat begrepp (natural 
kind concept) har en fixerad identitet i naturen, såsom en kemisk förening eller 
en djurart.99 Tolkningsbegrepp däremot, såsom ”frihet” fungerar emellertid 
inte på samma sätt. Det går inte att utgå från några exakta och mätbara krite-
rier. Det finns inget DNA eller någon molekylstruktur.100 Ett tolkningsbegrepp 
kräver tolkning. Frågan är då hur denna tolkning ska gå till. Tolkningen av ett 
begrepp sker inom ramen för ett visst paradigm som användarna delar, såsom 
"rättvisa" eller här "retroaktivitet".101 Däremot är användarna ofta oeniga om 
vilken som är den bästa tolkningen av ett sådant begrepp.102 Att ”rättvisa” eller 
”frihet” är värderingar råder det ofta enighet om. Däremot används inte alltid 
samma exempel för att identifiera "rättvisa" eller ”frihet”.103 "Frihet" som ex-
empel kan ju tolkas på olika sätt. Det kan å ena sidan hävdas att skatt inskrän-
ker den personliga friheten och därför är något ont. Å andra sidan kan hävdas 
att skatt kan rättfärdigas av rättviseskäl.104  

För att avgöra vad som är rätt eller fel handlar det om att värdera olika 
argument. Detta gör vi utifrån de tolkningsmetoder och traditioner för detta 
som vi kan ansluta oss till. Ett led i en ansvarsfull tolkning är att eftersträva 
en bedömning som är så autentisk, så fri från motsägelser som möjligt och 

 
97 Jfr Sampford 2006 s. 9, s. 257. 
98 Dworkin 2011 s. 158. 
99 Ibid. s. 159. 
100 Dworkin 2006 s. 153. 
101 Dworkin 2011 s. 160 f. 
102 Ibid. s. 120. 
103 Ibid. s. 160. 
104 Dworkin 2006 s. 146 f. 
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som bidrar till rättssystemets koherens.105 Dworkin sammanfattar detta enligt 
följande:  
 

"We must therefore recognize that we share some of our concepts, including 
the political concepts, in a different way: they function for us as interpretive 
concepts. We share them because we share social practices and experiences in 
which these concepts figure. We take the concepts to describe values, but we 
disagree, sometimes to a marked degree, about what these values are and how 
they should be expressed. We disagree because we interpret the practices we 
share rather differently: we hold somewhat different theories about which val-
ues best justify what we accept as central or paradigm features of that practice. 
That structure makes our conceptual disagreements about liberty, equality, and 
the rest genuine. It also makes them value disagreements rather than disagree-
ments of fact or disagreement about dictionary or standard meanings. That 
means that a defense of some particular conception of a political value like 
equality or liberty must draw on values beyond itself: it would be flaccidly cir-
cular to appeal to liberty to defend a conception of liberty. So political concepts 
must be integrated with one another. We cannot defend a conception of any of 
them without showing how our conception fits with and into appealing concep-
tions of the others."106  
 

Det gäller därför att betrakta begrepp utifrån hur de tillämpas, deras prak-
tiska användning och konsekvenser för paradigmet som helhet. Olika rät-
tigheter och principer måste vägas mot varandra. Dworkin lämnar inte nå-
gon närmare vägledning om hur denna tolkning ska gå till i anslutning till 
detta, vilket emellertid framgår i andra delar av hans verk. Idén om tolk-
ningsbegrepp framstår som praktiskt användbart. Istället för att fortsätta 
jakten på en allomfattande deskriptiv definition, synes det mer realistiskt 
att fokusera på hur begreppet ska tolkas. Hur begreppet retroaktivitet bör 
tolkas får istället göras i förhållande till de problemställningar, de principer 
och den kontext som föreligger i ett enskilt fall.  

Kritiker mot idén om tolkningsbegrepp, såsom Plunkett och Sundell, menar 
emellertid att det går använda sig av deskriptiva begrepp för att beskriva 

 
105 Dworkin 2011 s. 108. I ett av sina sista verk, beskriver Dworkin detta utifrån fabeln om 
räven och igelkotten, ursprungligen författad av den grekiske skalden Archilochos på 700-talet 
före kr men senare utgångspunkt för en satirisk indelning av olika tänkare av filosofen Isaiah 
Berlin från 1953 i hans verk "The Hedgehog and the Fox." Räven kan många saker, lär fabeln, 
men igelkotten kan bara en enda stor sak. Räven försöker att finna en mängd olika tricks för att 
attackera igelkotten, men varje gång rullar den på samma sätt ihop sig med taggarna utåt och 
vinner därmed, sin enkelspårighet till trots, varje strid. I Dworkins verk "Justice for Hedgehogs" 
från 2011 är det igelkotten som står i centrum: "Value is one big thing", menar Dworkin. I 
korthet innebär detta att värden är beroende av varandra och utgör ett enhetligt, sammankopplat, 
koherent nätverk. 
106 Ibid. s. 6 f. 
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politiska och juridiska begrepp som "frihet" och "likhet". De anser att den rik-
tiga tillämpningen av ett begrepp bestäms av hur talaren tillämpar det. Etiska 
utsagor har med andra ord ett konkret och deskriptivt innehåll som ger uttryck 
för talarens inställning i en viss fråga. Härigenom slipper man enligt Plunkett 
och Sundell hänvisa till mekaniska och schablonartade tester samt beslutspro-
cesser.107  

Vad Dworkin kallar tolkningsbegrepp kallar Plunkett och Sundell för 
"seeming variation cases". Verklig oenighet kan uttryckas med en rad olika 
lingvistiska mekanismer enligt vilka talarna kan både tillstyrka och förkasta 
ett och samma förslag. De beskriver s.k. metalingvistiska förhandlingar ("me-
talinguistic negotiations"), vilket innebär tvister där talarna inte uttrycker 
samma begrepp med sina ord utan istället förhandlar om hur orden bör använ-
das.108 De illustrerar detta med exemplet skendränkning. Talare 1 hävdar att 
detta är tortyr emedan talare 2 menar att det inte är det. Det är möjligt att anta 
att talarna egentligen uttrycker olika begrepp med hjälp av ordet tortyr.109 En 
analys av konflikten som metalingvistisk förhandling, gör gällande att det inte 
är fråga om en konflikt om sanning eller värderingar. Det handlar istället om 
vilket av de två begreppen som är bäst. Det är hur vi använder språket som 
spelar roll.110   

Försöken att formulera en deskriptiv definition av retroaktivitet har ännu 
inte resulterat i några klara och precisa kriterier till hjälp för lagstiftare och 
rättstillämpare. För att kunna fatta beslut i olika rättsliga spörsmål rörande ret-
roaktivitet är vi därför hänvisade till den juridiska argumentationen och tolk-
ningsmetodiken. Plunkett och Sundells kritik verkar i detta perspektiv inte 
kunna bidra med något nytt, som skulle kunna klargöra innebörden av begrep-
pet ”retroaktivitet” och på vilket sätt vi kan avgöra vilken retroaktivitet som 
är skyddsvärd eller inte. Att fatta beslut rörande retroaktiv skattelagstiftning 
utifrån en metalingvistisk förhandling kan ju också sägas innefatta ett moment 
av tolkning för att välja vilket begrepp som är bäst.111 Vidare kan det vara 
problematiskt att bortse från begreppets värderelaterade dimensioner.112  

Hur ska då begreppet retroaktivitet tolkas? Denna fråga besvaras inte här 
men en utgångspunkt för tolkningen kan ske med stöd av Sampfords försök 
till definition: 

  

 
107 Plunkett och Sundell 2013 s. 255. 
108 Ibid. s. 242, s. 256 ff. 
109 Ibid. s. 264. 
110 Ibid. s. 265. 
111 Detta antyds också av författarna, se Plunkett och Sundell 2013 s. 265. 
112 För närmare genomgång av hållbarheten i värdenihilistiska/emotivistiska argument och dess 
konsekvenser, se Bergström, L. 1992 s. 31 ff. 
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”laws which alter the future legal consequences of past actions and events”,113 
d.v.s. ”lagar som ändrar de framtida rättsliga konsekvenserna för handlingar 
och händelser som företagits och inträffat i det förflutna.”  
 

Ett liknande synsätt har framförts av Strömholm:  
 

”lag eller annan författning är retroaktiv om den knyter rättsliga konsekvenser, 
som tidigare inte fanns, till en handling eller ett förhållande som inträdde före 
dess ikraftträdande (eller bringar tidigare gällande rättsliga konsekvenser att 
upphöra).”114  

 
Dessa definitioner medger en högre grad av tydlighet och flexibilitet för att 
kunna utgöra en del i en helhetsbedömning om vilka konsekvenser av retro-
aktivitet som är skyddsvärda utifrån gällande rättssäkerhetsprinciper och 
grundläggande rättigheter. Det innebär att de rättigheter och rättsprinciper som 
kan vara tillämpliga vid retroaktiv lagstiftning eller rättstillämpning bör sys-
tematiseras och att en modell för hur valet av dem ska ske behöver utvecklas.  

2.3.3 Sammanfattande analys 
 
Retroaktivitet som juridiskt begrepp är djupt förankrat i rättsstatsideologin och 
kan betraktas som en aspekt av kraven på såväl förutsebarhet och legalitet som 
likabehandling och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi har således att 
göra med ett konstitutionellt begrepp som är hänförligt till rättens djupstruk-
tur.  

Det har gjorts en rad olika definitionsförsök beträffande begreppet retroak-
tivitet som utarbetats i doktrin och praxis. Det framstår som om trenden går 
mot ett mer funktionellt sätt att definiera retroaktivitet, som ger utrymme för 
mer nyanserade bedömningar. Följaktligen kan konstateras att det från ett 
rättssäkerhetsperspektiv framstår som olämpligt och i vissa fall även i strid 
med grundläggande rättsprinciper att använda kategorier av arten äkta eller 
oäkta retroaktivitet. Istället bör begreppet retroaktivitet betraktas i termer av 
gradskillnad utifrån ett retroaktivitetsspektrum. Det innebär att rättsliga be-
dömningar rörande retroaktivitet bör utgå från graden av retroaktivitet i det 
enskilda fallet.  

Begreppet retroaktivitet bör betraktas som ett tolkningsbegrepp, eftersom 
det inte går att mäta exakt vad som är retroaktivitet och att det inte heller går 
att enas kring några precisa kriterier. Istället bör diskussionen ändra fokus till 
den mest lämpliga tolkningen av begreppet retroaktivitet i ljuset av det rättig-
hetsskydd som föreligger. Detta ligger i linje med Herlers uppfattning att det 

 
113 Sampford 2006 s. 22. 
114 Strömholm 1996 s. 346. 
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är mer lämpligt att fokusera på faktisk tillit inom ramen för en helhetsbedöm-
ning istället för dikotoma kategoriseringar.115  

Den splittrade bild som denna genomgång av olika definitioner rörande be-
greppet retroaktivitet ger vid handen att rättens mellannivå i detta avseende 
framstår som instabil. Detta påverkar de konstitutiva och avgränsade förhål-
landena som framstår som vaga. Det kan också bidra till problem vid konkre-
tiseringen av principen enligt det konkretiserande förhållandet. Viss ledning 
kan sökas i djupstrukturen där idén om ett förbud mot retroaktivitet är väl be-
fäst, men detta kan vara otillräckligt vid en bedömning om retroaktivitet före-
ligger eller ej.  

Avslutningsvis ska några kommentarer lämnas avseende den definition 
som finns i RF 2 kap. 10 § st. 2. Den lyder:  

 
”skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vidare mån än vad som följer av före-
skrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller av-
giftsskyldigheten.”  

 
Utgångspunkten är således ”den omständighet som utlöste skatt- eller avgifts-
skyldigheten”. Denna definition är tydligt avgränsad till vissa situationer, 
såsom att fråga måste vara om en föreskrift. Således omfattas inte retroaktiva 
effekter av rättspraxis eller administrativ praxis. Det framstår vidare som svårt 
att tolka in ett skydd mot indirekta retroaktiva effekter i enlighet med RF 2 
kap. 10 § st. 2, vilket också kan innebära allvarliga konsekvenser för den en-
skilde. Tolkningsproblem kan i enlighet härmed förekomma om fråga är om 
vad som kan kallas för ”skattepliktsutlösande fakta splittrade i tiden”. Det kan 
således föreligga svårigheter att utifrån RF 2 kap. 10 § st. 2 göra en fullständig 
bedömning med beaktande av idén om ett retroaktivitetsspektrum. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att definitionen i RF 2 kap. 10 § st. 2 
säkerligen medger ett gott skydd i de flesta fall. Samtidigt innebär denna de-
finition att en enskild som indirekt lider stora rättsförluster på grund av en 
skattereform inte kommer i åtnjutande av något skydd, om det inte kan tolkas 
in i ordalydelsen av RF 2 kap. 10 § st. 2, trots att det kan föreligga en berättigad 
förväntning av något slag.  

2.3 Argument för och emot retroaktivitet 
 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt att föreställa sig en rättsordning som 
skulle vara bakåtsyftande och bygga på retroaktivitet. Fuller uttrycker detta på 
följande sätt:  

 
 

115 Herler 2008 s. 169. 
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"To ask how we should appraise an imaginary legal system consisting exclu-
sively of laws that are retroactive, and retroactive only, is like asking how much 
air pressure there is in a perfect vacuum."116  

 
Så långt kan retroaktivitet enkelt avfärdas. En retroaktiv lag omkullkastar möj-
ligheten för individen att planera för framtiden och är omöjlig att följa. Fuller 
framhåller bland sina ”åtta sätt att misslyckas med lagstiftning” ("Eight Ways 
to Fail to Make Law”) att en säker strategi för detta är: 

 
”the abuse of retroactive legislation, which cannot itself guide action, but un-
dercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under threat 
of retrospective change.”117  
 

För skatterättens vidkommande har Hagstedt formulerat ett antal viktiga argu-
ment mot skatterättslig retroaktivitet som preciseras med utgångspunkt i kra-
vet på förutsebarhet118 Vid sidan av detta krav föreligger en humanitetsaspekt, 
d.v.s. att lagstiftaren inte bör gå för hårt fram.119 Det gäller därför att beakta 
en likviditetsaspekt (skatteförmågan), som berör de skattskyldigas möjligheter 
att betala en i efterhand införd beskattning.120 Slutligen finns en subjektsa-
spekt, d.v.s. i vilken mån det är möjligt att finna rätt skattebärare av en retro-
aktivt införd beskattning. Denna aspekt återspeglar likabehandlingsprincipen, 
i den meningen att den krets som enligt skattelagen ska utpekas som skattskyl-
diga också de facto ska träffas av beskattningen.121  

Det kan konstateras att trots att det finns starka skäl som talar emot bruket 
av retroaktiva ingripanden, så lagstiftas det retroaktivt inte bara på skatteom-
rådet utan även på andra områden. Vidare framstår det som om retroaktiva 
effekter, vare sig de beror på lagstiftning eller rättstillämpning, normalt sett 
får accepteras och inte åtnjuter något särskilt skydd. En fullständig säkerhet 
för varje individ gentemot ändringar i rättsregler eller prejudikat är varken 
möjlig eller ens önskvärd och skulle för övrigt som Fuller uttrycker det, snart 
riskera att fossilisera hela rättsordningen.122 Det står och väger mellan stabili-
tet och flexibilitet.123  

Att studera argumenten för och emot retroaktivitet ger en bild av framför 
allt rättens mellanstruktur. Detta studium kan också skapa klarhet rörande de 
konkretiserande, avgränsande och justifierande förhållandena.  

 
116 Fuller 1969 s. 53. 
117 Ibid. s. 39. 
118 Hagstedt 1975 s. 128, s. 130 ff. 
119 Ibid. s. 128 f. 
120 Ibid. s. 129, s. 179 ff. 
121 Ibid. s. 129, s. 182 ff. 
122 Fuller 1969 s. 60. 
123 Shaviro 2000 s. 3. 
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2.3.1 Argument som talar för retroaktivitet 
 
Även om det är svårt att tänka sig en rättsordning som bygger på retroaktivitet, 
är det likaledes svårt att i alla avseenden betrakta retroaktivitet vid lagstiftning 
och rättstillämpning som något förkastligt. Retroaktiva ingripanden kan an-
vändas till fördel för individen, såsom för att rätta till misstag i lagstiftnings-
arbetet.124 Fuller illustrerar detta med ett exempel om en ny lag som kantats 
av administrativa problem och överhopning av arbetet på en statlig myndighet. 
Lagen har därutöver inte kommit till berörda parters kännedom i tillräckligt 
stor utsträckning, vilket har försenat tillämpningen av den. En retroaktiv lag 
införs för att avhjälpa problemet. Förvisso innebär detta ett brott mot legali-
tetsprincipen, men uppfyller icke desto mindre två grundläggande legalitets-
krav. För det första att lagen måste göras känd för dem som berörs av den och 
för det andra att det måste vara möjligt att följa lagen.125 

Det kan inte heller sägas att syftet med skyddet vid retroaktiv lagstiftning 
har tillkommit för att man i alla situationer vill undvika att anknyta rättsföljder 
till rättsfakta som redan har inträffat. Det underliggande syftet handlar ju pri-
märt om att skydda de enskilda mot rättsförluster som kan vara en effekt av 
en sådan lagstiftning.126 Retroaktiv lagstiftning till fördel för skattebetalare har 
använts vid flera tillfällen, t.ex. när ett tidigareläggande av avskaffandet av 
arvsbeskattningen på grund av tsunamikatastrofen 2004 där många förlorade 
sina anhöriga, varvid det ansågs oskäligt att dessa skulle behöva belastas med 
denna skatt som snart skulle avskaffas.127  

Retroaktiva ingripanden kan också betraktas som ett viktigt och i vissa fall 
nödvändigt instrument, för att hantera krissituationer eller för att komma till 
rätta med rättsmissbruk i olika former, som anses skadligt för samhället. Dessa 
omständigheter kommer till direkt uttryck i RF 2 kap. 10 § st. 2, som talar om 
att retroaktiv lagstiftning får tillgripas om det finns särskilda skäl eller om det 
finns särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. 
Frågan om rättsmissbruk är komplicerad, inte minst eftersom rättsmissbruk 
inte står i direkt strid med lagen, utan t.ex. handlar om ett utnyttjande av brister 
i lagen i syfte att undvika skatt.   

I vissa fall kan retroaktivitet anses motiverat av effektivitetsskäl. Det finns 
flera exempel. En flygskatt som införs i syfte att främja en bättre miljö kan 
inte effektivt uppnås om gamla flygplan undantas från skatten. Det skulle leda 
till den absurda situationen att det skulle vara billigare att resa med de gamla 
miljöovänliga flygen än med de moderna ”renare” flygplanen.128 Detsamma 
kan gälla situationer där införandet av en viss skatt kan leda till hamstring, 

 
124 Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 844; Frändberg 2005 s. 149; Fuller 1969 s. 53. 
125 Fuller 1969 s. 53 f. 
126 Hagstedt 1975 s. 16. 
127 Prop. 2004/05:97, Undantag från arvsskatt och gåvoskatt. 
128 Pauwels 2013 s. 103. 
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såsom kan vara fallet vid höjningar av alkohol- eller tobaksskatt vilka föran-
leds av folkhälsoskäl. Detta synes särskilt vanligt på punktskatteområdet. Ols-
son framhåller att eftersom de skattskyldiga kan förutse planerade skattehöj-
ningar är det oundvikligt att RF 2 kap. 10 § st. 2 ur en funktionell synvinkel 
kan orsaka problem rörande upprätthållande av skatteuttaget. Han ger exem-
pel på särskilda lagerskatter som uttagits retroaktivt på grund av risken för 
hamstring, såsom på vissa oljeprodukter, dieselolja eller bensin.129  

Frågor om den retroaktiva lagstiftningsteknikens effektivitet har vidare va-
rit ett debattämne inom rättsekonomin. Traditionellt sett har rättssäkerhet 
inom rättsekonomin ansetts vara av stor betydelse för samhällsekonomin som 
ett självständigt värde av central betydelse för lagen.130 Rättslig stabilitet i 
form av förutsebarhet, förtroende och förväntningar har sedan Adam Smiths 
dagar utgjort en central del av ekonomiska analyser om rätten.131 I slutet av 
1970-talet presenterade emellertid Graetz ett nytt perspektiv på retroaktiv 
skattelagstiftning, där den s.k. ”old view” omkullkastades till förmån för ett 
nytt synsätt på skattelagen: "the new view".132 De traditionellt omhuldade sta-
bilitetsargumenten ersattes nu av mer renodlade effektivitetsargument. Det 
synsätt som ”the new view” förmedlar är således att osäkerhet är ett känne-
tecknande drag för både marknaden och den politiska processen, vilket åter-
speglas i lagstiftningen genom ständiga lagändringar och upphävanden av la-
gar. Oavsett om en lag är framåtsyftande eller retroaktiv är det i praktiken 
oundvikligt att lagstiftning har tillbakaverkande effekter, vilket i synnerhet 
gäller skattelagstiftningen.133 Föreställningen” om ”berättigade förvänt-
ningar” är i linje härmed ett cirkelresonemang.134 Skattebetalarna bör istället 
anpassa sig härefter genom att räkna in denna osäkerhet i alla prissättningar 
och värderingar. Rätt till kompensation på grund av retroaktiv lagstiftning är 
inte självklart eftersom förluster på grund av en ny skattelag egentligen inte 
skiljer sig från förluster på grund av t.ex. ny teknik eller minskad efterfrå-
gan.135 I normalfallet bör inte övergångsbestämmelser utfärdas eftersom de 
riskerar att medföra höga kostnader och försena genomförandet av en ny re-
form. Ett skydd mot ekonomiska förluster är inte önskvärt men kan beaktas i 
vissa fall utifrån ekonomiska överväganden.136   

 
129 Olsson 2001 s. 209. 
130 Pauwels 2013 s. 97. 
131 Shaviro 2000 s. 2 f. 
132 Pauwels 2013 s. 97, Crane 2013 s. 139. 
133 Bentley 2007 s. 234, Sampford 2006 s. 24 och 27. 
134 Graetz 1985 s. 1283. 
135 Ibid. s. 1825. 
136 Ibid. s. 1826. Det kan säkerställas genom övergångsbestämmelser, såsom gradvisa införan-
den eller senareläggning av ikraftträdandet. Det ska tilläggas att Graetz inte avvisar rättssäker-
hetsargument som grund för ett skydd, men menar att i realiteten hänför sig även dessa argu-
ment till storleken på den ekonomiska förlusten, varför de i praktiken normalt saknar betydelse. 
Graetz slutsatser anammades senare av Kaplow rörande i princip all lagstiftning (Kaplow 
1986). 



66 

”The new view” synes ha fått stort genomslag i den akademiska litteraturen, 
men bortsett från detta verkar inflytandet av denna emellertid begränsat bland 
såväl politiker som praktiserande jurister.137 Sharpston framhåller att det inte 
går att komma ifrån att ekonomiska aktörer trots allt måste kunna förlita sig 
på att reglerna inte ändras mitt i spelet. Följden kan annars bli att dessa aktörer 
överförsäkrar sig vilket i sig utgör en misallokering av ekonomiska resurser. 
Hon menar därför, bortsett från de etiska och juridiska argument som förelig-
ger, att doktrinen om legitima förväntningar är att föredra.138  

Senare försök har gjorts för att förena "the old view" och "the new view”. 
Shaviro återknyter till idealet om skydd för vissa förväntningar. Han menar 
att lagstiftaren bör utarbeta sin lagstiftningspolicy med utgångspunkt i ”rat-
ional expectations”, även om detta inte kan göra anspråk på att vara ett exakt 
mätinstrument. "Rational expectations" rimmar emellertid illa med en mer 
modern ekonomisk teori, den s.k. beteendeekonomin, som förkastar idén om 
den rationella nyttomaximeraren.139 Shaviro drar ändå slutsatsen att rationella 
förväntningar är det bästa sättet att bedöma hur rättsliga övergångar ska ske. I 
väntan på något bättre, får en bedömning utifrån "rational expectations" anses 
vara tillräckligt säker för att kunna ligga till grund för valet av lagstiftnings-
teknik.140  

2.3.2 Argument som talar mot retroaktivitet 
 
Sampford har gjort en systematisk indelning i argument mot retroaktivitet, 
som han delar in i fyra kategorier för vilka här ska redogöras. Det första argu-
mentet är att retroaktiva lagar inte är några lagar. Det andra argumentet är att 
retroaktiva lagar är odemokratiska. Det tredje argumentet är att retroaktiva la-
gar står i strid med mänskliga rättigheter. Det fjärde argumentet är att retroak-
tiva lagar står i strid med rättssäkerheten (rule of law).141  
 Enligt det första argumentet hävdas att en lag som är retroaktiv inte kan 
definieras som en lag. Den saknar bindande verkan och normgivaren har 
inget mandat att stifta sådana lagar. Fuller inkluderar till exempel förbud mot 

 
137 Crane 2013 s. 423. 
138 Sharpston 1990 s. 90. 
139 Shaviro 2000 s. 22 ff. 
140 Ibid. s. 24. Shaviro kartlägger och utvärderar i linje härmed olika övergångsbestämmelser 
som instrument för att mildra retroaktivitet och medge lindring vid rättsliga reformer (transition 
relief, kap. 11, s. 216 ff.) Han föreslår med utgångspunkt i detta två konstitutionella regler. Den 
första är att undantagsbestämmelser normalt inte bör användas när fråga är om "policy change 
retroactive taxes", vilket normalt företas i syfte att komma till rätta med asymmetrier och skapa 
en bättre resursallokering. (s 98 ff., s. 229) Den andra innebär att i de situationer som skattelag-
stiftning påverkar redovisningen i näringsverksamhet retroaktivt, vad han kallar "accounting 
change retroactive taxes" bör emellertid sådana undantagsbestämmelser kunna användas för att 
lindra effekterna av en ny lagstiftning (grandfathering). (s. 101 ff., s. 229). 
141 Sampford 2006 kap. 3, s. 65 ff. 
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retroaktiv lagstiftning som ett av de krav som en rättsordning måste uppfylla 
för att överhuvudtaget kunna kallas en rättsordning. Maktmissbruk genom ret-
roaktiv lagstiftning kan enligt Fuller inte i sig självt vägleda människors hand-
lande och det undergräver de framåtsyftande lagarnas integritet, eftersom de 
härigenom utsätts för hot om retroaktiva lagändringar.142 Å andra sidan kan 
retroaktiva lagar bidra till bättre förutsebarhet i vissa fall, vilket särskilt gäller 
sådana som stiftas till den enskildes fördel. Av Fullers uttalanden kan slutas, 
att han härmed inte menar att lagar i en framåtsyftande rättsordning inte i sig 
kan frånkännas sin karaktär av lag, endast av den anledningen att de är retro-
aktiva. Det bör också noteras att alla lagar inte har till syfte att vara vägle-
dande. En skattelag som införs för att bidra till en rättvis fördelning eller för 
att statskassan behöver en förstärkning är knappast vägledande.143 Argumentet 
att en retroaktiv lag inte skulle vara en lag framstår därför inte som särskilt väl 
underbyggt.144 
 Den andra kategorin av argument mot retroaktivitet går ut på att det är ode-
mokratiskt med retroaktiva lagar. Ett parlament väljs ju för en viss tid och 
det skulle med detta synsätt vara i strid med demokratiprincipen. De tidigare 
folkvalda utövade en legitim makt när de införde en viss lagstiftning, varför 
denna endast kan upphävas och ändras för framtiden.145 Detta framstår som 
ett starkt argument mot retroaktivitet, men riskerar ju samtidigt att omöjlig-
göra nödvändiga förändringar i samhället som inte kan avgränsas till en viss 
mandatperiod.146 I ett skatterättsligt perspektiv skulle inte retroaktiva skatte-
lagar kunna införas till fördel för skattskyldiga och inte heller för att stävja 
kringgåendeförfaranden eller för att hantera en svår ekonomisk kris, bara på 
den grunden att de ändrar i lagar som stiftats av en annan riksdag. En viktig 
invändning är att skatterättssystemet måste kunna fungera och hänga ihop 
även utan beaktande av politiska mandatperioder. Demokratiargumentet är av 
stor betydelse, men kan emellertid inte stå helt på egna ben. 
 Den tredje kategorin av argument hävdar att retroaktiva lagar kränker 
mänskliga rättigheter. Det stöds inte minst av de förbud mot retroaktiv 
strafflagstiftning som stadgas i flera internationella konventioner, såsom arti-
kel 7 EKMR och artikel 49 EURS. Å andra sidan kan en lag som är retroaktiv 
stiftas till fördel för en enskild och därmed undanröja en kränkning av en 
mänsklig rättighet. Ett exempel på detta skedde i samband med ”IT-bubblan” 
i början på 2000-talet. Flera andelsägare med kvalificerade andelar i fåmans-
företag inom IT-branschen hade drabbats av oskäliga skattekonsekvenser i 
samband med andelsbyten. Ny lagstiftning om framskjuten beskattning vid 

 
142 Fuller 1969 s. 39. 
143 Sampford 2006 s. 84 f. 
144 Ibid. s. 68. 
145 Ibid. För en liknande argumentation se Haslehner 2019 s. 432. 
146  Sampford 2006 s. 70. 
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andelsbyten skulle därför på den skattskyldiges begäran kunna tillämpas ret-
roaktivt i vissa fall.147 
 Det framstår således inte som hållbart att grunda ett argument mot retroak-
tivitet enbart på den grunden att det kränker mänskliga rättigheter. Vidare gäl-
ler det att reflektera över om resultatet av kränkningen leder till orättvisor och 
i så fall vilken utsträckning de kan rättfärdigas.148 Här gäller det ju också att 
betrakta retroaktiviteten utifrån vilken rättighet som är för handen - är det t.ex. 
fråga om en rättighet som rör personlig frihet eller egendomsskyddet? Om 
man ser till skatteområdet, kan ju hävdas och har också hävdats, t.ex. i sam-
band med införandet av engångsskatten 1986, att en retroaktiv lag leder till en 
mer rättvis fördelning. Det kan t.o.m. hävdas att den retroaktiva lagen säker-
ställer en rättvis fördelning bättre än en framåtsyftande lag. Detta då den omöj-
liggör konstlade transaktioner och annat oönskat beteende som kan vara följ-
den om lagen görs framåtsyftande.149  
 Ett mer övertygande argument i det avseendet är att en retroaktiv lag är 
substantiellt orättvis eftersom den inte respekterar individens självbestäm-
mande. På så vis lägger rättviseargumentet grunden till ett krav på att lagen 
ska vara vägledande för mänskligt handlande och skydda legitima förvänt-
ningar. 
 Rättviseargumentet, d.v.s. att lagen ska vara förutsebar och vägledande 
samt skydda legitima förväntningar, leder oss in på den fjärde kategorin av 
argument, som handlar om retroaktivitet och rättssäkerhet. Retroaktivitetspro-
blemet förknippas främst med rättsstatsidealet vilket kan karaktäriseras som 
en samling grundläggande värden som ska tillförsäkra statsmaktens självbe-
gränsning.150 Makten måste följa reglerna och verka för en hög grad av förut-
sebarhet och stabilitet.151 Retroaktiva ingripanden framstår därför i klar kon-
trast till detta ideal.152 De värden som bygger upp rättsstaten är elementära i 
såväl den svenska som den europeiska unionens rättsordning (art. 2 FEU) och 
är en självklar del av det rättighetsskydd som stadgas.153  

 
147 Prop. 2002/03:15. 
148 Sampford 2006 s. 75. 
149 Ibid. s. 76. 
150 Tuori 2002 s. 235. 
151 Peczenik 1995 s. 44. 
152 Fuller 1969 s. 53. Fuller skriver: ”Taken by itself, and in abstraction from its possible func-
tion in a system of laws that are largely prospective, a retroactive law is truly a monstrosity.” 
153 Tuori framhåller att Rättsstaten endast är möjlig på ytnivån om den finner stöd i nivåerna 
under denna. Se Tuori 2002 s. 237; beträffande unionsrätten se Tuori 2015 s. 4.  Art. 2 TEU 
kan också förstås som en bekräftelse på att detta förhållande formaliserats vad beträffar rätts-
staten som grundläggande värde. Förvisso kan det synas överdrivet att tala om en djupstruktur 
för en så pass ung rättsordning som den unionsrättsliga, men unionsrätten är ju resultatet av de 
olika medlemsstaternas respektive rättsordningar och kan därför som Tuori uttrycker det, sägas 
"parasitera" på dessa. 
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Begrepp som rättsstat och rättssäkerhet är omfattande och svårdefinierade be-
grepp, som förekommer i flera olika rättsordningar med olika innebörd.154 En 
fråga handlar t.ex. om man ska använda sig av ett formellt eller materiellt 
rättsstatsbegrepp.155 I schemat nedan visas olika definitioner av rättsstaten, 
från de snävare formella till de vidare materiella, vilket kan ge en uppfattning 
om retroaktivitetsskyddets förankring i rättsstatsbegreppet. 
 

Definitioner av Rättsstaten  
- Snävare till vidare + 

Formella 
definitioner 

1. Rule by law: 
Makten utövas un-
der lagarna.  

2. Formell legali-
tet:  
Lagen ska vara 
generell, framåt-
syftande och klar. 

3. Demokrati 
och legalitet:  
Samtycke av-
gör lagens in-
nehåll.  

Materiella 
definitioner 

4. Individuella rät-
tigheter:  
Egendomsskydd, 
avtalsfrihet, person-
lig frihet och in-
tegritet 

5. Rätt till män-
niskovärde och 
rättvisa. 

6. Social väl-
färd:  
Materiell jäm-
likhet, välfärd, 
samhällsbeva-
rande. 

 
Som framgår av schemat ovan, vilket utformats utifrån Tamanahas indel-
ning,156 kan konstateras att bortsett från möjligen den mest rudimentära defi-
nitionen (p. 1), som i princip enbart ställer krav på att makten utövas med stöd 
av lag ("rule-by-law"), är kravet på att lagen ska vara framåtsyftande en nöd-
vändig del. Det betyder att retroaktivitetsskyddet är en del av såväl formella 
som materiella definitioner av rättsstatsbegreppet vilket innebär att iakttagan-
det av detta rättsstatliga krav är en av förutsättningarna för att en stat ska kunna 
kalla sig en rättsstat.157 Frändberg karaktäriserar detta krav som rättssäkerhet 
stricto sensu,158 vilket innebär att det utgör en del av den hårda kärnan i rätts-
statsbegreppet. Denna ståndpunkt är tämligen oomtvistad, även om olika tolk-
ningar av rättsstatsbegreppet kan leda till olika resultat.159  
 Kravet på skydd vid retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning brukar ofta 
behandlas utifrån kravet på förutsebarhet. En godtycklig maktutövning från 
statens sida gör det svårt för människor att samarbeta och planera sina liv.160 

 
154 Tamanaha 2004 kap. 1, se särskilt s. 2 f. Se även Zamboni JT 2002/03 s. 390 ff. 
155 Zamboni JT 2002/03 s. 392 ff. 
156 Tamanaha 2004 s. 91. 
157 För närvarande kan konstateras att de västerländska rättsordningarna tenderar att bekänna 
sig till materiella definitioner av rättsstatsbegreppet. Se Zamboni JT 2002/03 s. 394 f. 
158 Frändberg 1996 s. 32, 36 f. 
159 För en närmare problematisering härom hänvisas särskilt till inledningen till Tamanaha 2004 
s. 1 ff. 
160 Peczenik 1995 s. 51. 
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Förutsebarhet anses därför väsentligt för att skapa ekonomiskt välstånd.161 
Nussbaum definierar detta stabilitetsargument i lagstiftningen enligt följande:  

 
”Stability is prudentially important, since a society in constant uppheaval can-
not attract investment or promote economic progress. But it has, as well, an 
important moral aspect; people have a right to plan their lives, secure in the 
knowledge that their basic entitlements are protected from capricious alteration. 
Any proposal for dramatic change must grapple with this issue.”162  

 
Kellgren lyfter fram detta förhållande för skatterättens vidkommande och 
framhåller att förutsebarheten i skattesystemet kan motiveras både med att 
detta värde är ett instrument för att sänka transaktionskostnaderna i ekonomin 
och med att förutsebarhet får anses ha ett etiskt egenvärde.163  
 För att förutsebarhet ska kunna uppnås är det av vikt att rättssystemet håller 
ihop - att det är enhetligt och konsekvent. I den meningen bidrar ett förbud 
mot retroaktivitet till att bringa ordning i rättssystemet, som ett slags ”ord-
ningsprincip”.164 Det handlar således om att finna sätt att "bemästra" rättslig 
ovisshet på olika sätt och på olika nivåer, för att därigenom bidra till sam-
hällets stabilitet och kontinuitet, vilket i förlängningen främjar medborgarnas 
likhet inför lagen.165   
 Ett första argument är således att enskilda i en rättsstat ska kunna förvänta 
sig att behandlas lika med andra i jämförbara situationer enligt likhetsprinci-
pen.166 Rimligheten med ett sådant ingrepp eller en sådan effekt måste därför 
även beaktas utifrån denna princip. Ett krav som är en konsekvens av likhets-
principen är därför att lagar ska vara generella (generalitetsprincipen). Om la-
gar utformas för att träffa händelser bakåt i tiden, kan adressaterna identifieras 
på ett annat sätt än vad framåtsyftande lagar kan, vilket öppnar upp för makt-
missbruk. Detta argument är emellertid inte tillräckligt starkt för att i sig självt 
utgöra ett självständigt argument mot retroaktivitet, inte minst då generalitet 
är en bedömningsfråga. Mer relevant ter sig däremot argumentet om det kan 
visas att lagstiftaren har för avsikt att träffa en viss bestämd grupp i samhället 
genom retroaktiv lagstiftning.167  

 
161 Dahlman 2010 s. 65 f. Dahlman påpekar att det finns viktiga samband som mellan nomokrati 
och välstånd. Det visar sig inte minst genom att de länder i världen som är rika har en sak 
gemensamt - en hög grad av nomokrati. Stater som präglas av despoti, korruption och låg för-
utsebart har det gemensamt att de alla är fattiga. 
162 Nussbaum 2017 s. 255. 
163 Kellgren 2016 s. 74. 
164 Eriksson 1968 s. 213. 
165 Peczenik 1995 s. 44. 
166 Påhlsson 2018 s. 44, Påhlsson 2007 s. 13 ff. I t.ex. Österrikisk rätt utgör likhetsprincipen 
normalt den rättsliga grunden vid retroaktivitetsprövningen (Ehrke-Rabel 2013 s. 172). 
167 Sampford 2006 s. 79. 
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Ett annat rättssäkerhetsargument handlar om legitima förväntningar. Det utgår 
från grundtanken att rättssystemet ska respektera de förväntningar som befint-
liga lagar ger upphov till hos enskilda. Rättssystemet måste möjliggöra för 
enskilda att kunna grunda sitt handlande på sådana förväntningar och ge väg-
ledning. Härvid infinner sig två frågor. Den ena är om en retroaktiv lag i alla 
avseenden är oförmögen att bidra till vägledning för mänskligt handlande och 
respektera legitima förväntningar. Den andra frågan är vilket skäl vi har att 
förvänta oss att lagen ska vara vägledande och respektera våra förvänt-
ningar.168  

Om man beaktar den första frågan, framträder två sätt på vilka en retroaktiv 
lag kan tänkas sakna förmåga att ge vägledning. För det första kan inte en 
retroaktiv lag i sig själv vara vägledande eller lägga grunden för några för-
väntningar hos enskilda. Det kan också hävdas att en retroaktiv lag har allvar-
ligare verkningar än så, nämligen att den underminerar människors möjlig-
heter att bli vägledda eller bygga upp legitima förväntningar med stöd i andra 
lagar eller rättssystemet som helhet.169 Det första av dessa påståenden verkar 
tämligen okontroversiellt - retroaktiva lagar är inget som en människa kan 
lägga till grund för sitt handlande, än mindre bygga några förväntningar kring.  

När det däremot gäller det andra påståendet, d.v.s. att den retroaktiva lagen 
undergräver individens möjligheter att bli vägledda och bygga upp legitima 
förväntningar i förhållande till andra lagar måste detta argument undersökas 
närmare. Visserligen kan det vara så att en retroaktiv lag får återverkningar 
även beträffande andra lagar eller normer, men det är svårt att hävda att en 
retroaktiv lag alltid sätter andra lagar och normer ur spel. Detta argument talar 
således inte emot annat än ett alltför omfattande bruk av retroaktiv lagstift-
ning.  

Sampford påpekar att det finns rättssystem enligt vilka retroaktiva lagar 
faktiskt kan ha en vägledande funktion. Vad gäller vissa rättsområden och un-
der vissa omständigheter, kan retroaktiva lagar utgöra en önskvärd källa till 
vägledning. Det handlar om vägledning för enskilda rörande eventuella försök 
att utnyttja uppenbara luckor eller icke avsedda effekter i lagstiftningen, s.k. 
rättsmissbruk. I ett sådant fall ger den retroaktiva lagen vägledning på så vis 
att den ger en varning till enskilda om att man inte alltid kan förlita sig på alla 
detaljer i lagstiftningen, i synnerhet om det leder till av lagstiftaren oönskade 
konsekvenser. Skatteområdet är ett exempel på detta. Om ett visst förfarande 
helt enkelt framstår som för bra för att vara sant för skattebetalaren och för 
dåligt för statsfinanserna för att vara hållbart, finns det anledning att räkna 
med att åtgärder kommer att vidtas mot det.170  

Retroaktiva lagar som på detta sätt täpper till luckor eller kommer till rätta 
med oväntade tolkningar eller konsekvenser kan därför sägas förstärka 

 
168 Ibid. s. 79. 
169 Ibid. s. 80. 
170 Ibid. s. 81. 
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vägledningen av andra lagar. Sampford kallar detta för "prospective retro-
spectivity", vilket kan översättas med "förutsebar retroaktivitet". Med det me-
nas tydliga riktlinjer om när en retroaktiv lag kan vara att vänta. På så vis kan 
individen förutse detta och anpassa sitt beteende härefter. Detta illustrerar 
också det faktum att lagar sällan tillämpas var för sig. I normalfallet handlar 
det istället om att flera lagar interagerar med varandra och därigenom bidrar 
till olika konsekvenser. Således finns det argument för att en retroaktiv lag kan 
ha framåtsyftande effekt och därigenom bidra till vägledning för mänskligt 
handlande. Ju klarare och tydligare kraven för tillåten respektive otillåten ret-
roaktivitet är, desto bättre vägledning för de enskilda skattebetalarna. På så vis 
kan t.ex. skatterådgivaren utforma sina råd med detta för ögonen:  
 

"the adviser does not plot a course between Scylla and Charybdis but advises 
the client to take the long way around Sicily."171 
 

Frågan är då vilka förväntningar som kan anses skyddsvärda? Ofta brukar 
anges att det är ”legitima”, ”rationella” eller s.k. ”berättigade” förväntningar 
som är skyddsvärda. För att en enskild ska kunna bygga upp sådana förvänt-
ningar ställs vissa krav. Det gäller givetvis att lagstiftaren har utfärdat en lag 
och på så vis bekantgjort den. Det kräver vidare av den enskilde att denne har 
ett ansvar att ta reda på vad som gäller och på basis av rimliga förutsägelser 
grundar sina handlingar utifrån detta. Härvid kan också krävas att den enskilde 
beaktar grundläggande principer som finns inneboende i rättssystemet. För 
detta kanske det t.o.m. krävs att den enskilde tar kontakt med myndigheter 
eller anlitar en rådgivare. Okunnighet, egna feltolkningar och nyttjande av 
luckor i lagen för att t.ex. uppnå skattemässiga fördelar, kan normalt inte anses 
utgöra en grund för en legitim förväntning.172 Här gäller det emellertid att be-
aktandet av legitima förväntningar inte leder till orättvisor. Det föreligger ju 
skillnader i förutsättningar vad gäller både kunskapsinhämtning och möjlig-
heter till lämplig rådgivning.173  
 Ett argument som detta, kan därför användas till fördel för institutet stopp-
lagstiftning enligt RF 2 kap. 10 § st. 2. Därutöver är detta också ett argument 
som används av såväl EUD som EDMR i deras respektive praxis beträffande 
legitima förväntningar. Detta kanske bäst kommer till uttryck i EDMR:s 
praxis där man använder sig av begreppsparet "legitima förväntningar" re-
spektive "legitima förhoppningar", som senare kommer att redogöras för. Det 
gäller emellertid att komma ihåg att även berättigade förväntningar kan vara 
ett trubbigt instrument då det kan föreligga stora skillnader vad beträffar indi-
viders olika förutsättningar som måste beaktas för att inte leda till orättvisor. 

 
171 Ibid. s. 82. 
172 Ibid. s. 88 f. 
173 Ibid. s. 96 f. 
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2.3.3 Sammanfattande analys 
 
Skattesystemet är liksom all annan lagstiftning framåtsyftande och ska nor-
malt inte avse förhållanden bakåt i tiden. Detta är väl förankrat i rättsstatside-
alet. Frågan är då om all retroaktivitet härigenom är otillåten eller i vilka situ-
ationer det skulle kunna vara rimligt. 

Det finns en rad argument som talar för bruket av retroaktivitet. Det kan 
handla om retroaktivitet som är till den enskildes fördel, men även retroakti-
vitet som ett sätt att lösa krissituationer eller komma till rätta med rättsmiss-
bruk i någon form. Vidare kan användningen av retroaktiva ingripanden anses 
vara motiverat av effektivitetsskäl. Det kan också hävdas att vissa retroaktiva 
lagar bidrar till bättre förutsebarhet för systemet som helhet genom s.k. förut-
sebar retroaktivitet. 

Argument mot retroaktivitet kan delas in i fyra kategorier. För det första 
kan argumenteras för att en retroaktiv lag inte förtjänar att kallas en lag ef-
tersom den saknar vägledningsförmåga. Det visar sig vara svårt att upprätt-
hålla ett sådant argument eftersom retroaktiva lagar dels kan stiftas till fördel 
för de enskilda, dels eftersom alla lagar inte har ett vägledande syfte, t.ex. en 
skattelag som har till syfte att stärka statsfinanserna.  

För det andra kan hävdas att retroaktivitet inte är förenligt med demokrati-
principen. De tidigare folkvalda utövade en legitim makt när de införde en 
viss lagstiftning, varför denna inte ska kunna omintetgöras genom retroaktiva 
lagingripanden av en ny majoritet. Detta argument framstår inte som praktiskt 
möjligt i alla lägen och inte heller alltid önskvärt eftersom rättssystemet ska 
ha längre tidsmässig räckvidd än enskilda politiska mandatperioder.  

För det tredje kan argumenteras för att den retroaktiva lagen står i strid med 
mänskliga rättigheter. Detta argument framstår som onyanserat eftersom det 
inte finns en gemensam formel för alla mänskliga rättigheter. Retroaktiv lag-
stiftning kan vidare användas för att avhjälpa kränkningar av mänskliga rät-
tigheter. Styrkan i människorättsargumentet är emellertid att en retroaktiv lag 
kan anses orättvis på den grunden att den inte respekterar individens rätt till 
självbestämmande, eftersom den gör det omöjligt för individen att förutse de 
rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Detta lägger grunden till ett krav 
på skydd för legitima förväntningar.  

Det fjärde argumentet handlar om rättssäkerhet. Här gör sig särskilt idén 
om förutsebarhet och legitima förväntningar gällande. En retroaktiv lag sätter 
sådana krav ur spel. Detta argument har också sina begränsningar. Alla för-
väntningar kan inte betraktas som skyddsvärda, vilket i så fall skulle omöjlig-
göra alla lagändringar. Här används istället begrepp som "legitim förväntning" 
som grund för bedömningen om en förväntning kan anses skyddsvärd eller ej, 
vilket är ett välkänt begrepp i såväl EKMR som unionsrätten. I linje härmed 
kan retroaktiva lagar på vissa rättsområden i vissa situationer användas för 
vägledning av mänskligt handlande, om de tar sikte på att avhålla enskilda 
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från t.ex. kringgåendeförfaranden och därigenom stärker förutsebarheten för 
andra lagar. Sådana lagar kan sägas innebära en ”förutsebar” eller ”förväntad” 
retroaktivitet. Detta är ett starkt argument för s.k. stopplagstiftning enligt RF 
2 kap. 10 § st. 2 när det används för att bekämpa kringgåenden av skattelagen.  

Avslutningsvis kan konstateras att retroaktiv lagstiftning även kan vara 
nödvändig av effektivitetsskäl. Det gäller emellertid att lagstiftaren beaktar 
rättssäkerheten och i synnerhet respekterar kravet på förutsebarhet så långt 
möjligt. Det finns starka skäl att undvika retroaktivitet mot bakgrund av skyd-
det för mänskliga rättigheter, vilket beträffande skattelagstiftningen främst 
gäller egendomsskyddet. Lagstiftaren bör därför inte gå för hårt fram. Häri 
ligger ett krav på att beakta skatteförmågan, d.v.s. ett proportionalitetskrav. 
En väl företagen avvägning mellan effektivitet, rättssäkerhet, mänskliga rät-
tigheter och demokrati borgar för en hög legitimitet beträffande retroaktiva 
ingripanden.  
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3. Skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk 
nationell rätt 

3.1 Inledning  
 
I svensk rätt finns ett grundlagsfäst förbud mot retroaktiv skatte- och avgifts-
lagstiftning i RF 2 kap. 10 § st. 2. Därutöver framstår det emellertid som oklart 
vad som gäller i situationer där retroaktivitet i någon form aktualiseras, men 
som ligger utanför grundlagsbestämmelsens tillämpningsområde. Här får led-
ning sökas i offentligrättsliga principer till skydd mot retroaktiva ingripanden. 
Hur det grundlagsfästa skyddet interagerar eller bör interagera med det skydd 
som finns på principnivå inom olika rättsområden synes emellertid inte ha dis-
kuterats i någon större utsträckning.    

Syftet med detta kapitel är att skapa klarhet om vilka komponenter som 
skyddet mot retroaktiv beskattning i den svenska nationella rätten består av, 
inklusive vad som gäller utanför grundlagsbestämmelsens tillämpningsom-
råde för att få en uppfattning om vilket som är det samlade skyddet i svensk 
intern rätt. 

Innan skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk nationell rätt avhandlas, 
ska det större konstitutionella sammanhang i vilket det verkar nämnas, d.v.s. 
som en del av beskattningsmakten. Den svenska RF bygger på grundtanken 
att beskattningsmakten ska innehas av folkets främsta företrädare, riksdagen. 
Detta framgår redan av RF 1 kap. 4 § i kapitlet om statsskickets grunder, enligt 
vilket anges att riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestäm-
mer hur statens medel ska användas.1 I RF 9 kap. 1 § i kapitlet om finansmak-
ten lämnas återigen en uttrycklig angivelse om att riksdagen beslutar om skat-
ter och avgifter samt om statens budget. Stadgandet ger en erinran om att rät-
ten att besluta om skatter och avgifter regleras i RF 8 kap. om normgivningen.2 
Att beslut om skatter ska fattas av riksdagen har ansetts vara av särskild vikt i 
såväl nutid som dåtid.3 Enligt den tidigare ordningen i 1809 års RF utgjorde 
skatteförfattningarna en särskild normkategori, som utgjorde ett undantag från 
den då rådande maktdelningsprincipen, där riksdagen allena hade mandat att 

 
1 Det framgår att Sveriges riksdags ställning på finansmaktens område även är stark i ett inter-
nationellt perspektiv, se Mattson 2016 s. 214. 
2 SOU 2008:42 s. 27. 
3 Prop. 1973:90 s. 215. 
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besluta om sådana normer. I och med 1974 års RF överfördes antagandet av 
skatteförfattningar till den övriga normgivningen. Regler om beslut om skatter 
stadgas därför numera i RF 8 kap. om lagar och andra föreskrifter, vilket eta-
blerar normgivningsmakten.4 Ett betydelsefullt inslag i beskattningsmakten är 
därför normgivning. Beskattningsmakten och normgivningsmakten kan inte 
betraktas som sidoordnade medel för styrningen av samhällsutvecklingen, 
utan är djupt sammanflätade.5 Normgivningen om skatter och avgifter anses 
utgöra det mest betydelsefulla inslaget i detta avseende.6 Den starka ställning 
som riksdagen har vid stiftande av skattelag, som har en stark historisk för-
ankring, innebär att riksdagen normalt betraktas som den högsta uttolkaren av 
RF 2 kap. 10 § st. 2.  

De regler som här har presenterats är kompetensnormer och säger inget om 
skattelagstiftningens innehåll. Förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslag-
stiftning är det enda grundlagsstadgande i RF som uppställer ett materiellt 
krav på hur skattelagstiftning får utformas och utgör därmed en explicit be-
gränsning av beskattningsmakten.7 Beskattningsmakten och skyddet mot ret-
roaktiv beskattning har ett något paradoxalt förhållande till varandra. 
Å ena sidan kan de sägas stå i motsatsförhållande till varandra, d.v.s. att de 
intressen som beskattningsmakten har att tillgodose begränsas av skyddet mot 
retroaktiv beskattning. Å den andra, kräver skattesystemets legitimitet, att 
skattelagarna upprätthålls på ett sätt som skyddar enskildas rättigheter.8 Den 
reglering som har införts i RF 2 kap. 10 § st. 2 har också utformats i syfte att 
balansera dessa intressen.9  

Skyddet mot retroaktiv beskattning kommer emellertid inte bara till uttryck 
i RF 2 kap. 10 § st. 2 i den svenska nationella konstitutionella rätten, utan 
också i 2 kap. 4 § KomL och som allmän rättsgrundsats. Det finns således 
flera bestämmelser och rättsprinciper som ger skydd mot retroaktiv beskatt-
ning i svensk rätt.  

 
4 Prop. 1973:90, Petrén SvSkT 1985 s. 135. Reglerna om normgivningsmakten i RF 8 kap. har 
moderniserats i samband med 2011 års grundlagsreform. Prop. 2009/10:80 s. 216, SOU 
2008:42 s. 41 ff. Den tidigare regleringen ansågs svårtillgänglig och svårtillämpad, inte minst 
vad gällde reglerna om delegation av normgivningsmakt till regeringen. 
5 Jfr prop. 1973:90 s. 212. Här beskrivs detta förhållande bredare med utgångspunkt i finans-
makten. Alltjämt framhölls det faktum att normgivningen om skatter och avgifter är det mest 
tongivande inslaget i detta förhållande. 
6 Sterzel 2013 s. 86, prop. 1973:90 s. 212. 
7 Olsson 2006 s. 60, Lindencrona 1988 s. 48. 
8 Dworkin IDPH 2008, s 87 ff., jfr Holmes och Sunstein 1999 s. 15 och kap. 2, s. 49 ff., s. 220. 
9 SOU 1978:34 s. 157 ff. 
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3.2 Historisk bakgrund 

3.2.1 Inledning 
 
Förbudet mot retroaktiv skattelag infördes 1980 i samband med reformen om 
stärkt skydd för de medborgerliga fri- och rättigheterna.10 Någon helt oregle-
rad mark förelåg emellertid inte dessförinnan, utan skyddet kom till uttryck i 
en princip om förbud mot retroaktiv skattelag som var etablerad i konstitut-
ionell praxis.11 I viss utsträckning kan RF 2 kap. 10 § st. 2 sägas vara en kodi-
fiering av denna princips precisering i lagstiftningspraxis. Lagstiftningsären-
den rörande retroaktiv skattelag härrörande från tiden före 1980 kan därför 
alltjämt ha relevans och även i traditionell mening anses vara en del av gäl-
lande rätt.    

Den tidsperiod som här ska behandlas är lagstiftningspraxis rörande retro-
aktiv skattelag från tiden före det att grundlagsförbudet infördes 1980 med 
start 1914, då retroaktiva skattelagar infördes för att finansiera krigsbered-
skapen under första världskriget. Detta avsnitt har till syfte att analysera här-
komsten av det nuvarande grundlagsstadgandets komponenter samt vilka fak-
torer som ledde fram till införandet av ett grundlagsfäst förbud mot retroaktiva 
skatteförfattningar. Detta kan bidra till att identifiera mer långvariga trender 
och återkommande problemområden samt ge ledning om rättens djupstruktur 
på detta område. Ett annat syfte är att analysera i vilken utsträckning lagstift-
ningspraxis rörande retroaktiv skattelag från tiden före 1980 som kan vara 
rättsligt relevant idag.  
 Inledningsvis redogörs för det principiella skydd som var styrande för 
skyddet mot retroaktiv beskattning under perioden 1914 till 1980. Därefter 
görs en genomgång av hur retroaktiv lagstiftning började användas som ett 
redskap mot skatteflykt på 1960-talet och vad det förde med sig för konse-
kvenser. Alla lagstiftningsåtgärder som införts retroaktivt eller som visat sig 
ha indirekta retroaktiva effekter kan inte diskuteras inom ramen för denna stu-
die, utan ett urval har gjorts. Detta har främst gjorts utifrån de fall som på ett 
så tydligt sätt som möjligt skapar klarhet om det tidigare gällande skyddets 
karaktär och grunder. I samtliga dessa fall har retroaktiviteten varit föremål 
för diskussion. Det har således inte varit fråga om att söka ta reda på fall som 
skulle kunna anses utgöra retroaktiv beskattning, utan att detta har uppmärk-
sammats.  

Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys. 

 
10 Prop. 1978/79:195. 
11 KU 1974:60. 
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3.2.2 Ett principiellt skydd 
 
I 1809 års RF fanns ingen reglering om förbud mot retroaktiv lagstiftning. Det 
betydde emellertid inte att det förelåg något fritt spelrum för lagstiftaren att 
genomföra retroaktiva lagändringar. Lagstiftaren ansågs normalt förhindrad 
att införa retroaktiva lagar utifrån allmänna rättsgrundsatser. Skyddet fick sin 
avgränsning främst i lagstiftningspraxis. Lagstiftaren befäste vid flera till-
fällen att huvudregeln var ”icke retroaktivitet”.12 Det ansågs emellertid i vissa 
fall motiverat med avsteg från denna princip i tider av nödläge. De retroaktiva 
skattelagar som infördes för att finansiera upprustningen under de första och 
andra världskrigen i form av värnskatt (1914 och 1939)13 och krigskonjunk-
turskatt (1915 och 1940)14 föranledde inte någon särskild diskussion om ret-
roaktivitetens rättfärdigande. Sverige befann sig ju i krigsfara, varför det an-
sågs berättigat att förmögna personer och företag verksamma i sådana 
branscher som tjänade pengar på krigen, skulle bidra i dessa situationer.15 Det 
var således som Kuylenstierna påpekade inte fråga om några vanliga skatter. 
Dessa krisskatter baserade sig vare sig på skatteförmåge- eller intresseprinci-
perna utan på en fördelning av de med krisen förbundna bördorna.16 Förutom 
att staten var i ”finansiell nöd” vid båda dessa tillfällen, synes retroaktiviteten 
främst ha motiverats med antagande om risken för de konsekvenser som en 
tillfällig och tämligen hög extraskatt kan medföra i form av skatteflykt, mins-
kad arbetsvilja och andra därmed besläktade icke önskvärda beteenden.17 Som 
exempel motiverades retroaktiviteten rörande 1914 års värnskatt främst på 
grundval av att det fanns risk för  

 
”särskilda manipulationer från den enskildes sida i syfte att i anledning av 
värnskatten uppgiva till beskattning en lägre inkomst eller en lägre förmögenhet 
än den verkliga”. 

 
Av denna anledning ansågs det både mer säkert och rättvist att grunda beskatt-
ningen till värnskatt på deklarationer som redan lämnats in, innan något beslut 
om värnskatt var aktuellt.18  

 
12 Ibid. 
13 Prop. 1914:85 och prop. 1939:78. 
14 Prop. 1915:196 och prop. 1940:2. 
15 Prop. 1914:85 s. 18. Wigforss som var finansminister under andra världskriget, påpekade att 
det troligen inte hade blivit någon annan fördelning av skattebördan om det hade varit en bor-
gerlig regering. Bördor efter bärkraft var slagordet. Utgångspunkten var att en hård beskattning 
av större inkomster går ut över sparande emedan skatteuttag i de lägre inkomstgrupperna i högre 
grad drabbar konsumtionen. För övrigt hade diverse punktskatter på olika varor antingen höjts 
eller införts, se Wigforss 1954 s. 218. 
16 Kuylenstierna 1940 s. 17. 
17 Hagstedt 1975 s. 73. 
18 Prop. 1914:85 s. 43. 
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Tongångarna var emellertid annorlunda när en retroaktiv konjunkturskatt, den 
s.k. Koreaskatten, infördes för att råda bot på samhällsekonomisk obalans i 
samband med Koreakriget (1950 till 1953). Kriget hade framtvingat ett ex-
tremt inflationsläge och förnyad krigsberedskap.19 Förvisso betecknades de 
lagstiftningsåtgärder som det aktuella krisläget hade framkallat som bered-
skapslagar,20 men alla var långtifrån övertygade om legitimiteten beträffande 
bruket av retroaktiv lagstiftning.21 I remissrundan godtog majoriteten av re-
missinstanserna skälen för förslaget,22 men när det gällde det retroaktiva infö-
randet var kritiken massiv. I propositionen redogjordes för att ett ”mycket stort 
antal remissinstanser” avstyrkte förslaget eller menade att förslaget i denna 
del innebar allvarliga betänkligheter.23 Uppfattningen tycktes vara att rege-
ringen härigenom hade brutit mot tidigare praxis. Även om det inte förelåg 
några formella hinder mot en retroaktiv beskattning, gjordes principiella in-
vändningar att retroaktiviteten utgjorde ett avsteg från gällande rättsgrundsat-
ser. Flera av remissinstanserna ansåg inte att det var fråga om ett nödläge som 
var tillräckligt allvarligt för att en retroaktiv skattelagstiftning i det aktuella 
fallet skulle kunna rättfärdigas.24 Förslaget fick också kritik för att retroakti-
viteten inte tidigare bekantgjorts, såsom gjorts i samband med 1939 års krigs-
konjunkturskatt, vilket karaktäriserades som ett ”uppenbart missbruk av det 
allmännas beskattningsrätt”.25  

Bevillningsutskottet (numera Skatteutskottet) framhöll i sitt betänkande att 
det var problematiskt att planerna på en tillfällig konjunkturskatt framförts på 
en så sen tidpunkt att skatten fått en utpräglat retroaktiv karaktär. Utskottet 
påpekade att även om grundlagen inte innehöll något förbud mot retroaktivitet 

 
19 Detta påverkade världsekonomin. Koreakriget hade utlöst avsevärda prisstegringar på vissa 
råvarumarknader såsom zink, gummi, tenn och järn. När Kina sedermera intervenerade i kriget 
i slutet av 1950 till stöd för Nordkorea utöstes en ny reaktion på världens råvarumarknader med 
stegrad inflation som följd, se Möller 1996 s. 350 ff. 
20 Termen ”beredskapslag” används såväl i propositionen 1951:33 som i Bevillningsutskottets 
betänkande 1951:15. 
21 Prop. 1952:79 s. 29. 
22 Ibid. s. 24 ff. En minoritet av remissinstanserna och även vissa motioner i riksdagen var 
kritiska mot de skäl som angivits av regeringen för att införa en konjunkturskatt, som kan sam-
manfattas med tre huvudargument. För det första framfördes att skatten inte skulle ha någon 
direkt påverkan på konjunkturen. För det andra ansågs det samhällsekonomiska läget inte mo-
tivera en konjunkturskatt och var därför inte jämförbar med tidigare använda krigskonjunktur-
skatter vilka ansetts oundgängliga för krigsberedskapen m.m. För det tredje menade kritikerna 
att skatten i själva verket inte skulle användas till att spara utan för att ge subventioner till 
löntagarna- konsumenterna. 
23 Ibid. s. 28. 
24 Ibid. s. 29. 
25 Ibid. s. 30. Se särskilt ”Utlåtande av den 9 januari 1952 av Seve Ljungman” (s. 30 f.). Ljung-
man påpekade särskilt att den föreslagna retroaktiviteten utgjorde ett ”avsteg från hittillsva-
rande skatterättsliga principer” samt att den skulle kunna får allvarliga återverkningar i civil-
rättsligt hänseende då fullgörande av avtal, som träffats i ovisshet om skatten skulle kunna för-
svåras och i värsta fall omöjliggöras vid en vikande konjunktur. 
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utgjorde det i sig självt inte något försvar för ett införande av en tillfällig kon-
junkturskatt med tillbakaverkande kraft. Man framhöll att även om frågan om 
Koreaskattens retroaktivitet inte var en rättsfråga, så var den en "avvägnings-
fråga". Det anfördes att:  

 
”Utskottet, som på det kraftigaste vill understryka, att utskottet i princip är av 
den uppfattningen, att retroaktivitet icke utan alldeles särskilda skäl bör tillgri-
pas (min kursiv.), anser sig därför låta avgörande om konjunkturskatt bör infö-
ras å 1951 års inkomster bero i vad mån den speciella situationen påkallar en 
sådan åtgärd och om situationen är sådan att samhällets intresse av beskatt-
ningen överväger de nackdelar den kan medföra för den enskilde.”26  

 
Bevillningsutskottet framhöll att det var obestridligt att man hade att göra med 
en alldeles speciell konjunktur som troligen nått sin höjdpunkt under 1951. 
Det ansågs därför rimligt att vinster som gjorts på grund av denna konjunktur 
skulle kunna bli föremål för en extraordinär beskattning. Vad beträffade det 
enskilda intresset ansåg Bevillningsutskottet att de farhågor som kommit till 
uttryck rörande förslagets eventuella skadeverkningar var betydligt över-
drivna, varvid poängterades de möjligheter att skjuta upp taxeringen till år 
1953 som föreslagits. På så vis menade man att en av de mera vägande in-
vändningarna mot skattens retroaktivitet hade eliminerats.27  

Turerna kring Koreaskatten visar att även om det saknades en uttrycklig 
grundlagsreglering satte Bevillningsutskottet upp en tämligen tydlig gräns för 
hur avvägningen måste gå när sådan lagstiftning anses påkallad - det krävdes 
"alldeles särskilda skäl". Kriteriet känns igen i den senare RF 2 kap. 10 § st. 
2.  

Retroaktiv beskattning diskuterades även i relation till skyddet för ägande-
rätten i 16 § GRF. Detta förhållande aktualiserades i ett lagstiftningsärende 
rörande den s.k. kvarlåtenskapsskatten på 1940-talet, som blev mycket omdis-
kuterad.28 Denna skatt gällde parallellt med arvsskatten mellan åren 1948 till 
195929 och infördes som en del i en större skattereform avseende inkomst- och 
förmögenhetskatt samt arvsskatt.30 De två systemen kompletterade varandra 
på så vis att den ena utgick på dödsboets behållning som helhet och den andra 
på arvslotterna. Båda systemen var progressiva och kunde uppgå till höga 

 
26 BevU 1952:22 s. 29 f. 
27 Ibid. s. 30. 
28 Eberstein 1948 s. 50. Eberstein kallade kvarlåtenskapsskatten "I helhet ett juridiskt missfoster 
utan motstycke i vår lagstiftning." 
29 Istället för att höja arvsskatten generellt, ett alternativ som också diskuterats, ansågs det bättre 
att införa kvarlåtenskapsskatten, eftersom denna endast var avsedd att träffa de mest betydande 
förmögenheterna. Således skulle små och måttligt stora arv på ett enkelt sätt vara undantagna. 
För en kommentar härom se SOU 1957:58 s. 9. 
30 SOU 1946:79, Prop. 1947:212. 
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procentsatser. Syftet var övervägande fördelningspolitiskt.31 Införandet av 
skatten grundade sig på en rättviseuppfattning enligt vilken berikande på 
grund av arv av stora förmögenheter ansågs orättvis.32 Från regeringsmaktens 
sida framhölls att det var negativt för samhället att stora förmögenheter ärvs i 
generation efter generation.33   

Kvarlåtenskapsskatten gav upphov till en livlig konstitutionell och princi-
piell debatt, som präglades av en rädsla för vad utvecklingen av socialstaten 
skulle medföra för rättsstaten.34 Primärt fokus för debatten var huruvida skat-
ten på grund av sin höjd kunde anses utgöra konfiskation i strid med skyddet 
för äganderätten i 16 § GRF.35 I samband med detta framfördes synpunkter på 
att skatten i själva verket var retroaktiv. Förordningen om kvarlåtenskapsskatt 
infördes inte retroaktivt, men eftersom den betraktades som en "uppskjuten 
förmögenhetsskatt” utifrån en s.k. gäldstanke, kritiserades den i ett uppmärk-
sammat remissyttrande av Svea hovrätt för att i realiteten utgöra en retroaktiv 
beskattning.36 Ett argument härför var att den avlidne redan betalat förmögen-
hetsskatt under sin livstid.37 Man lyfte härvid fram att i de länder där motsva-
righeter till den föreslagna kvarlåtenskapsskatten fanns, vare sig beskattade 
förmögenhet eller arvslotterna. Om förmögenhetsskatt och kvarlåtenskaps-
skatt skulle kunna fungera parallellt borde utgångspunkten istället vara att den 
avlidne inte erlagt ett skäligt belopp, varvid en rest skulle kvarstå som får tas 
ut av kvarlåtenskapen.38 De eventuella retroaktiva effekterna av förslaget 

 
31 Lodin 2015 s. 18. Lodin framhåller att skatteomläggningen i propositionen nästan enbart 
diskuteras utifrån ett fördelningsmässigt perspektiv.  
32 Wigforss 1954 s. 371. 
33 Lodin 2015 s. 20. Lodin påpekar att den dåvarande finansministern Wigforss, som var en 
stark förespråkare för kvarlåtenskapsskatten, var av den uppfattningen att effekten med skatte-
reformen på de stora förmögenheterna skulle bli påtaglig och att anhopningen av allt större 
förmögenheter hos vissa familjer skulle försvåras samt att han i Sverige inte ville se samma 
utveckling med stora finansdynastier som i de anglosaxiska länderna.  
34 Eberstein 1948 s. 6, Fahlbeck och Myrberg 1948 s. 7. 
35 16 § GRF: Konungen bör ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, personlig frihet och 
välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, och ingen avhända eller avhända låta något 
gods, löst eller fast, utan rannsakning och dom i den ordning, Sveriges lag och laga stadgar 
föreskriva… Flera remissinstanser framhöll att fråga var om konfiskation eller i vart fall att man 
rörde sig i gränslandet mellan skatt och konfiskation, se prop. 1947:212 s 304 ff. 
36 SOU 1946:79 s. 218; Svea Hovrätt om kvarlåtenskapsskatten, SvJT 1947 s. 191. 
37 Prop. 1947:212 s. 311, Svea Hovrätt om kvarlåtenskapsskatten SvJT 1947 s. 191. Wigforss 
skriver i en kommentar till Svea Hovrätts remissvar: ”Svea hovrätt med presidenten Arthur 
Lindhagen i spetsen lät rycka sig med i stormen och gick i sitt utlåtande avgjort över gränserna 
för sitt kompetensområde, då den försökte förklara kvarlåtenskapsskatten stridande mot grund-
lagen. Skatter skulle bara få tas ut för att täcka utgifter, inte för andra ändamål. Men överbalan-
sering av budgeten var en redan godkänd form av finanspolitik… Skatter fick inte användas för 
att jämna ut medborgarnas ekonomiska läge. Men intet parti ville längre avvisa den progressiva 
beskattning som just innebar en sådan utjämning.” Enligt Wigforss blev inte denna argumente-
ring heller hörd i riksdagen, se Wigforss 1954 s. 368. 
38 Ibid. 
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analyserades emellertid inte närmare i propositionen och inte heller i de avgö-
randen från HD i NJA 1951 s. 39 I och II där kvarlåtenskapsskattens förenlig-
het med 16 § GRF prövades. Det kan emellertid konstateras att diskussionen 
avseende retroaktiviteten denna gång fördes inom ramen för skyddet för ägan-
derätten och inte enbart som en enskild beskattningsprincip eller en allmän 
rättsgrundsats. 

3.2.3 Retroaktivitetsskyddet och åtgärder mot skatteflykt 
 
Under mitten av 1960-talet började retroaktiv lagstiftning användas för att 
komma till rätta med skatteanpassade transaktioner av olika slag, vilket aktu-
aliserade nya diskussioner om skyddet vid retroaktiv beskattning. Kringgå-
ende av skattelagen blev alltmer omdiskuterat som ett samhällsproblem, vilket 
inte minst gällde de skatteanpassade förfaranden som tillämpats under 1950-
talet i form av s.k. Lundintransaktioner och benefika barnreverser. I samband 
med införandet av den allmänna skatteflyktsklausulen i svensk rätt uttalades 
att:  
 

”den successiva utbyggnaden av skattesystemet och de höjda skatterna har fört 
med sig ett stigande intresse för skatteundandragande åtgärder. Skattefusk och 
skatteflykt kan förvisso antas ha funnits lika länge som skatterna. Men från att 
ha varit mer individuellt betonade företeelser visar erfarenheten från taxerings-
arbetet att skatteundandragandet numera fått en mycket vidsträckt omfatt-
ning”.39  

 
Mer systematiska och omfattande kringgåenden tycktes sålunda vara ett täm-
ligen nytt problem för lagstiftaren att brottas med. Någon särskild skatteflykts-
klausul, vilket hade införts i flera europeiska länder, hade än så länge inte in-
förts i svensk rätt.40 1953 års skatteflyktskommitté menade att kringgående-
problemen hellre skulle lösas genom särskilda skatteflyktsbestämmelser och 
mer allmänt formulerade skattebestämmelser.41 Det stod vidare klart att 

 
39 SOU 1975:77 s. 17. Skatteflykt som svenskt samhällsproblem ansågs hänförligt till kvarlå-
tenskapsskatten, SOU 1975:77 s. 43. 
40 Se t.ex. SOU 1931:40 s. 380 f. 1928 års bolagsskatteberedning föreslog en regel som emel-
lertid inte antogs. Regeln skulle erinra de skattskyldiga om de grundsatser som redan gällde 
avseende missbruk av lagen, vilka framgick av bl.a. de gamla domarreglerna. SOU 1963:52 s. 
80 ff. 1953 års Skatteflyktskommitté lämnade inte något förslag till en särskild skatteflykts-
klausul, eftersom man inte ansåg att det var möjligt att för svensk del utforma en allmän sådan 
av både rättssäkerhets- och effektivitetsskäl, se SOU 1963:52 s. 9 och 94 ff. 
41 SOU 1963:52 s. 100 f. 1953 års skatteflyktskommitté påpekar att även om rättssäkerhetsskäl 
kan tala för en mer allmänt hållen bestämmelse, kan det emellertid inte bortses från att det i 
vissa fall är den bästa lösningen av ett visst lagstiftningsproblem, eventuellt förenad med an-
visningar från RN (f.d. Skatterättsnämnden); Wennergren, SN 1965 s. 314. Wennergren fram-
håller att ”Det ekonomiska livet är uppenbarligen för rikt differentierat för att rymmas inom 
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domstolarna inte ansåg sig kompetenta att frångå lagens bokstav, vilket klar-
gjordes i det så kallade Nordbäckmålet i RÅ 1953 ref. 10 enligt vilket de 
omdiskuterade Lundintransaktionerna godkändes.42 Detta till trots hade dessa 
företeelser tidigare inte föranlett några retroaktivt verkande lagändringar.43 
Att just retroaktiv lagstiftning aktualiserades som ett verktyg mot kringgåen-
detransaktioner kan således sägas hänga samman med dels att man inte hade 
utvecklat tillräckligt verkningsfulla rättsliga medel för att angripa problemen, 
dels att idéer hämtats från andra rättssystem, såsom det brittiska enligt vilket 
retroaktiv lagstiftning hade använts just för detta syfte.44 En expertgrupp inom 
företagsskatteberedningen kunde dock konstatera år 1975, att retroaktiv lag-
stiftning emellertid är en mycket begränsad lagstiftningsteknik för att komma 
till rätta med skatteflykt. Retroaktiviteten kan inte omintetgöra alla skattevins-
ter som gjorts och innebär att det allmänna ständigt ligger efter.45 

År 1965 infördes för första gången skattelagstiftning retroaktivt med enda 
syfte att motverka kringgåendetransaktioner.46 Denna tog sikte på kringgåen-
den av skogsbeskattningen genom benefika förvärv av skogsavverkningsrätter 
vid arvskifte och testamente. 1953 års Skatteflyktskommitté hade i sitt betän-
kande 1963 särskilt uppmärksammat dessa förfaranden.47 Regeringen valde 
på uppmaning av flera remissinstanser att bryta ut detta förslag i Skatteflykts-
kommitténs betänkande för separat behandling.48 I propositionen föreslog de-
partementschefen därutöver att lagändringarna skulle ges retroaktiv verkan 
och tillämpas första gången vid 1966 års taxering. Som skäl för det retroaktiva 
ikraftträdandet angavs att Skatteflyktskommitténs förslag varit känt sedan 
hösten 1963 samt att kommittén föreslagit att lagstiftningen skulle tillämpas 
den 1 januari 1965.49 Departementschefen menade att det inte var fråga om 
någon oskälig eller särskilt betungande beskattning för dödsbon eller 

 
enkla formler. Följden blir att lagstiftaren nödgas tillgripa allmänna, elastiska och flexibla form-
ler. Det nyttjar föga att söka dölja detta förhållande genom fagert tal om precisa ordalag som 
ideal för skattelagstiftning. Tack vare RR:s prejudikatbildande verksamhet och RN:s förhands-
besked och anvisningar säkerställs emellertid balans i systemet och trygghet för medborgaren.”, 
se SOU 1975:77 s. 50. 
42 SOU 1975:77 s. 24. 
43 Hagstedt 1975 s. 83. 
44 Ibid. s. 47 och s. 80. Skatteflykt hade uppmärksammats internationellt inte minst inom ramen 
för International Fiscal Association (IFA). Hagstedt påpekar att en viss tveksamhet inför ut-
vecklingen att använda retroaktiv lagstiftning för att bekämpa skatteflykt kan spåras exempelvis 
vid IFA:s kongress 1957, varvid det i en resolution angavs att retroaktiv skattelag som innebär 
en ökning av skattebördan inte bör ges retroaktiv verkan. 
45 SOU 1975:77 s. 52. 
46 Hagstedt 1975 s. 81. 
47 SOU 1963:52 s. 136 ff., se även specialmotiveringen s. 180. Problemet hade även tidigare 
uppmärksammats, se Strömberg FT 1959 s. 74. 
48 Prop. 1965:129 s. 28 ff. Familjerättskommittén framhöll t.ex. att dylika transaktioner inte har 
mycket att göra med lojala handlingar bodelningar och arvskiften utan bör bli föremål för sär-
skild preventiv reglering (s. 28). 
49 Ibid. s. 32; SOU 1963:52 s. 39 f. 
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dödsbodelägare men för att undvika oskäliga verkningar av lagändringen för-
ordades dispensrätt i särskilda fall.50 Frågan om det retroaktiva ikraftträdandet 
blev omdebatterat i riksdagen och det väcktes flera motioner mot förslaget och 
dess konsekvenser för de skattskyldiga.51  

Bevillningsutskottet lyfte emellertid fram de föreslagna bestämmelsernas 
”alldeles speciella karaktär” och poängterade att det ”av rättviseskäl” var 
önskvärt att bestämmelserna skulle träda i kraft så snart som möjligt.52  

I doktrinen kritiserades det faktum att lagstiftaren i detta fall tillgripit ret-
roaktiv lagstiftning för att komma åt en sedan långt tid känd skatteflyktsväg, 
som accepterats i såväl rättspraxis som i riksskattenämnden (numera Skatte-
rättsnämnden).53 Hagstedt påpekar att det förvisso var känt sedan tidigare att 
Skatteflyktskommittén hade lämnat förslag till lagändringar för att stoppa 
kringgåendet med skogsavverkningsrätter, men inte att ändringarna skulle gö-
ras retroaktivt. Därutöver hade retroaktiv lagstiftning tidigare aldrig använts 
enbart för få stopp på kringgåendetransaktioner, trots att sådana förekommit 
som haft betydande omfattning ur fiskal synpunkt. Sundin konstaterade att nu 
var ”fältet onekligen upprivet för retroaktivitet".54 Det visade sig också att 
detta var startpunkten för en lagstiftningspraxis som kommit för att stanna.  

I början av 1970-talet ansåg sig lagstiftaren ånyo nödgad att ta krafttag mot 
kringgåendetransaktioner genom retroaktiv lagstiftning. Under 1972 användes 
det retroaktiva lagstiftningsinstrumentet på detta sätt vid tre tillfällen. Detta år 
har därför av Hagstedt kallats för "hökens år". Under detta år gjordes retroak-
tiva lagändringar rörande vinstbolag, investeringsavdrag och partrederier.55 
Det var fråga om kringgåendeförfaranden som fått stor spridning och publici-
tet.  

Förslaget om partrederier är särskilt intressant eftersom det föranledde vik-
tiga principiella uttalanden från riksdagens sida. Syftet med förslaget var att 
täppa till möjligheter att utnyttja avdragsregler på ett icke avsett sätt och 
hämma spridningen av "skatteupplägg" som utnyttjade särskilda avskriv-
ningsregler rörande fartygs- och luftfartygskontrakt.56 Det var i grunden fråga 
om särskilda subventioner och lättnader till sjöfartsnäringen med syfte att öka 
den internationella konkurrenskraften för denna näringsgren.57 Fråga var 

 
50 Prop. 1965:129 s. 32, s. 36. 
51 Hagstedt 1975 m.h.t. Motion I:763 och II:894. 
52 BevU 1965:41 s. 10. 
53 Sundin SvSkT 1965 s. 503, Hagstedt 1975 s. 82 f. 
54 Sundin SvSkT 1965 s. 503. 
55 Hagstedt 1975 s. 105. 
56 Företagsskattekommittén gjorde en snabbutredning i frågan, Ds Fi 1972:8. En sådan utred-
ning hade förordats av Skatteutskottet tidigare under året, SkU 1972:14 s 4. 
57 Prop. 1972:147 s. 17, se även Grosskopf 1976 s. 82. Sjöfartsnäringen var vid denna tid av 
stor betydelse för den svenska ekonomin och sysselsatte 8 procent av Sveriges totala antal in-
dustriarbetare (Magnusson 2002 s. 420). 
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således om en avsiktlig skatteförmån från det allmännas sida.58 De skattemäss-
iga fördelarna med kontraktsavskrivning var betydande och kännedom härom 
spred sig snart till kretsar utan tidigare koppling till rederinäringen. Flera fö-
retag startades enbart för att "sälja" dessa skattefördelar till höginkomsttagare. 
Skatteförmånerna som skulle bidra till rederiföretagets konsolidering och 
kvittas mot framtida inkomster, hade nu kommit att användas för att ge defi-
nitiva skattelättnader till delägarna.59  

Dessa förfaranden hade uppmärksammats av företagsskatteberedningen,60 
varvid regeringen givit beredningen i uppdrag att med förtur utarbeta förslag 
för att komma till rätta med dem. Detta offentliggjordes i februari 1972. Ett 
särskilt snabbt ikraftträdande ansågs nödvändigt för att få stopp på dessa trans-
aktioner och de nya reglerna skulle tillämpas retroaktivt redan vid 1973 års 
taxering. Principiella invändningar kunde givetvis riktas mot retroaktiv lag-
stiftning av detta slag, men beredningen ansåg ändå att det fanns flera skäl 
som talade för retroaktivitet i det förevarande fallet. Man pekade bl.a. på att 
riksdagen under året vid två tillfällen i fall som påminde om det förevarande, 
genombrutit principen att skattelagstiftning inte bör göras retroaktivt.61  

Merparten av remissinstanserna framhöll att principiella skäl talade mot 
retroaktiv lagstiftning och avstyrkte förslaget i denna del. Likväl menade 
några remissinstanser att det förelåg speciella omständigheter varför retroak-
tivitet framstod som acceptabelt i det aktuella lagärendet, så länge tillfreds-
ställande dispensmöjligheter kunde erbjudas.62  

I propositionen anförde departementschefen att det här var fråga om att 
stävja uppenbara missbruk samt hänvisade till konkurrensneutralitet och med-
borgarnas upplevda rättvisa.63 Departementschefen framhöll att retroaktiv lag-
stiftning i görligaste mån borde undvikas, men:  
 

"De rättssäkerhetsskäl som talar för en sådan ordning, kan dock inte med 
samma styrka åberopas mot en lagstiftning som på ett för flertalet av samhälls-
medborgarna stötande sätt används i skatteundandragande syfte på ett av lag-
stiftaren icke avsett sätt."  

 
Departementschefen hänvisade också till att det mot bakgrund av riksdagens 
uttalande i början av året inte kunde anses föreligga några tveksamheter om 
att en lagändring var att vänta. 

Skatteutskottet framhöll inledningsvis att det fick anses råda en allmän 
enighet att retroaktiv lagstiftning bör undvikas. I det aktuella fallet förelåg det 

 
58 Grosskopf 1976 s. 82. 
59 Prop. 1972:147 s. 23. 
60 Fi 1970:77. 
61 Prop. 1972:147 s. 30 f. 
62 Ibid. s. 39. 
63 Ibid. s. 42. 
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emellertid enligt Skatteutskottet särskilda skäl för att göra avsteg från denna 
princip. Vid denna bedömning beaktade utskottet i synnerhet ”den omfattande 
publiciteten” kring de aktuella kringgåendetransaktionerna samt att de aktu-
ella lagstiftningsåtgärderna ”förutskickats på ett tidigt stadium från såväl fö-
retagsskatteberedningen som från regering och riksdag”. Därutöver innehöll 
förslaget tillräckliga möjligheter att medge dispens avseende de fall som inte 
var avsedda att träffas av de retroaktiva skatteflyktsreglerna.64  

I doktrinen framhölls att även om invändningar mot retroaktiviteten som 
sådan kunde anföras, hade åtgärden i vart fall aviserats av såväl finansdepar-
tementet som riksdagen redan i början av 1972.65 Likväl hade det inte förelegat 
någon förvarning om att lagstiftningen skulle göras retroaktiv. Trots den dis-
pensregel som utformats, fanns det i själva verket många skattskyldiga som 
handlat i god tro och som i efterhand sattes i en ur skatterättslig synpunkt vä-
sentligt sämre position.66  

Retroaktiva lagstiftningsåtgärder genomfördes ytterligare under 1973 rö-
rande överlåtelser av pensionsförsäkringar67 och interna aktieöverlåtelser68. 
Hagstedt påpekar att man i förslaget beträffande överlåtelser av pensionsför-
säkringar inte ens åberopade några särskilda skäl.69  

De aktuella lagstiftningsärendena ställde naturligtvis frågan på sin spets om 
de kunde anses vara förenliga med grundlagen. Frågan prövades av HFD i 
fallet RÅ 1978 1:29. Målet rörde ett kringgåendeförfarande genom partrederi 
som träffades av den retroaktiva begränsningen av det särskilda investerings-
avdraget. Lagändringen trädde i kraft den 12 april 1972 men skulle tillämpas 
redan från 1972 års taxering.  

I målet hade Mattias N haft turen att göra en storvinst på ett utländskt lotteri 
om 1 154 404 kr, vilken han tog upp i sin deklaration avseende 1972 års tax-
ering. För att minska skatten på denna vinst hade Mattias N tecknat en andel i 
ett partrederi i oktober 1971 avseende ett tankfartyg i Oskarshamn som enligt 
avtalet skulle levereras i juli 1973. Han yrkade därför avdrag för underskott i 
partrederi för fartygsnybygge om 1 021 760 kr. Underskottet avsåg såväl av-
skrivning för fartygskontraktet som särskilt investeringsavdrag om 408 704 
kr. Mattias N hade i samband härmed fått bekräftat av en taxeringstjänsteman 
att förfarandet var helt i sin ordning. Nu vände emellertid turen för Mattias N. 
Under april 1972 trädde de nämnda lagändringarna ikraft. Taxeringsintenden-
ten yrkade därför i besvär till Länsskatterätten att det investeringsavdrag som 
Mattias N beviljats skulle återföras till beskattning.  

 
64 SkU 1972:2 s. 15. 
65 Grosskopf 1976 s. 84. 
66 Hagstedt 1975 s. 86 f. 
67 Prop. 1973:120 s. 38. 
68 Prop. 1973:207 s. 24 och 30. Den retroaktiva perioden sträckte sig i detta ärende hela tio 
månader bakåt i tiden. 
69 Hagstedt 1975 s. 88. 
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En oenig Länsskatterätt lämnade emellertid intendentens besvär utan bifall. 
Man hänvisade till att det enligt grundlagen förelåg hinder för detta eftersom 
"tillämpning av skattelag med retroaktiv verkan som för den enskilde medför 
avsevärd obillig ekonomisk effekt inte kan accepteras". De skiljaktiga menade 
emellertid att det inte fanns något stöd för detta i grundlagen.  

HFD fann att det vare sig fanns något sådant förbud i grundlagarna och inte 
heller hade utbildats någon konstitutionell praxis i den riktningen, varvid man 
hänvisade till KU:s betänkande i KU 1974:60.70 HFD konstaterade att det så-
ledes stod riksdagen fritt att göra den nya bestämmelsen tillämplig även på 
åtgärder som vidtagits före ikraftträdandet under beaktande av då gällande 
skatteregler. Riksdagens beslut att den nya bestämmelsen skulle tillämpas ret-
roaktivt, stred därför inte mot grundlag och kunde inte frånkännas giltighet. 
Med hänsyn härtill och eftersom HFD inte ansåg sig ha mandat att gå in på 
någon prövning av skälen för att den nya lagen gavs tillbakaverkande kraft, 
nekades N rätt till särskilt investeringsavdrag. 

Sunnqvist framhåller att det i domen framstår som "självklart att lagpröv-
ning skulle ske" med hänsyn till att det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav 
att den enskilde som har agerat enligt lagen ska kunna lita på att de inte ändras 
i efterhand.71 Å andra sidan kan framhållas att HFD i målet uppenbarligen inte 
såg sig kompetent att pröva frågan om det förelåg särskilda skäl för avsteg 
från kravet att retroaktiv skattelagstiftning bör undvikas. Domen är kortfattad, 
men klargör att principen om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning var väl 
befäst i svensk rätt.72  

Sammanfattningsvis gjordes samtliga dessa lagstiftningsåtgärder utan nå-
gon uttalad formell förvarning om att en retroaktiv lag var att vänta. I några 
av fallen saknade de skattskyldiga vetskap om att en lagändring var att vänta.73 
Dessa lagstiftningsåtgärder blev därför mycket omdiskuterade. Ett uttalande 
av Lodin från en debatt med den dåvarande finansministern Gunnar Sträng 
1976 i Nationalekonomiska föreningen är talande:  

 
 

70 I betänkandet KU 1974:60 diskuterades frågan om det förefanns ett retroaktivitetsförbud på 
andra rättsområden än det straffrättsliga, såsom förmögenhetsrätten, fastighetsrätten, arbetsrät-
ten, familjerätten, förvaltningsrätten och skatterätten. I den kommande 1975 års RF, stod det 
vid den här tidpunkten klart att ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning skulle införas, som 
inte tidigare reglerats på grundlagsnivå utan endast genom lag. När det gällde andra områden 
varierade emellertid förekomsten av ett sådant skydd, men KU fann att "även beträffande viss 
annan lagstiftning tillämpas i princip en motsvarande regel". Avslutningsvis uttalade KU att 
"uppenbarligen kan man beträffande retroaktiv lagstiftning i vissa fall ställas inför svårlösta 
avvägningsproblem. Det är en angelägen uppgift för riksdagen som lagstiftare att noggrant 
pröva hithörande frågor och därvid sträva efter en sådan lösning av problemen som bäst tillgo-
doser den enskildes rättsskydd som det samhällsintresse som kan motivera avsteg från den all-
männa principen på detta område.” 
71 Sunnqvist 2014 s. 742. 
72 Se remissyttrande av fyra regeringsråd i prop. 1978/79:195 bilaga 2, s. 75. 
73 Hagstedt 1975 s. 106. 
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"Tidigare använde man retroaktiv lagstiftning endast i undantagsfall. Både de-
partementschefen och riksdagen bad om ursäkt när man gjorde det. Numera 
hänvisar däremot departementschefen och riksdagen till tidigare fall som alibi 
för sitt handlande. Det har med andra ord blivit en ful ovana.".74  

 
Även i Astrid Lindgrens berömda saga om Pomperipossa i Monismanien från 
1976 illustrerades en av dessa retroaktiva åtgärder som rörde pensionsförsäk-
ringar:75  
 

"Till sist var den s.k. opinionen så väl förberedd, att när de vise männen la fram 
sitt lagförslag i bestämmandehuset, var det inte något enda parti som vågade ta 
en strid och försvara avdragsrätten på pensionsförsäkringar, nej, för opinionen 
tordes ingen reta, det skulle ju snart bli val vetja! Och så stiftades det en lag 
med retroaktiv verkan, vilket enligt vad Pomperipossa förstod var första gången 
i Monismaniens historia.  

Med andra ord, försäkringsavtal som Pomperipossa helt lagenligt hade gjort 
för mer än tio år sen, revs nu upp med tri raske skutt, och hon tvingades gå till 
sitt försäkringsbolag och säja: Jag kan tyvärr inte fullgöra vårt avtal, för jag kan 
inte betala! Men på försäkringsbolaget var de just då så chockade och nedbrutna 
och rent ut sagt förbannade över att de vise männen hade fattat detta beslut utan 
att först höra sej för ordentligt med sakkunskapen, vilka konsekvenser det 
skulle få, så de stirrade bara på Pomperipossa med blodsprängda ögon och bad 
henne försvinna, innan hela huset rasade."76  

 
De erfarenheter som gjorts under denna period visade att lagstiftaren, trots en 
tidigare manifesterad motvilja mot retroaktiv skattelagstiftning, var benägen 
att utnyttja den retroaktiva lagstiftningstekniken för att motverka kringgående 
av skattelag.77 Hagstedt framhåller att "På ett par års tid har lagstiftarpraxis 
således helt ömsat skinn". Behovet av en konstitutionell begränsning av möj-
ligheterna att använda retroaktiv skattelagstiftning gjorde sig därmed gäl-
lande, såsom att garantera att det alltid utfärdades en förvarning om att retro-
aktiv skattelagstiftning är att vänta.78 Det var således den reaktion som följde 
på dessa "lagstiftningsexcesser”, som Mutén uttryckte det, vilka ledde fram 
till att grundlagsförbudet mot retroaktiv skattelag i RF 2 kap. 10 § st. 2 inför-
des.79  

 
74 Ekonomisk debatt 1976, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 76-01-13, s. 167. 
75 Prop. 1973:120 s. 38. 
76 Utdrag ur Lindgren, Astrid, Pomperipossa i Monismanien, kultursidorna, Expressen den 10 
mars 1976. 
77 Mutén, SvSkT 1994 s. 333. 
78 Hagstedt 1975 s. 106. Hagstedt hänvisar här vidare till vad som krävs i engelsk och tysk rätt. 
79 Mutén, SvSkT 1994 s. 333. Givetvis går det inte att bortse från de borgerliga partiernas segrar 
i valen 1976 och 1979. Dessa partier hade tidigare drivit frågan om ett förbud mot retroaktiv 
skatte- och avgiftslagstiftning. 
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3.2.4 Sammanfattande analys 
 
Skyddet mot retroaktiv beskattning uppträdde som en allmän rättsgrundsats 
före införandet av grundlagsbestämmelsen i RF 2 kap. 10 §, st. 2. Illustrativt 
är Bevillningsutskottets betänkande i samband med den s.k. Koreaskatten 
1952, där utskottet gjorde klart att lagens retroaktivitet utgjorde ett avsteg från 
en allmän rättsgrundsats. Härvid formulerar utskottet att retroaktiv lagstiftning 
endast kan komma ifråga om det föreligger "alldeles särskilda skäl". Detta 
krav återkom framgent, t.ex. då Skatteutskottet hade att ta ställning till retro-
aktiv skattelagstiftning i syfte att bekämpa kringgåendetransaktioner 1973, 
varvid det uttalades att ett retroaktivt ikraftträdande av skattelagen inte får ske 
om det inte finns "särskilda skäl". Detta känns igen i RF 2 kap. 10 §, st. 2 med 
sitt uttryckliga krav på "särskilda skäl". Retroaktivitetsskyddet diskuterades 
även inom ramen för skyddet för äganderätten som reglerades i 16 § GRF, 
vilket var den rättighetsreglering som föregick nuvarande RF 2 kap.  
 Frågan om retroaktiv skattelag var förenlig med GRF prövades även av 
HFD i avgörandet i RÅ 1978 1:29. Domen klargjorde att principen om förbud 
mot retroaktiv skattelagstiftning var väl befäst i svensk rätt. Däremot ansåg 
sig inte rättstillämparen kompetent att avgöra frågan om det förelåg "särskilda 
skäl" för den aktuella retroaktiva lagstiftningsåtgärden. Här kan spåren skön-
jas av den starka position som folksuveränitetsprincipen hade på skatteområ-
det i GRF (§ 57 GRF). GRF byggde på maktdelningsprincipen, men skatte-
författningarna utgjorde en egen normkategori om vilka endast riksdagen hade 
kompetens att besluta om.  
 Begagnandet av retroaktiva skattelagar synes under den första delen av 
1900-talet ha varit en relativt sällsynt företeelse och något som i princip endast 
aktualiserades i nödsituationer. Detta ansågs således motiverat även utan för-
varning. Bruket av retroaktivitet i dessa nödlägen syftade främst till att stävja 
någon form av missbruk av lagen även om denna ännu inte inträffat, minskad 
arbetsvilja och andra oönskade beteenden. Den underliggande synen på retro-
aktivitet framstod emellertid som sträng. Lagstiftaren syntes också mån om att 
tillgodose skatteförmågeprincipen så långt som möjligt. För att efterkomma 
kravet på skatteförmåga och lindra eventuella oönskade effekter av den retro-
aktiva lagen för de enskilda, infördes normalt regler om dispens, anstånd med 
betalning, återbetalning och nedskrivning osv. Värt att beakta är också att 
dessa retroaktiva lagstiftningsärenden gick ut på remiss som vanligt.  
 Ett trendbrott kan skönjas i mitten av 1960-talet, då retroaktiva lagstift-
ningsåtgärder började användas enbart för att stävja skatteflykt. Detta kan an-
tas hänga samman med att skatteflyktstransaktioner blivit allt vanligare i takt 
med ett ökat skattetryck och en allt mer komplicerad skattelagstiftning parat 
med en avsaknad av andra rättsliga verktyg för att hantera problemet, såsom 
en skatteflyktslagstiftning. Domstolarna ansåg sig heller inte kompetenta att 
frångå lagens bokstav, varför flera skatteanpassade förfaranden hade godtagits 
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av legalitetsskäl. Således måste lagstiftaren ingripa och det framstod som nöd-
vändigt att göra det retroaktivt.  
 Vid en historisk genomgång av retroaktiv skattelagstiftning i svensk rätt för 
tiden före vår nuvarande RF framträder en bild av ett rättsläge som egentligen 
inte är helt olikt dagens, även om den inte hade samma fasta struktur som idag. 
Vi ser spåren av denna historiska utveckling i RF 2 kap. 10 § st. 2 både genom 
kriteriet "särskilda skäl", men också genom skrivelseförfarandets utformning. 
Betydelsen av någon form av auktoritativ förvarning diskuterades återkom-
mande. Tiden för det retroaktiva ikraftträdandet bestämdes ofta till tidpunkter 
då den enskilde kunde antas bli varse om att en lagändring var på gång, såsom 
dagen då en utredning blev känd, att ett remissförfarande inletts eller liknande. 
Vid de tillfällen då det varit fråga om beredskapslagstiftning har frågan om 
förväntanstidpunkten av naturliga skäl inte haft samma framträdande plats.   
 Det kan konstateras att en princip om skydd mot retroaktiv lagstiftning var 
väl befäst i den konstitutionella myllan långt före 1975 års RF och därmed väl 
förankrat i rättens djupstruktur. Denna gav sig till känna varje gång det blev 
"skarpt läge", vilket bidrog till preciseringen av skyddet, t.ex. genom att krav 
formulerades på "särskilda skäl" och "auktoritativ förvarning". RF 2 kap. 10 
§ st. 2 kan på så vis sägas vara resultatet av en sedimenteringsprocess. Med 
tiden lades grunden för en mer genomgripande precisering i grundlagsstad-
gandet. 

3.3 Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet i 
regeringsformen 

3.3.1 Vägen till ett grundlagsfäst förbud mot retroaktiv skattelag 
 
De erfarenheter som gjorts under 1960- och 70-talen visade att lagstiftaren, 
trots ett tidigare strängt förhållningssätt, återkommande hade börjat använda 
sig av retroaktiv skattelagstiftning för att motverka kringgående av skattelag.80 
Behovet av en konstitutionell begränsning av möjligheterna att använda retro-
aktiv skattelagstiftning gjorde sig därmed gällande.81  
 Vägen till ett grundlagsstadgade med förbud mot retroaktiv skattelagstift-
ning var emellertid inte spikrak. I 1974 års RF omfattades retroaktivitetsför-
budet endast av straffrätten. Det hade emellertid redan i 1973 års fri - och 
rättighetsutredning diskuterats om betungande offentlig rätt skulle omfattas av 
retroaktivitetsförbudet. Frågan om ett generellt förbud mot retroaktiv 

 
80 Mutén SvSkT 1994 s. 333. Se även Ekonomisk debatt 1976, Nationalekonomiska föreningens 
förhandlingar, 76-01-13, s. 167. 
81 Mutén SvSkT 1994 s. 333. 
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lagstiftning hade under utredningens gång varit föremål för debatt i riksdagen 
och föranlett ett särskilt betänkande av KU (KU 1974:60). I betänkandet utta-
lade sig KU generellt om retroaktiv lagstiftning, men även avseende enskilda 
rättsområden såsom skatterätten. KU framhöll att: 

 
 ”allmän enighet råder om att retroaktiv skattelagstiftning bör undvikas". Däre-
mot kan avsteg från denna princip vara motiverade vid ”särskilda skäl”, såsom 
vid ett omfattande kringgående av skattelagen.”82  

 
Likväl kom 1973-års fri- och rättighetsutredning fram till att frågan fick anstå 
till en senare utredning83 Tillsvidare ansågs det tillräckligt med ett retroaktivi-
tetsförbud som endast omfattade straffrättslig lagstiftning. I samband härmed 
framhölls särskilt att det straffrättsliga retroaktivitetsförbudet, åtminstone ge-
nom analog tillämpning redan omfattade straffliknande administrativa påfölj-
der som skattetillägg.84  

I en reservation till fri- och rättighetsutredningen föreslogs ett skydd för 
såväl retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning som för den betungande offent-
liga rätten i stort.85 Reservanterna argumenterade utifrån rättsstatsideologiska 
utgångspunkter och framhöll att från medborgarnas synpunkt kan pålagor i 
form av t.ex. nya eller förhöjda skatter eller avgifter, vara lika eller t.o.m. mer 
betungande än en sanktion i straffrättslig mening.86 Missbruk från lagstiftarens 
sida i form av strävan efter perfektionism, bekvämlighet eller behov av att 
undvika övergångsbestämmelser, måste enligt reservanterna stävjas. I vissa 
fall kunde det emellertid från allmän synpunkt vara berättigat att en föreskrift 
ges tillbakaverkande kraft, såsom i samband med krig eller svår ekonomisk 
kris.87  

Både Departementschefen och KU gick emellertid på den linje som före-
slagits av majoriteten i fri- och rättighetsutredningen, d.v.s. att inte utvidga 
skyddet.88 Icke desto mindre reserverade sig flera ledamöter mot beslutet och 
i ett särskilt yttrande till KU:s betänkande framfördes att frågan om ett utvid-
gat skydd mot retroaktiv lagstiftning borde bli föremål för en förnyad utred-
ning.89 

 
82 KU 1974:60 s. 3. KU hänvisade här till Skatteutskottets betänkande beträffande de retroaktiva 
lagändringarna med anledning av uppläggen med de s.k. partrederierna (SkU 1973:2). 
83 SOU 1975:75 s. 159. 
84 Ibid. s. 157; Prop. 1975/76:209 s. 125. 
85 Reservation av Per Ahlmark (fp) och Allan Hernelius (m), SOU 1975:75 s. 248 f. 
86 För en kommentar se Algotsson 1987 s. 285. 
87 SOU 1975:75 s. 248. 
88 Prop. 1975/76:209 s. 125 f. KU 1975/76:56 s. 35 ff. 
89 Särskilt yttrande av Karl Boo, Bertil Fiskesjö, Gustaf Jonnergård och Sven-Erik Nordin, 
samtliga c, se KU 1975/76:56 s. 92 f. Flera ledamöter reserverade sig också mot beslutet, se 
KU 1975/76:56 s. 58 f. 
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När Rättighetsskyddsutredningen tillsattes 1978 var tiden uppenbarligen 
mogen, för att utreda frågan om förbudet mot retroaktiv lagstiftning i RF 
skulle utvidgas till betungande offentlig rätt.90 Rättighetsskyddsutredningen 
konstaterade att det inte var möjligt att införa ett förbud inom hela området för 
betungande offentlig rätt. Det berodde på att det framstod som svårt att på ett 
mer övergripande plan avgöra vad som är retroaktiv verkan, till skillnad från 
straffrättens område där tidpunkten enkelt kan bestämmas med utgångspunkt 
i tidpunkten för brottet och lagens ikraftträdande.91 Ett retroaktivitetsförbud 
på skatte- och avgiftsområdet ansågs däremot vara både angeläget och möjligt 
att genomföra, varvid utredningen begränsade sig till detta område:  

 
”Det är ett rättssäkerhetsintresse av vikt att skattelagar inte utan starka skäl ges 
tillbakaverkande kraft. I en tid då en stor och växande andel av medborgarnas 
inkomster uttas i skatt för gemensamma ändamål skärps kraven på att skatteut-
tagets fördelning på olika grupper uppfattas som rättvis. Självklart innebär detta 
bland annat att lagstiftaren successivt måste se över skattesystemet och ingripa 
mot skattefusk och skatteflykt. Men samtidigt måste krävas att ändringarna sker 
på ett för de enskilda medborgarna godtagbart sätt”.92  

 
En utmaning var emellertid hur retroaktivitet skulle definieras på skatteområ-
det. Här gällde det att finna en definition som skulle kunna tillämpas beträf-
fande alla skatteformer. Rättighetsskyddsutredningen pekade på den variation 
av olika faktorer som avgör om skattskyldighet föreligger, såsom att en person 
är bosatt i Sverige, att en rättshandling sker yrkesmässigt eller att en viss re-
lation finns mellan två parter (t.ex. ett anställningsförhållande eller ett äkten-
skap). Bortsett från detta menade man att det regelmässigt krävdes att en trans-
aktion av något slag sker, t.ex. att kontant betalning tas emot eller ges ut, att 
fakturor utfärdas eller tas emot eller att en gåva ges bort. Därför kom utred-
ningen fram till att grundlagsstadgandet måste bygga på tidpunkten för en 
transaktion jämfört med tidpunkten för lagens ikraftträdande. I andra fall 
skulle man utan större svårighet ändå kunna peka ut den omständighet som 
utlöser skattskyldigheten.93  

Innebörden av detta ansågs således vara att man beträffande existerande 
skatteformer knyter an till reglerna om skattskyldighetens inträde, vilket t.ex. 
för inkomstskattens del främst knyter an till bokföringsmässiga grunder eller 
kontantprincipen. Detta får till konsekvens att lagstiftaren med ett sådant för-
bud är förhindrad att skärpa gällande skatteskalor under löpande beskatt-
ningsår med giltighet för hela beskattningsåret. Utredningen framhöll vidare 

 
90 Som expert i utredningen avseende retroaktiv beskattning verkade Jan Anders Hagstedt, pro-
fessor i skatterätt och författare till boken Retroaktiv skattelag, Norstedts 1975. 
91 SOU 1978:34 s. 155 f. 
92 Ibid. s. 157. 
93 SOU 1978:34 s. 157. 
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att det förhåller sig på motsvarande sätt med regler om rätt till avdrag vid in-
komstberäkningen, som på detta sätt endast kan skärpas för utgifter som gjorts 
gällande efter de nya reglernas ikraftträdande.94  
 Avslutningsvis påpekade utredningen att den definition av begreppet retro-
aktivitet som valts emellertid inte kan täcka alla fall som i någon mening med-
för retroaktiva effekter. Det skulle t.ex. inte anses vara en retroaktiv skattelag 
i enlighet med denna definition, om man år 1 beslutar att frimärken som inne-
has 31/12 år 2 skulle beläggas med förmögenhetsskatt.  
 När grundbultarna för huvudregeln väl hade lagts fast var fråga om vilka 
undantag till förbudet som kunde anses motiverade.95 Till skillnad från straff-
rättsområdet bedömdes det inte lämpligt med ett alltför strikt förbud på skatte- 
och avgiftsområdet, även om det enligt utredningen skulle gälla ”i det stora 
flertalet fall”.96 Någon närmare förklaring till skillnaderna mellan retroaktiv 
skattelag och strafflag gavs emellertid inte.97 Retroaktivitetsförbudet avseende 
skatte- och avgiftslagstiftning förseddes därför med två undantag.  
 Det första undantaget innebar ett krav på ”särskilda skäl”, vilket följde av 
tidigare lagstiftningspraxis. Särskilda skäl att införa en skattelag retroaktivt 
skulle t.ex. kunna föreligga vid risk för stort skattebortfall på grund av skatte-
flykt.98  

Utredningen konstaterade att man här hade att göra med en svår avväg-
ningssituation mellan statens och de skattskyldigas intressen. Å den ena sidan 
ansågs samhällsintresset tala för att lagstiftaren måste kunna handla snabbt när 
den fått kännedom om när skatteregler utnyttjas på ett inte önskvärt sätt och 
"i princip" beslutat sig för att ändra dessa. Här lyfte man särskilt fram risken 
för en drastisk ökning av antalet kringgåendetransaktioner i samband med att 
ett nytt förslag läggs fram till dess att lagen träder ikraft. Förutom ett stort 
skattebortfall vore en sådan ordning förödande för skattemoralen. I praktiken 
skulle ett sådant förslag närmast fungera som ”en uppmaning till kringgåen-
detransaktioner." Å den andra sidan kan skattskyldiga som vill förutse skatte-
konsekvenserna av sitt handlade känna osäkerhet om lagstiftarens planer. Det 
är inte alltid lätt att förutse vilka förfaranden som kommer att bedömas som 
kringgående eller skatteflykt och inte heller att hänga med i "alla uttalanden 
om regeringens och riksdagens avsikter i fråga om skattereformer".99  

En rimlig avvägning mellan dessa intressen ansågs därför vara att förse un-
dantaget med ett krav på någon form av auktoritativ förhandsvarning. En 

 
94 Ibid. s. 157 f. 
95 Ibid. s. 161 ff. 
96 Ibid. s. 156 f. 
97 Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 75, remissyttrande av fyra regeringsråd. 
98 SOU 1978:34 s. 161, s. 163. I utredningen framhölls att för att skrivelseförfarandet skulle 
kunna tillämpas krävs förutom att en förvarning har gjorts, att riksdagen anser det påkallat av 
särskilda skäl. Härmed avses främst lagstiftningsingripanden mot skatteflykt och kringgående 
av skattelag (s. 163). 
99 SOU 1978:34 s. 161. 
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naturlig tidpunkt för detta ansågs vara den dag då regeringen lägger fram en 
proposition. Visserligen innebär detta inte att det är säkert att förslaget genom-
förs, men den som inte anpassar sig efter förslaget, gör det på egen risk. Ett 
system med förhandsvarning skulle kunna tillgodose kravet på förutsebarhet i 
så måtto att retroaktiviteten genom denna förvarning kunde bli förutsebar. I 
detta sammanhang fick det enligt utredningen förutsättas att regeringen vidtar 
särskilda åtgärder i samband med att en sådan proposition läggs fram, t.ex. 
arrangerar en presskonferens för att snabbt sprida kännedom om dess inne-
håll.100 Denna konstruktion utformades med inspiration från engelsk lagstift-
ningspraxis.101 
 Förvarningstidpunkterna skulle enligt Rättighetsskyddsutredningens för-
slag knytas till regeringens handlande och inte riksdagens, trots att det är riks-
dagen som är ensam lagstiftare. Anledningen till detta var främst praktiska, 
d.v.s. att:  

 
”finna tidpunkter i det normala lagstiftningsförfarandet som på en gång ligger 
tillräckligt tidigt och som å andra sidan är så bestämda att den aviserade lag-
stiftningen kan förmodas komma till stånd”.  
 

Det ansågs vidare nödvändigt med ytterligare ett undantag för de fall då "sam-
hället befinner sig i en allvarlig krissituation". Som exempel nämndes 1939 
års förordning om värnskatt. Det andra undantaget rörde således tillåtligheten 
av retroaktiv lagstiftning vid krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Även i 
dessa situationer måste emellertid riksdagen anse det påkallat av särskilda 
skäl.102 
 Förslaget som placerades i RF 2 kap. 10 § st. 2 fick av rättighetsskyddsut-
redningen följande formulering:  

 
”Skatt eller avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift som 
gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldig-
heten. Riksdagen får likväl, om den finner särskilda skäl påkalla det, föreskriva 
att skatt eller avgift får uttagas även i annat fall, dock endast om sagda omstän-
dighet inträffade, sedan ett av regeringen eller riksdagsutskott framlagt förslag 
därtill hade lämnats till riksdagen eller sedan regeringen hade lämnat riksdagen 
meddelande i saken genom skrivelse. Riksdagen får härutöver föreskriva un-
dantag från vad som är bestämt i första meningen, om riksdagen finner det på-
kallat av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk 
kris”.103 
 

 
100 Ibid. s. 162. 
101 Hagstedt 1981 s. 112, Hagstedt 1975 s. 205. 
102 SOU 1978:34 s. 163. 
103 SOU 1978:34 s. 20, s. 163. 
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Rättighetsskyddsutredningen hade flera frågor att utreda bortsett från att ut-
forma ett förslag om ett förbud mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning, 
såsom att grundlagsfästa lagprövningsrätten. Rättighetsskyddsutredningen 
uppvisade en tämligen stor enighet kring förslaget om ett förbud mot retroak-
tiv skatte- och avgiftslagstiftning.104  
 Vid remissrundan fick förslaget om ett förbud mot retroaktiv skattelag ett 
övervägande positivt mottagande och merparten av remissinstanserna till-
styrkte förslaget.105 HFD (före detta Regeringsrätten) framhöll:  

 
"När i det föreslagna förbudet mot retroaktivt uttagande av skatt eller avgift 
sägs att skatt eller avgift ej får uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift 
som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl-
digheten, har därmed ett speciellt till skatterätten anpassat retroaktivitetsbe-
grepp skapats. Mot detsamma kan visserligen invändas att det inte täcker allt 
det som kan uppfattas som retroaktivt i skattesammanhang. Regeringsrätten an-
ser emellertid att det knappast är möjligt att, så länge som någon allmän formel 
för förbud mot retroaktiv lag inte blivit fastslagen, komma längre än vad utred-
ningen gjort. Förbudet täcker under alla förhållanden de centrala fallen och 
kommer säkerligen att utöva en betydande psykologisk effekt och påverka ställ-
ningstaganden också utanför sitt tillämpningsområde".106  

 
Uppfattningarna rörande undantaget för särskilda skäl var blandade. Juridiska 
fakultetsnämnden i Uppsala framhöll att det första undantaget rörande sär-
skilda skäl var alltför obestämt och att detta torde "skapa en besvärande oklar-
het och osäkerhet, som väsentligt kan urholka huvudregelns värde för den en-
skilde". Vidare påpekades att enskilda skulle kunna komma att se sig tvungna 
att avstå från handlingar, som är fullt legala vid den tidpunkt då de aktualiseras 
och som även kommer att vara legala i framtiden. Detta undantag skulle därför 
enligt dessa instanser utgå.107  

 
104 En ledamot i Rättighetsskyddsutredningen reserverade sig mot förslaget om införande av ett 
förbud mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning. I korthet ansåg denne att grundlagsförbu-
det skulle innebära ett skydd för spekulation.  Reservanten framhöll istället den allmänna röst-
rätten som ett tillräckligt medel mot retroaktiva lagstiftningsåtgärder. Reservation av Kenneth 
Kvist (vpk), SOU 1978:34 s. 224. 
105 Prop. 1978/79:295 bilaga 2 s. 71. Förslaget om förbud mot retroaktiv skattelag tillstyrktes 
eller godtogs uttryckligen av HFD, Svea hovrätt, kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall, 
ÖB, riksförsäkringsverket, de tre juridiska fakultetsnämnderna, länsstyrelserna i Uppsala, Kro-
nobergs och Hallands län, Sveriges industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen, 
SACO/SR, Svenska företagares riksförbund, LRF, Svenska avdelningen av Internationella ju-
ristkommissionen samt Medborgarrättsrörelsen. Endast fyra regeringsråd och riksskatteverket 
avstyrkte förslaget. 
106 Ibid. s. 71. 
107 Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 74. 
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Förslaget avstyrktes av fyra regeringsråd (numera justitieråd)108 och Riksskat-
teverket (numera Skatteverket). Regeringsråden framhöll att lagstiftaren hit-
tills även utan ett grundlagsförbud redan iakttog grundsatsen att skattelagstift-
ning inte ska ha tillbakaverkande kraft till nackdel för de enskilda. Följaktli-
gen ansåg de att ett särskilt stadgande härom vore obehövligt.109 Vidare ansåg 
de att ett införande av ett grundlagsförbud skulle vara förenat med betydande 
svårigheter, inte minst vad beträffade frågor rörande skattskyldighetens in-
träde.  

Regeringsråden pekade inledningsvis på de grundläggande skillnader som 
finns mellan skatterätt och straffrätt i det här avseendet. Strafflagstiftning rik-
tar sig i de flesta fall mot enstaka personers handlande som är väl definierat 
och beläggs med straffsanktion. Bortsett från enstaka fall, torde tillämpnings-
svårigheterna i straffrättsliga sammanhang vara försumbara.110 Ett retroaktivi-
tetsförbud på skatterättens område var emellertid förenat med en betydande 
komplexitet som man inte ansåg närmare hade utretts. Det gällde t.ex. det ret-
roaktivitetsbegrepp som utredningen lagt till grund för sitt förslag.  

Regeringsråden analyserade härvid ett uttalande som gjorts i utredningen 
med innebörden att retroaktiv lagstiftning bryter mot principen att man i för-
väg skall kunna bedöma de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Om ett 
sådant uttalande skulle ligga till grund för retroaktivitetsförbudet skulle detta 
i praktiken omöjliggöra lagstiftning på skatterättens område, menade rege-
ringsråden. Om någon t.ex. bestämmer priset på en fastighet på grund av att 
det föreligger avdragsrätt för ränta på lånat kapital, kan givetvis framtida in-
skränkningar i avdragsrätten få retroaktiv effekt eftersom dessa ändringar i 
lagen inte kunnat förutses och priset för fastigheten i det läget hade bestämts 
annorlunda.111  

Regeringsråden framhöll emellertid att det stod klart att utredningen inte 
föreslagit ett så långt gående retroaktivitetsförbud, men att en nyansering var 
på sin plats. Vissa farhågor uttrycktes vidare avseende problem med att fast-
ställa skattepliktens inträde, inte minst när en serie rättshandlingar ligger till 
grund för denna.112  

Departementschefen instämde som helhet med rättighetsskyddsutredning-
ens förslag avseende införandet av ett förbud mot retroaktiv skatt- och avgifts-
lagstiftning.113 I propositionen behandlades inget nytt av betydenhet. Däremot 
tog departementschefen fasta på den synpunkten, som framhållits av kom-
munförbundet i remissrundan, att förbudet mot retroaktiv avgiftslagstiftning 

 
108 Regeringsråden Wieslander, Reuterswärd, Hilding och Wahlgren. 
109 Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 75. 
110 Ibid. s. 75. 
111 Ibid. s. 76. 
112 Ibid. s. 76. 
113 Prop. 1978/79:195 s. 32, s. 55-57. 
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inte ska omfatta kommunala avgifter. Förslaget förtydligades därför på denna 
punkt.114 

Retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 trädde i kraft 1 januari 1980 
med följande lydelse:  
 

”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, 
som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl-
digheten. Finner riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock lag innebära att 
skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade trätt i kraft när nyss-
nämnda omständighet inträffade, om regeringen eller riksdagsutskott då hade 
lämnat förslag härom till riksdagen. Med förslag jämställes ett meddelande i 
skrivelse från regeringen till riksdagen om att sådant förslag är att vänta. Vidare 
får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att 
det är påkallat av särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår ekono-
misk kris.”  

3.3.2 Skyddets innebörd och räckvidd 
 
Sedan det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet infördes i RF 2 kap. 10 § st. 2 
den 1 januari 1980,115 är stadgandet i princip oförändrat bortsett från några 
språkliga ändringar som genomfördes i samband med grundlagsreformen 
2011.116 Sedan den 1 januari 2011 har RF 2 kap. 10 § st. 2 följande lydelse:  
 

”Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter 
som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyl-
digheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock 
innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft 
när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade 
lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i 
skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. 
Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen 
finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår 
ekonomisk kris.” 

 
I detta avsnitt kommer att redogöras för innebörden av skyddet i RF 2 kap. 10 
§ st. 2 och dess räckvidd, d.v.s. skyddets konstitutiva delar. Först diskuteras 
vad det innebär att skyddet rör retroaktivitet till den enskildes nackdel. 

 
114 Ibid. s. 56 f, s. 60. 
115 För mer kortfattade framställningar på ett antal av de temata som behandlas i detta avsnitt 
av mig själv och tillsammans med andra medförfattare se Fast Lappalainen 2015 s. 145 f., Fast, 
Melz och Hultqvist 2013 s. 362 f., Fast SN 2011 s. 122 f. 
116 Prop. 2009/10:80 s. 51, SOU 2008:125 del 2 s. 654 f. 
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Härefter redogörs för vilka skatter och avgifter som omfattas av förbudet, vil-
ket följs av en framställning om begreppet föreskrift och en redogörelse för 
hur skyddet avgränsas i tiden, d.v.s. enligt vad som anses utgöra den beskatt-
ningsutlösande omständigheten. Avsnittet avslutas med en sammanfattande 
analys. 

3.3.2.1 Skydd mot retroaktivitet till den skattskyldiges nackdel 
 
Något som inte framgår direkt av ordalydelsen, men som kan sägas vara un-
derförstått, är att stadgandet endast tar sikte på retroaktivitet till den enskildes 
nackdel. Retroaktiv skattelag till den enskildes fördel kan således införas utan 
hinder.117 Det finns flera exempel på detta, såsom i anslutning till slopandet 
av arvs- och gåvoskattelagen den 1 januari 2005. I slutet av december 2004 
inträffade den s.k. tsunamikatastrofen i Sydostasien där många svenska med-
borgare omkom. Ett underliggande motiv var således att det kunde anses som 
stötande att de anhöriga till flodvågskatastrofens offer inte skulle komma i 
åtnjutande av denna skattefrihet som stundade, vilket föranledde att ikraftträ-
dandet tidigarelades till den 17 december 2004.118 Ett andra exempel handlade 
om att hantera konsekvenser i samband med att den s.k. ”IT-bubblan” sprack. 
Flera andelsägare med kvalificerade andelar i fåmansföretag inom IT-bran-
schen hade drabbats av orimliga skattekonsekvenser i samband med andels-
byten. För att avhjälpa situationen införde lagstiftaren bestämmelser om fram-
skjuten beskattning vid andelsbyten, som skulle kunna tillämpas retroaktivt i 
vissa fall på den skattskyldiges begäran.119 Ett tredje exempel är höjningen av 
det s.k. RUT-avdraget 2019 som infördes retroaktivt av praktiska och admi-
nistrativa skäl. Lagändringen infördes den 1 juli 2019, men gäller enligt över-
gångsbestämmelserna för hela beskattningsåret 2019.120  

Det faktum att det retroaktiva lagstiftningsinstrumentet används för att av-
hjälpa vissa problem eller undvika vad som uppfattas som stötande konse-
kvenser av lagen, torde emellertid inte kunna tas till intäkt för att det i svensk 
rätt föreligger en rättighet att få förhållanden återställda eller ändrade genom 
retroaktiv skattelagstiftning till den enskildes fördel.121 Möjligen kan den lag-
stiftningspraxis som utvecklats i de aktuella fallen utgöra utgångspunkten för 

 
117 Prop. 1978/79:195 s. 56, SOU 1978:34 s. 161. 
118 Prop. 2004/05:97, 2004/05:FiU29. 
119 Prop. 2002/03:15. 
120 Prop. 2018/19:89 s. 12. 
121 Ett exempel på detta är ett ärende som gällde en av de företagare som beskattats över 100 
procent till följd av tillämpningen av andelsbyteslagen, men vars beskattning inte omfattades 
av den retroaktiva lagstiftningen och därmed varken kunde erhålla uppskov eller beskattas en-
ligt de nya reglerna om framskjuten beskattning. Denne klagade till EDMR under åberopande 
av egendomsskyddet TP1-1 (ansökan nr. 57314/08, Grunewald ./. Sverige). Prövningstillstånd 
nekades. Fredrik Sterzel har kommenterat detta fall i Åhman 2009, s. 105 ff., se även Sterzel 
2009 s. 315 ff. 
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en doktrin om positiva skyldigheter för staten att lagstifta retroaktivt för att 
avhjälpa rättsförluster för enskilda eller andra orimliga konsekvenser av skat-
telagen. 

I vissa fall uppmanar remissinstanserna lagstiftaren att införa retroaktiva 
lagändringar, såsom vid slopandet av Lundinreglerna 2012 (tidigare 17 kap. 
8–12 § IL)122 och i samband med ändringar i reglerna om koncernbidrag i 35 
kap. IL 2009. Regeringen uttalade i det sistnämnda ärendet:  

 
"Skattelagstiftning med retroaktiv verkan bör, som redan nämnts, användas 
med stor restriktivitet, även i de fall den kan vara till fördel för de skattskyl-
diga…".123  

 
Det är emellertid inte alltid självklart vad som ska anses vara till nackdel för 
den skattskyldige.124 Det kan finnas situationer där en lagstiftning som helhet 
stiftas till den skattskyldiges fördel, men som likväl kan leda till att nya be-
stämmelser tillämpas retroaktivt till nackdel för den enskilde. Det kan vara 
fallet när den enskilde på egen begäran kan välja att regler tillämpas retroak-
tivt. Detta kan kallas för "frivillig retroaktivitet".  

En sådan problematik aktualiserades i ett lagstiftningsärende rörande tek-
niska ändringar i kapitalvinstreglerna för fastigheter i samband med införandet 
av en ny fastighetstaxeringslag (1979:1152), FTL. Den nya FTL, som skulle 
träda ikraft den 1 januari 1981,125 innebar en omfattande uppsplittring av be-
fintliga taxeringsenheter, vilket påverkade kapitalvinstbeskattningen för fas-
tigheter.126 Det visade sig emellertid inte vara möjligt att anpassa regleringen 
om kapitalvinstbeskattning till FTL i tid för FTL:s ikraftträdande, för vilket 
regler inte skulle träda ikraft förrän den 1 april 1981.127 I propositionen kon-
staterades att det fanns behov av att kunna tillämpa delar av den nya lagstift-
ningen redan före ikraftträdandet den 1 april. Vissa regler skulle därför kunna 
tillämpas retroaktivt på avyttringar som skett under tiden den 1 januari till den 
31 mars 1981 på den enskildes begäran.128  

Fråga var således om en retroaktiv lagstiftning till den skattskyldiges för-
del, vilket normalt inte torde innebära att RF 2 kap. 10 § st. 2 var tillämplig. 
Frivilligheten för den enskilde att yrka om retroaktiv tillämpning av reglerna 
innebar emellertid en risk för att den enskilde, på grund av en felkalkyl, skulle 
begära att reglerna tillämpas trots att det skulle medföra högre skatt. I ett 

 
122 Prop. 2011/12:17 s. 31. Regeringen fann det emellertid olämpligt att efterkomma denna 
uppmaning i det aktuella fallet. Det uttalades också att det var oklart om resultatet skulle vara 
retroaktivitet till den enskildes fördel eller betungande retroaktivitet. 
123 Prop. 2008/09:40 s. 24. 
124 Olsson 2006 s. 222. 
125 Prop. 1980/81:104 s. 16. 
126 Melz 1986 s. 198. 
127 Prop. 1980/81:104 s. 41. 
128 Ibid. s. 42 
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sådant läge skulle retroaktiviteten tillämpas till den enskildes nackdel och där-
med vara otillåten.129 Departementschefen framhöll att retroaktivitetsförbudet 
i RF 2 kap. 10 § st. 2:  

 
"torde böra läsas så, att skattemyndigheterna i ett sådant fall - trots den skatt-
skyldiges yrkande - är förhindrade att tillämpa de nya reglerna retroaktivt. 
Framgår det av deklarationen att den skattskyldige har räknat fel, är det således 
en skyldighet för skattemyndigheten - givetvis efter den skattskyldiges hörande 
- att göra en ny beräkning".130  

 
Den aktuella redogörelsen visar att det i de flesta fall är enkelt att avgöra om 
retroaktivitet föreligger till den enskildes fördel eller nackdel. Likväl är det 
inte alltid självklart att så är fallet. En reglering till den enskildes fördel kan 
ibland medföra risker att en tillämpning i själva verket sker till den enskildes 
nackdel. Det finns därför anledning att vara vaksam på konsekvenserna, såväl 
från lagstiftarens som rättstillämparens sida.  

3.3.2.2 Vilka skatter och avgifter omfattas?  
 
Vilka skatter och avgifter som omfattas av stadgandet i RF 2 kap 10 § st. 2 
och hur dessa begrepp ska förstås, är som regel enkelt att avgöra, men det 
gäller att vara uppmärksam på att vissa gränsdragningsproblem kan föreligga. 
Gränsen mellan skatter och avgifter brukar betecknas som ”flytande" och kan 
därför vålla en del huvudbry vid tillämpningen, vilket även kan påverka till-
lämpningen av RF 2 kap. 10 § st. 2.131 Retroaktivitetsförbudet omfattar prak-
tiskt taget alla skatter, såväl statliga som kommunala. Vad beträffar avgifter, 
pekar stadgandet ut statliga avgifter, vilket kan vara tullar och sociala avgifter. 
Som framgår e contrario omfattas inte kommunala avgifter. Sanktionsavgifter 
är av straffrättslig natur och omfattas av RF 2 kap. 10 § st. 1. De konstitution-
ella skatte- och avgiftsbegreppen aktualiseras därför normalt inte eftersom RF 
2 kap. 10 § st. 2 är tillämpligt avseende både skatter och avgifter. Likväl kan 
gränsdragningsproblem föreligga i förhållande till kommunala avgifter och 
sanktionsavgifter.  
 Det finns inte några legaldefinitioner av vare sig skatt eller avgift i RF och 
något införande av sådana synes inte heller ha varit på tal. Gränsdragningen 
mellan skatt och avgift får därför främst göras med utgångspunkt av uttalan-
den i förarbetena till RF.132 Skatt definieras enligt förarbetena som ett 

 
129 Ibid. 
130 Ibid. Därefter övergick departementschefen till att redogöra för att det inte alltid var helt 
enkelt att avgöra vilket alternativ som skulle vara mest förmånligt, s. 43. 
131 Prop. 1973:90 s. 213, Petrén SvSkT 1985 s. 136. 
132 SOU 2007:96 s. 28, Westerberg FT1982 s. 6. 



101 

tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation.133 Således kan med-
borgarna genom sin betalning inte göra anspråk på några direkta rättigheter 
till särskilda varor eller tjänster. En offentligrättslig avgift definieras generellt 
som en betalning för en tjänst eller vara som tillhandahålls av det allmänna, 
m.a.o. en penningprestation för vilken erhålls en specificerad motprestation 
från det allmänna. Fråga är således i princip om ren konsumtion av varor eller 
tjänster som tillhandahålls av det allmänna och som den betalande medborga-
ren antingen är tvungen att utnyttja eller kan utnyttja frivilligt.134  

Vad som i detta avseende kan ställa till det vid tillämpningen av RF 2 kap. 
10 § st. 2, är att det i viss mån förekommer terminologiska oklarheter, framför 
allt eftersom avgiftsbeteckningen ibland används för penningprestationer som 
definitionsmässigt är att betrakta som skatt.135 Även om en grundregel torde 
vara att en skatt ska benämnas skatt, föreligger inga krav på lagstiftaren att 
beteckna en skatt vid dess rätta namn, så länge som man upprätthåller lagkra-
vet som gäller för skatt136 Rent praktiskt kan det också föreligga svårigheter 
att avgöra skillnaden mellan skatt och avgift.  
 För de fall det skulle vara oklart, om man har att göra med en skatt eller 
sanktionsavgift, har detta en betydande inverkan på retroaktivitetsskyddets 
styrka, eftersom det straffrättsliga retroaktivitetsskyddet är absolut och det 
skatterättsliga är svagt till sin natur.137 Det har tidigare förekommit att sankt-
ionsavgifter anses utgöra tvångsavgifter och mer sällan att de skulle betraktas 
som skatter. Ett exempel härpå är det tidigare automobilskattetillägget, som 
numera kallas överlastavgift. På utredningsstadiet karaktäriserades det som en 
skatt eller "tillägg till skatt". Därefter behandlades denna pålaga som en avgift, 
till dess att Skatteutskottet ingrep och konstaterade att fråga var om en straff-
avgift.138  

Sanktionsavgifterna utgör emellertid en egen kategori av penningprestat-
ioner, på så vis att de utgör en ekonomisk sanktion som betalas till det all-
männa vid sidan av bötesstraff och annan rättsverkan av brott.139 

 
133 Prop. 1973:90 s. 213, SOU 1963:17 s. 374. Definitionen myntades av Författningsutred-
ningen och anammades av senare utredningar. Se även Westerberg FT 1982 s. 1. Detta är också 
en internationellt vedertagen definition som är vanligt förekommande i andra rättsordningar. 
Det gäller t.ex. den definition som ligger till grund för OECD:s revenue statistics. 1965, ”com-
pulsory, unrequited payments to general government”. Se Vording 2005 s. 47. Barassi konsta-
terar i en studie att begreppet skatt i ett komparativt perspektiv inte verkar skilja sig nämnvärt 
från land till land, se Barassi 2005 s. 72. 
134 SOU 1993:40 del A s. 100. 
135 Härom se särskilt SOU 2007:96 s. 128 ff. 
136 Prop. 1973:90 s. 219 f. En kommentar härom se Westerberg FT 1982 s. 7. 
137 Ett citat av Påhlsson är här tänkvärt: ”Att ett undantag från retroaktivitetsförbudet finns för 
skatteregler men inte för straffrättsliga regler innebär att höga skatter, men inte små böter kan 
påföras med stöd av retroaktivt verkande regler.” Se Påhlsson SN 2011 s. 3 not 6. 
138 Warnling-Nerep 1987 s. 63 f., Westerberg FT 1982 s. 5 och s. 7. 
139 Warnling-Nerep 2010 s. 15 och 1987 s. 53 ff. Warnling-Nerep anger följande kriterier för 
att en penningpålaga ska karaktäriseras som en sanktionsavgift: ”1) Det skall vara fråga om en 
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Gränsområdet för sanktionsavgifter avgränsas numera med tillämpningen av 
artikel 6 EKMR på sanktionsavgifter såsom "anklagelse för brott".140 Risken 
för en sammanblandning mellan en skatt och en sanktionsavgift torde i dagens 
läge vara mindre, inte minst beroende på de preciseringar som gjorts i såväl 
lagstiftning som rättspraxis med stöd av art. 6 EKMR. Det föreligger emeller-
tid alltjämt vissa gränsdragningsproblem på detta område, såsom det s.k. fö-
reträdaransvaret i 59 kap. 12 § till 15 § SFL, vars karaktär är omtvistad. Senare 
tids forskning av Simon Almendal visar att företrädaransvaret framstår som 
en straffrättslig sanktion enligt artikel 6 EKMR.141 Det gäller därför att komma 
ihåg att denna skiljelinje är av särskild vikt när det gäller retroaktivitetsförbu-
dets tillämpning, d.v.s. om det är första eller andra stycket i RF 2 kap. 10 § 
som är tillämpligt.  
 I vissa fall kan det vara oklart om en kommunal avgift i själva verket är en 
skatt och därmed om stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 är tillämpligt. Detta 
gäller t.ex. parkeringsavgiften som beslutas av kommunerna, vilken har an-
setts ha en konstitutionellt oklar status, eftersom denna troligen är betrakta 
som en skatt.142 Liknande diskussioner har tidigare förekommit beträffande 
trängselskatten som enligt de första förslagen ansågs vara en kommunal träng-
selavgift.143 Ett annat exempel är den kommunala fastighetsavgiften som trots 
sin benämning, är en skatt.144 Det har även diskuterats om begravningsavgif-
ten, som årligen tas ut av kommun (eller församling) utan att någon direkt 
motprestation kan identifieras utgör en skatt.145 

Skälet till att kommunala avgifter inte omfattas, var att det vid införandet 
av RF 2 kap. 10 § st. 2, inte ansågs nödvändigt med hänsyn till att det redan 
förelåg en praxis om förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel 

 
ekonomisk sanktion, fast inte ett bötesstraff eller annan rättsverkan av brott enligt definitionen 
i BrB. 2) Avgiften skall stipuleras i en författning, och såtillvida utgöra ett generellt hot. 3) 
Avgiften skall tillfalla det allmänna, d.v.s. stat eller kommun, eller möjligtvis ett enskilt subjekt 
till vilket har anförtrotts att handha en myndighetsuppgift.” 
140 Warnling-Nerep 2010 s. 143 ff., s. 281 f. 
141 Simon Almendal 2015 s. 145 ff. 
142 SOU 2006:109 s. 128 f., SOU 2003:61 s. 104. 
143 Om denna betalning skulle benämnas ”trängselavgift” eller ”trängselskatt” var föremål för 
en tämligen intensiv debatt. Se t.ex. de reservationer och särskilda yttranden som redovisas i 
SOU 2003:61. Se vidare SOU 2003:61 s. 105 och prop. 2003/04:145 s. 35. 
144 Prop. 2007/08:27 s. 70. Detta föranledde kritik av Lagrådet, se Lagrådets yttrande 2007-10-
09 i prop. 2007/08:27 s. 238. Även flera remissinstanser var kritiska. Sveriges Bostadsrättscent-
rum t.ex. anförde att ”det föreslagna namnbytet förefaller vara en skenmanöver för att dölja att 
en statlig fastighetsskatt de facto föreslås vara kvar”, se prop. 2007/08:27 s. 68. 
145 Westerhult FT 2016 s. 413 f. 
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för kommunmedlemmar.146 Denna praxis kodifierades i 1991 års kommunal-
lag147 varvid man uttryckligen framhöll att  
 

"förbudet gäller vid sidan om det principiella förbud mot retroaktiv lagstiftning 
ifråga om skatter och statliga avgifter som finns i 2 kap. 10 § st. 2 RF.”148  

 
Det poängterades också i propositionen till 1991 års lag att även om principen 
är generellt utformad, är den främst aktuell ifråga om taxebeslut.149 Principen 
regleras sedan den 1 januari 2018 i 2 kap. 4 § KomL och säger att kommuner 
och landsting inte får fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för 
kommunmedlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga 
skäl till det. Möjligheten att göra avsteg från denna princip får endast göras 
"med mycket stor försiktighet".150 Viss retroaktivitet kan godtas av praktiska 
skäl om det rör sig om en kortare tid.151 Principen i RF 2 kap. 10 § st. 2 kan 
således sägas ha fått fullt genomslag i KomL. Problem kan emellertid upp-
komma, som nämndes, om förbudet i RF eller dess motsvarighet i KomL ska 
tillämpas men också i vilken mån dessa stadganden i realiteten ger ett likvär-
digt skydd.  

3.3.2.3 Begreppet föreskrift i RF 2 kap. 10 § st. 2 
 
I RF 2 kap. 10 § st. 2 anges att skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vidare 
mån än vad som följer av "föreskrifter". I RF finns en legaldefinition av be-
greppet "föreskrift" i RF 8 kap. 1 §. Enligt detta stadgande meddelas föreskrif-
ter av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter 

 
146 Se prop. 1978/79:195 s. 56 f. I propositionen hänvisas till RÅ 1956 I 166, RÅ 1961 I 90 och 
RÅ 1974 A 2081. För remissinstansernas synpunkter i denna fråga, se prop. 1978/79:195 bilaga 
2 s. 78. JO och kommunförbundet ställde sig kritiska till att kommunala avgifter skulle omfattas 
av förbudet. JO pekade på att det skulle kunna vara problematiskt med hänsyn till lagpröv-
ningen och det kommunala besvärsinstitutet. Kommunalförbundet menade att det redan fanns 
en princip om skydd mot retroaktivitet beträffande kommunala avgifter i rättspraxis. Man pe-
kade också på att det är problematiskt för de kommunala beslutande organen att fatta beslut om 
undantag enligt förslaget. Landstingsförbundet hade inget att erinra mot att förbudet omfattade 
även de kommunala avgifterna. 
147 Det kommunalrättsliga retroaktivitetsförbudet stadgades i kommunallagen (1991:900) i kap. 
2 § 3. 
148 Prop. 1990/91:117 s. 150, SOU 1985:29 s. 47 och s. 60 f. 
149 Prop. 1990/91:117 s. 150. 
150 Ibid. I propositionen uttalades om kravet på ”synnerliga skäl”: ”Det finns därför skäl för en 
sådan utomordentligt stark begränsning som ligger i uttrycket synnerliga skäl även om det 
skulle innebära en skärpning av rättsläget.” 
151 Ibid. Härvid gjordes hänvisningar till rättspraxis i RÅ 1985 2:19 och RÅ 1987 ref. 41. 
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kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regering meddelas av andra 
myndigheter än regeringen och av kommuner.152  

Användningen av begreppet "föreskrift" innebär således att inte bara lag-
stiftning utan även att verkställighetsföreskrifter omfattas. Verkställighetsfö-
reskrifter är av stor praktisk betydelse på skatteområdet och används i stor 
utsträckning som en komplettering i materiellt hänseende. Det gäller emeller-
tid att sådana föreskrifter inte får innebära något nytt åliggande eller ingrepp 
för enskilda.153 Gränsdragningen mellan vad som är "en komplettering i ma-
teriellt hänseende" och "utfyllnad av lag" kan emellertid vara hårfin och har 
varit föremål för omfattande diskussioner i doktrinen.154 Likväl har verkstäl-
lighetsföreskrifter inte diskuterats nämnvärt i förhållande till RF 2 kap. 10 § 
st. 2. Det faktum att en komplettering till skattelagen i materiellt hänseende i 
själva verket visar sig utgöra en "utfyllnad av lag" kan också innebära en ret-
roaktiv tillämpning. Ett nytt åliggande införs som den enskilde inte kunnat 
förutse och där möjligheterna att anpassa sina dispositioner är uteslutna eller 
betydligt kringskurna. Beroende på vad denna innebär kan antingen principen 
om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning och principen om 
berättigade förväntningar bli aktuella. Denna aspekt borde rimligen utgöra en 
komponent vid en sådan prövning. 
 Stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 omfattar inte, såsom framgår av ordaly-
delsen, retroaktivitet som kan föreligga på grund av utveckling av ny rätts-
praxis, vilket i synnerhet kan bli aktuellt vid praxisändringar i högsta instans 
eller i EUD.155 Förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 är inte heller tillämpligt på 
administrativ praxis, såsom allmänna råd enligt 1 § författningssamlingsför-
ordningen (1976:725). Dessa lämnas av SKV i syfte att bidra till en enhetlig 
rättstillämpning och utgör ett betydelsefullt instrument för detaljreglering.156 

Vad beträffar rättspraxis och administrativ praxis får i stället ledning sökas 
i andra stadganden i RF respektive i allmänna rättsgrundsatser, såsom princi-
pen om förbud mot retroaktiv rättstillämpning och principen om berättigade 
förväntningar.157  

Av betydelse för tillämpligheten av RF 2 kap. 10 § st. 2 är emellertid att 
det vid flera tillfällen skett en förväxling mellan verkställighetsföreskrifter och 
allmänna råd i rättstillämpningen. Detta har bland annat hängt samman med 

 
152 Det var i samband med grundlagsreformen 2011, som begreppet föreskrift fick en legalde-
finition i RF 8 kap. 1 § (se prop. 2009/10:80 s. 220, SOU 2008:125 s. 556). 
153 Strömberg 1999 s. 132, prop. 1973:90 s. 211 och KU 1980/81:25 s. 129 f. Uttalandena i 
prop. 2009/10:80 s. 219 bekräftar att tidigare uttalanden i förarbetena i detta avseende fortfa-
rande är aktuella efter grundlagsreformen 2011. 
154 Påhlsson 2018 s. 33 f., Lavin 2009 s. 73 ff., Strömberg 1999 s. 138 ff., Hultqvist 1995 s. 131 
ff. 
155 Mutén SvSkT 1994 s. 329 f. 
156 Påhlsson 2007 s. 205 ff. 
157 Påhlsson 2018 s. 111. 
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att de allmänna råden tidigare givits många olika beteckningar.158 Allmänna 
råd har därför i vissa fall felaktigt uppfattats som bindande.159 Ett exempel på 
detta är fallet RÅ 1988 ref. 151, i vilket SKV beslutat om begränsningar i 
avdragsrätten för bilresor till och från arbetet med stöd av allmänna råd som 
felaktigt kom att uppfattas som verkställighetsföreskrifter.160 I ett antal mål 
beviljades till och med resning av denna anledning, även om grunden för detta 
har ifrågasatts.161 

Stadgandet i RF 8 kap. 1 § ger uttryck för en formell definition av begreppet 
föreskrift och uppställer således inte uttryckligen några materiella krav på vad 
som avses härmed.162 Detta har också varit avsikten, eftersom man inte önskat 
"kringskära lagbegreppet med kriterier".163 I förarbetena sägs att föreskrifter 
för att vara föreskrifter ska: 1) vara beslutade av ett behörigt organ, 2) vara 
rättsregler, 3) vara bindande för myndigheter och enskilda, 4) inte bara avse 
ett konkret fall utan äga generell giltighet (generalitetsprincipen).164 RF 8 kap. 
1 § omnämner emellertid inte de övriga kriterier som ställs upp i förarbetena, 
d.v.s. "bindande” och "generell".  

Behöriga organ kan endast vara svenska. De normer som meddelas inom 
ramen för EU-samarbetet m.m. omfattas därmed inte.165   

 
158 Detta föranledde sedermera ett ingripande från lagstiftaren, se prop. 1983/84:119. 
159 Påhlsson 2018 s. 109, von Bahr 2009 s. 23 ff., Påhlsson 2007 s. 180. 
160 HFD konstaterade att en sådan begränsning inte heller är möjlig inom ramen för utfärdande 
av verkställighetsföreskrifter eftersom det innebär ett nytt åliggande för den enskilde. Målet 
föranledde beslut om resning i flera fall, se RÅ 1990 not. 42 och RÅ 1990 not. 517. Liknande 
frågeställningar har även kommit upp i senare mål, t.ex. RÅ 1991 ref. 44. På senare tid har 
frågan kommit upp angående klassificeringen av bostadsrättsföreningars status i bl.a. målet 
HFD 2008 ref. 5. Den oklara bestämmelse som numera finns i 2:17 IL hade under mer än femtio 
års tid kompletterats med en administrativ praxis som förklarade hur denna klassificering skulle 
göras. HFD ansåg därför att eftersom inga ändringar förelåg rörande de faktiska förhållandena 
skulle denna praxis stå fast och föreningen därmed bibehålla sin ursprungliga klassificering. 
161 RÅ 1990 not. 42 och RÅ 1990 not. 517. För en kommentar se von Bahr 2009 s. 23 ff., som 
kritiserar denna praxis då grund för resning i själva verket inte förelåg. 
162 Uppdelningen i formellt och materiellt lagbegrepp har inspirerats av tysk statsrättsdoktrin 
(den sena tyska konstitutionalistskolan), vilken, som Lagerqvist Veloz Roca påpekar, utgjorde 
kurslitteratur vid svenska statsvetenskapliga och juridiska institutioner ända in på 1960-talet, se 
Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 71, not 173. Det kan dock påpekas att även om tysk lagstiftning 
och doktrin traditionellt sett varit en stor inspirationskälla för svenska jurister har man i Sverige 
inte anammat tysk rättslig metod och lagstiftningsteknik (Spaak 2007 s. 70). Uppfattningen att 
lagbegreppet endast kunde vara formellt fann stöd i de skandinaviska rättsrealisterna, som haft 
stort inflytande i svensk rätt. Ett materiellt lagbegrepp framstod enligt denna rättsfilosofiska 
inriktning som naturrättslig, se Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 214 ff. 
163 Ibid. s. 71, Prop. 1973:90 s. 204, SOU 1972:15 s. 100 ff. I grundlagspropositionen framförde 
departementschefen att ”Enligt min åsikt är det bäst förenligt med folksuveränitetens princip 
att man inte uppställer några formella hinder för riksdagens normgivningskompetens (s. 204). 
164 Prop. 2009/10:80 s. 21, SOU 2008:125 s. 514, SOU 2008:42 s. 18, prop. 1973:90 s. 203, 
SOU 1972:15 s. 100, SOU 1963:17 s. 335. 
165 Prop. 2009/10:80 s. 216 ff. 
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Nära förbundet med kravet på behöriga organ är kravet på rättsregel. Detta 
krav framstår som mindre tydligt och Lagerqvist Veloz Roca konstaterar i sin 
forskning att det i förarbetena till 1974 års RF föreligger en viss begreppsoreda 
i det här avseendet. Hennes slutsats, utifrån doktrinens och grundlagspropo-
sitionens kriterier för rättsregel, är att det är fråga om "en generellt utformad 
regel som är användbar vid lösandet av konkreta rättsfrågor". Föreskrifter skil-
jer sig emellertid normalt mot andra rättsregler i det att de måste vara beslu-
tade av ett behörigt organ.166  

Vad som menas med kriteriet bindande diskuteras inte närmare i förarbe-
tena till RF167. Kravet på bundenhet framstår som särskilt betydelsefullt i ret-
roaktivitetssammanhang. Kan en enskild vara bunden av en tillbakaverkande 
lag, som inte gällde vid den tidpunkt som denne företog en viss transaktion i 
enlighet med gällande lag? Hur förhåller det sig om den enskilde företog en 
transaktion enligt ett förfarande som inte omfattades av någon särskild lagre-
gel, men som inte heller var olagligt? I det läget finns det ju ingen norm att 
vara bunden av. Kravet på bundenhet kan diskuteras utifrån olika utgångs-
punkter. Dess formella innebörd är att föreskriften är bindande när föreskrifts-
givaren fattat ett beslut om införande av en föreskrift, som därefter utfärdats 
(promulgerats), kungjorts (publicerats) och trätt i kraft vilket framgår av RF 8 
kap. 19 §. Genom godkännandet och utfärdandet får regeln sin giltighet.168 
Warnling-Nerep påpekar att tanken här är att genom att lagen blir känd kan 
den enskilde antas kunna förutse vad lagen betyder.169 

Närmare regler om kungörande finns i lagen (1976:633) om kungörande av 
lagar och andra författningar (kungörandelagen). Av § 13 i kungörandelagen 
framgår att "av författning skall framgå när den träder ikraft". Det sker normalt 
vid en tidpunkt efter det att lagen har kungjorts, men kan såsom vid retroaktiv 
lagstiftning avse ett datum före kungörandet. Det spelar således ingen roll om 
ikraftträdandet ligger bakåt eller framåt i tiden.  
 Vanligen intas uppgift om lagens ikraftträdande tillsammans med över-
gångsbestämmelser i den mån sådana förekommer. Övergångsbestämmel-
serna används för att anpassa den nya lagen till äldre gällande rätt - ofta för att 
tala om i vilken utsträckning äldre regler ska gälla på äldre förhållanden. I den 

 
166 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 165. Lagerqvist Veloz Roca har sammanfattat begreppet 
rättsregel utifrån doktrinens och grundlagspropositionens kriterier för rättsregel: "en generellt 
utformad regel, som är användbar vid lösandet av konkreta rättsfrågor. Till skillnad från före-
skriften kan rättsregeln dock vara individualiserad på så vis, att dess adressat även kan utgöras 
av en fysisk person. Steget från den generellt adresserade rättsregeln till föreskriften utgörs av 
att rättsregeln kodifieras av ett därtill behörigt organ." (se s. 165). 
167 Ibid. s. 167. 
168 Bull 2013 s. 427 f., Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 841, Strömberg 1999 s. 21 ff. 
169 Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 841. Warnling-Nerep kommenterar att den enskildes möjlig-
heter att förutse vad lagen betyder emellertid "i hög grad är en illusion i vårt samhälle med ett 
enormt antal författningar, som tillika är ständigt föremål för ändringar”. 
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meningen finns en presumtion om icke retroaktivitet inbyggt i systemet.170 I 
vilken utsträckning övergångsbestämmelser förekommer eller är utformade 
varierar beroende på vilket ämnesområde som är ifråga. Avsaknad av över-
gångsbestämmelser eller bristfälliga sådana, kan medföra retroaktiva effekter, 
varför det är av stor betydelse för retroaktivitetsskyddet om och hur sådana 
bestämmelser utformas.   

Det faktum att kriteriet "bindande" huvudsakligen är formellt innebär att 
en föreskrift normalt inte kan ogiltigförklaras. Det framgår av RF 8 kap. 18 § 
som säger att en lag inte får ändras eller upphävas på annat sätt än genom lag. 
Här skiljer sig den svenska rätten från vad som är fallet i flera europeiska län-
der och i unionsrätten, som grundar sig på maktdelningstanken.  

Frågan är då vad ett åsidosättande enligt RF 8 kap. 19 § skulle innebära, 
d.v.s. om en föreskrift på denna grund skulle kunna anses ogiltig (formell ogil-
tighet),171 t.ex. om en lag mot all förmodan skulle ha kungjorts för sent, vilket 
på så vis kan sägas ha medfört retroaktivitet. Svaret på denna fråga synes 
oklar. I förarbetena till kungörandelagen uttalades att i händelse ett offentlig-
görande uteblir eller sker på ett bristfälligt sätt, det inte regelmässigt innebär 
att föreskriften bör betraktas som en nullitet. Frågan får avgöras i rättstillämp-
ningen.172 Detsamma gäller frågor rörande föreskriftens materiella sida. En 
föreskriftsprövning enligt RF 11 kap. 14 § eller RF 12 kap. 10 § innebär endast 
att föreskriften inte får tillämpas. Det innebär visserligen att den förlorar sin 
handlingsdirigerande effekt, men inte att den blir ogiltig.173 

Det kan emellertid diskuteras om en lag som är retroaktiv i materiellt hän-
seende överhuvudtaget bör tillämpas utifrån formella utgångspunkter. Frågan 
om en föreskrifts bundenhet har vidare särskild relevans vad beträffar begag-
nandet av retroaktiv stopplagstiftning. Frågan om vilken rättsverkan som om-
fattar en skrivelse om att ett lagförslag är att vänta, har diskuterats av 
Warnling-Nerep,174 vilket närmare diskuteras i det kommande avsnittet. 

Generalitetskriteriet synes vara det enda materiella kriterium rörande be-
greppet föreskrift i RF som uppräknas i grundlagspropositionen, som 

 
170 Jfr Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 841. 
171 Herlitz 1930 s. 66. Herlitz benämner detta förhållande för yttre (formell) giltighet. 
172 En analys av Bull FT 1999 visar att HD tycks ha varit sträng och strikt upprätthållit kravet 
på korrekt form för kungörande, se Bull 2013 s. 435, se särskilt not 35 med hänvisningar. Bull 
framhåller att det i första hand avsett fall som avser förekomsten av felaktighet i publicerandet 
av en föreskrift varpå straff kan följa (s. 435). Se vidare SOU 1973:23 s. 104. En tidigare upp-
fattning, vilken redovisas av Herlitz var att en lag som tillkommit i formellt fel ordning skulle 
betraktas som en nullitet: ”Närmast har domare… att hålla sig till att lagen kungjorts. Befinnes 
den ej vara kungjord i därför stadgad ordning, kan domaren intet annat göra än att betrakta den 
såsom icke existerande. Härom råder enighet.” Se Herlitz 1930 s. 66. 
173 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 171. 
174 Warnling-Nerep 1999 s. 395. 
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godtagits av riksdagen och som kommenterats i förarbetena.175 Lagar som ut-
formas för att träffa händelser bakåt i tiden, innebär att adressaterna kan iden-
tifieras på ett annat sätt än vad som är möjligt vid framåtsyftande lagar. Detta 
ökar risken för maktmissbruk. Bristande generalitet kan emellertid inte i sig 
självt utgöra ett självständigt argument mot retroaktivitet. Mer relevant ter sig 
däremot argumentet om det kan visas att lagstiftaren har för avsikt att träffa 
en viss bestämd grupp i samhället genom retroaktiv lagstiftning.176  

Någon utförlig analys av vad som menas med generell giltighet har emel-
lertid ej företagits i förarbetena till RF.177 I grundlagspropositionen uppställde 
departementschefen ett antal kriterier beträffande innebörden av kravet på ge-
nerell tillämpbarhet. Enligt denne är en lag är generell om:  
 

”den avser ett visst slag eller vissa typer av handlingssätt eller riktar sig till eller 
på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd krets av personer.”178  

 
Generalitetskravet framgår vidare som en konsekvens av RF 11 kap. 4 § och 
RF 12 kap. 3 §, vilka förbjuder riksdagen att fullgöra rättskipningsuppgifter 
och förvaltningsuppgifter.179 I den meningen har RF ett väl inbyggt system 
mot maktmissbruk. Strömberg påpekar vidare att riksdagen inte heller kan 
kringgå dessa stadganden genom att välja lagformen för ett beslut av rättsskip-
nings- eller förvaltningskaraktär, vilket följer av det principiella förbudet mot 
lagstiftning in casu.180 Vidare bör särskilt fästas vikt vid dessa bestämmelsers 
funktionsfördelande karaktär.181  

 
175 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 212. Kriteriet ”generell” diskuteras endast i grundlagspropo-
sitionen. I KU:s betänkanden KU 1973:26 och KU 1974:8 görs emellertid inte några kommen-
tarer om föreskriftsbegreppet. 
176 Sampford 2006 s. 79. 
177 Denna slutsats dras av Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 212. Hennes slutsats synes alltjämt 
gällande. Vid grundlagsreformen blev denna fråga inte heller föremål för närmare analys, utan 
snarare ett kortfattat konstaterande om att föreskrifter ska äga generell giltighet, se SOU 
2008:42 s. 18. Viss vägledning kan kanske erhållas av det faktum att det tankegods som ligger 
till grund för den svenska generalitetsprincipen, finns i tysk statsrättsdoktrin från slutet av 1800-
talet, av vilka Georg Jellineks lära synes ha varit särskilt inflytelserik. Enligt denne måste lagen 
i materiell mening vara underställd ett generalitetskriterium. Innebörden var att en lag skulle 
utgöra ett abstrakt handlingsmönster för en obestämd krets av adressater. Se Lagerqvist Veloz 
Roca 1999 s. 44. 
178 Prop. 1973:90 s. 204. 
179 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 212 och 252, Strömberg 1999 s. 39, Nergelius SvJT 1997 s. 
563 f. Nergelius uttrycker uppfattningen att generalitetskravet inte blott kan sägas utgöra en 
indirekt konsekvens av RF 11 kap. 8 § utan att fråga är om en regel av sedvanerättslig karaktär. 
Warnling-Nerep JT 1997/98 s. 290 f. 
180 Strömberg 1999 s. 39. 
181 Warnling-Nerep JT 1997/98 s. 294. 



109 

Bristande generalitet i lagstiftningen medför också en ökad risk för konflikt 
med likabehandlingsprincipen.182 En uppfattning är emellertid att det inte 
finns någon uttalad skyldighet i RF för lagstiftaren att beakta likabehandlings-
principen. I RF 1 kap. 2 § st. 2 anges förvisso att den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda män-
niskans frihet och värdighet. Likväl anses denna bestämmelse, trots att den 
utformats som en ska-regel, endast utgöra en rekommendation och RF 1 kap. 
9 § riktar sig enbart till rättstillämparen.183 Oavsett hur det förhåller sig härmed 
är lagstiftaren numera skyldig, att i den mån det är tillämpligt, beakta art. 14 
EKMR och unionsrättens diskrimineringsförbud.184 

Tillämpningen av generalitetsprincipen i svensk rätt kan emellertid allmänt 
betecknas som formell, i den meningen att så länge som en lag har en generell 
utformning anses kravet uppfyllt även om lagen tillkommit i syfte att reglera 
ett visst konkret fall och i praktiken också endast kommer att tillämpas på detta 
fall.185 Ett känt exempel är "Lex Kockums", vilken omfattade ett antal änd-
ringar i skattelagen, som införts i samband med att staten tog över inkråmet i 
varvsföretaget Kockums AB, vilket medförde att bolaget inte medgavs rätt till 
förlustavdrag. Frågan prövades av HFD i RÅ 1980 1:92, som konstaterade att 
lagen förvisso tillkommit för att hantera den s.k. Kockumsaffären, men ef-
tersom den var generellt utformad och således skulle omfatta alla företagsö-
verlåtelser till staten vid 1980 års taxering, kunde den inte anses stå i strid med 
generalitetskravet.186 Lagen får alltså, åtminstone inte öppet, framstå som en 
"lex in casu".187 Kritiska röster har höjts mot denna tillämpning, inte minst då 
det inte kan anses försvarbart att lagstiftaren går emot den grundlag den själv 

 
182 Påhlsson 2007 s. 52 ff. Frågan har behandlats kortfattat av Utredningen om regionala stimu-
lansåtgärder inom skatteområdet i SOU 2005:68 s. 35 ff. Utredningen kom fram till att likabe-
handlingsprincipen enligt RF 1 kap. 2 § st. 2 och RF 1 kap. 9 § inte utgör hinder mot att besluta 
om särbehandlande lagstiftning. Detta görs dock utan att omnämna diskrimineringsstadgandena 
i RF 2 kap. eller art. 14 EKMR och unionsrätten. 
183 Påhlsson 2007 s. 48 ff. 
184 Påhlsson 2007 s. 225. 
185 Lagerqvist Veloz Roca diskuterar en lämplig metod rörande generalitetskriteriets identifi-
kation och bestämning i 1999 s. 292 ff., se även Strömberg 1999 s. 38. 
186 I fallet behandlades frågan om vissa ändringar i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen 
(1960:63) om rätt till förlustutjämning vid taxering för inkomst var generella till sin natur. 
Lagändringarna var föranledda av ett visst specifikt fall, nämligen statens övertagande av in-
kråmet i Kockums AB. Den nya regleringen innebar att företag som avyttrades till staten inte 
hade rätt att utnyttja förluster i enlighet med förlustutjämningsförordningen. Bolaget hävdade 
att lagstiftningen inte uppfyllde kraven på generell tillämpbarhet och därför var ogiltig. HFD 
fann att lagstiftningen visserligen hade föranletts av Kockumsaffären, men att lagarna enligt sin 
ordalydelse var generellt tillämpliga samt att det även klart framgick av motiven till lagstift-
ningen att en generellt gällande lagstiftning åsyftades. Bolagets talan lämnades därför utan bi-
fall. För en kommentar se Åhman 2011 s. 39. Åhman påpekar att lagprövningsstadgandet helt 
nyligen trätt i kraft vid tidpunkten för domen. Härom se även Påhlsson 2007 s. 53 och La-
gerqvist Veloz Roca 1999 s. 283 f. 
187 Warnling-Nerep JT 1997/98 s. 291. 
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har stiftat i RF 11 kap. 4 § och RF 12 kap. 3 §.188 På skatteområdet har gene-
ralitetsprincipen aktualiserats i ett flertal fall.189 Det finns flera nu gällande 
skattebestämmelser med namngivna adressater. Ett välbekant exempel är den 
individuellt adresserade bestämmelsen i 7 kap. 17 § IL, den s.k. katalogen, 
enligt vilken ett antal namngivna juridiska personer medges befrielse från in-
komstbeskattning med undantag för inkomster på grund av fastighetsinne-
hav.190 Denna bestämmelse står uppenbart i strid med generalitetskravet.191  

På punktskatteområdet, där det finns en rad branschspecifika avdragsmöj-
ligheter såsom för avfall, finns bestämmelser där det endast finns ett fåtal eller 
till och med en enda namngiven adressat.192 I vissa situationer är det praktiskt 
omöjligt att utforma en regel för fler adressater utan här är det endast möjligt 
att tillgodose kravet genom en generell utformning av bestämmelserna.193  

Generalitetskriteriet är också av betydelse för RF 2 kap. 10 § st. 2 på ett 
mer direkt plan eftersom skrivelseförfarandet måste vara förenligt med gene-
ralitetskriteriet. Skrivelseförfarandet får således inte användas för att träffa ett 

 
188 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 250, s. 252; Warnling-Nerep 1997/98 s. 291 ff. 
189 För en genomgång av särregleringar på skatteområdet se SOU 1999:59 s. 63 f. Härvid görs 
en uppdelning i tre grupper: 1) Bestämmelser som har en generell utformning och tillämpbarhet 
och som är avsedda att omfatta ett ansenligt antal, till namnet okända skattskyldiga, 2) Regler 
som endast har getts en generell tillämpbarhet i formell mening, men som i praktiken endast är 
tillämpliga på ett mycket begränsat antal skattskyldiga (RÅ 80 1:92). 3) Regler som uttryckli-
gen anger vissa enskilda skattesubjekt som adressater (7 kap. 17 § IL). Se även SOU 2005:68 
s. 39 ff. 
190 7 kap. 17 § IL har följande lydelse: Följande juridiska personer är också skattskyldiga bara 
för inkomst på grund av innehav av fastigheter: - Aktiebolaget Svenska Spel och dess helägda 
dotterbolag som bara bedriver spelverksamhet, - Aktiebolaget Trav och Galopp, - Jernkontoret, 
så länge kontorets vinstmedel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas 
till delägarna, - Nobelstiftelsen, - Right Livelihood Award Stiftelsen, - Stiftelsen Dag Ham-
marskjölds minnesfond, - Stiftelsen Industrifonden, - Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-
årsfond, - Stiftelsen Norrlandsfonden, - Stiftelsen Olof Palmes minnesfond för internationell 
förståelse och gemensam säkerhet, - Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås för tekoin-
dustrin - PROTEKO, - Stiftelsen Svenska bibelsällskapets bibelfond, - Stiftelsen Svenska Film-
institutet, Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Stiftelsen TCO:s internationella stipendiefond till 
statsminister Olof Palmes minne, - Stiftelsen UV-huset, - Svenska kyrkans stiftelse för riks-
kyrklig verksamhet, - Svenska skeppshypotekskassan, - Svenska UNICEF-kommittén, - Sveri-
ges export- och investeringsråd, och - Sveriges Standardiseringsförbund, så länge dess vinst-
medel används till allmänt nyttiga ändamål och utdelning inte lämnas till medlemmarna. 
191 Det uppenbara, d.v.s. att denna regel står i strid med generalitetskravet, har konstaterats vid 
upprepade tillfällen, i såväl offentliga utredningar som av Lagrådet. Se SOU 1995:63 s. 223 ff., 
Lagrådets yttrande 1995-10-09, SOU 1999:59 s. 64 ff., SOU 2005:68 s. 40 ff. 
192 Olsson 2001 s. 336 f., Olsson 2006 s. 55 not 71. Ett exempel finns i lagen (1999:673) om 
skatt på avfall 11 § p. 6 som explicit omnämner att avdrag får göras för skatt på avfall från 
rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppar-
gruva. När bestämmelsen infördes kritiserade Lagrådet utformningen av denna bestämmelse 
och menade att den borde ges en "mer allmän räckvidd, så att den även gäller verksamhet vid 
andra nedlagda gruvor än Falu koppargruva". Prop. 1998/99:84 s. 64. För en kommentar se 
Olsson 2001 s. 336. 
193 SOU 1999:59 s. 59 f. 
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visst företag eller en viss person, lika lite som vid annan lagstiftning. Detta 
har inte föranlett någon särskild diskussion vare sig i förarbeten eller doktrin, 
men framgår implicit genom att RF 2 kap. 10 § st. 2 hänvisar till "lag eller 
annan föreskrift".  
 Ett intressant lagstiftningsärende i vilket både frågor om retroaktivitet och 
generalitet aktualiserades rörde koncessionsavgift för TV4 AB år 2001. Kon-
cessionsavgiften som trots sin benämning i konstitutionellt hänseende var att 
betrakta som en skatt,194 utgick med syfte att jämna ut konkurrensfördelarna 
mellan bolag som kunde sända TV-reklam och de som inte kunde det. Vid 
tidpunkten var den enda TV-kanalen som kunde sända TV-reklam TV4.  

I det förevarande fallet hade en brist i lagen (1992:72) om koncessionsav-
gift på televisionens område medfört att det saknades laglig grund för Radio 
och TV-verket att ta ut hela avgiften under det första halvåret av år 2001 för 
TV4. För att täcka upp för detta bortfall beslutade regeringen att dubbel avgift 
skulle utgå under det andra halvåret av 2001. Således var det fråga om ett 
retroaktivt ingripande. Det var emellertid inte bara fråga om ett retroaktivt in-
gripande eftersom det ju i praktiken gällde ett enda bolag, TV4.  

Regeringen hade inte inhämtat Lagrådets yttrande, men det gjorde KU. 
Lagrådet avstyrkte förslaget på den grunden att det stred mot generalitetsprin-
cipen. Visserligen var huvudbestämmelsen generellt utformad, vilket skulle 
innebära att det kunde omfatta ett annat TV-bolag än TV4. I övergångsbe-
stämmelserna till lagändringen framgick det emellertid att de tillfälliga beräk-
ningsgrunder som däri angavs enbart angick TV4. Därmed kunde inte heller 
lagen anses uppfylla kravet på normers allmängiltighet och stod därmed i strid 
med RF.195 I detta ärende behandlas retroaktivitet och generalitet som två se-
parata frågeställningar.196 Likväl skulle man här kunna hävda att en skatt togs 
ut retroaktivt eftersom "koncessionsavgiftslagen" inte uppfyllde kravet på ge-
neralitet och därmed inte kunde betraktas som en "föreskrift". 

3.3.2.4 Avgränsningen i tiden – den beskattningsutlösande 
omständigheten 
 
Allmänt gäller att all beskattning måste avgränsas i tidshänseende.197 En av de 
mest omdiskuterade frågorna beträffande retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 
10 § st. 2 handlar om hur tiden ska avgränsas. Vad gäller RF 2 kap. 10 § st. 2 
är en avgörande fråga för skyddets räckvidd vilken som är att betrakta som 
den beskattningsutlösande omständigheten. Det handlar om bedömningen om 

 
194 Sterzel 2009 s. 288, 2000/01KU26 bilaga 5, prop. 1991/92:78 s. 39. 
195 2000/01:KU26 bilaga 5. KU fann i likhet med Lagrådet att lagen stod i strid med generali-
tetsprincipen (s. 9). Fallet har kommenterats av Bull 2013 s. 86 f och Sterzel 2009 s. 289 f. 
196 2000/01KU26. 
197 Melz 1990 s. 229. 
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när i tiden retroaktivitet föreligger och hur begreppet "skattskyldighetens in-
träde" definieras.198  

Eftersom den beskattningsutlösande omständigheten kan vara olika för 
olika typer av skatter bygger således grundlagsregeln i RF 2 kap. 10 § st. 2 på 
att tidpunkten för en transaktion (rättshandling) jämförs med tidpunkten för 
skatte- eller avgiftslagens ikraftträdande.199 Rättighetsskyddsutredningen ut-
talade med anledning härav:  
 

"För att skattskyldighet skall utlösas krävs nämligen att flera faktorer föreligger 
samtidigt, t ex att den det gäller är bosatt i riket, att en rättshandling företas 
yrkesmässigt eller att en viss relation finns mellan två parter (t ex anställnings-
förhållande, äktenskap). Men härutöver krävs regelmässigt att en transaktion av 
något slag sker, t ex att kontant betalning tas emot eller ges ut, att fakturor ut-
färdas eller tas emot eller att en gåva ges bort. Utredningen har efter en genom-
gång av olika typfall funnit att det är en framkomlig väg att låta en grundlags-
regel bygga på att tidpunkten för en transaktion (rättshandling) av nu nämnt 
slag - jämförd med tidpunkten för lagens ikraftträdande - i regel blir avgörande 
för om lagen är retroaktiv eller inte".200  

 
Regeln har utformats så att, även om det inte går att peka ut en bestämd rätts-
handling, det utan större svårighet går att identifiera den omständighet som 
direkt utlöser skattskyldigheten.201 Detta innebär också att förbudet inte om-
fattar retroaktiva effekter som kan vara en indirekt konsekvens av lagen.  

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är som nämnts olika för olika 
typer av skatter. Beträffande inkomstskatten gäller för fysiska personer i in-
komstslagen tjänst och kapital samt för vissa avyttringar i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet, den s.k. kontantprincipen enligt 10 kap. 8 § IL och 41 kap. 
8 § IL. Beskattningstidpunkten vid företagens inkomstbeskattning är normalt 
bokföringsmässiga grunder enligt 14 kap. 2 § IL.202 Vad beträffar indirekta 
skatter såsom mervärdesskatt och punktskatt, brukar detta normalt sett utgöra 
tidpunkten för leverans av en vara eller tjänst eller uttag ur näringsverksamhet 
(se t.ex. 1 kap. 3 § ML).203 Dessa olikheter till trots kan varje regel om skatt-
skyldighet ytterst anses vara motiverad av att retroaktiv beskattning ska und-
vikas.204  
 För det mesta handlar det inte om några komplicerade bedömningar, men 
så är emellertid inte alltid fallet.205 Även om kopplingen till tidpunkten för 

 
198 Olsson 2001 s. 209. 
199 Beträffande beteckningen ”avgörande tidpunkt” se Kellgren 2016 s. 9. 
200 SOU 1978:34 s. 158 f. 
201 Ibid. s. 157. Härom se även Kellgren 2016 s. 88. 
202 Lodin, Lindencrona, Silfverberg och Simon Almendal 2017 s. 128 ff. 
203 Melz och Kristoffersson 2018 s. 83, Olsson 2001 kap. 6, s. 207 ff. 
204 Melz 1990 s. 232. 
205 Kellgren 2016 s. 10, s. 68 f. 
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skattskyldighetens inträde kan synas som praktiskt sett okomplicerad kan till-
lämpningen av retroaktivitetsförbudet försvåras om själva regleringen av 
denna tidpunkt ändras.206 Detta aktualiserades t.ex. i samband med den stora 
skattereformen 1990, som enligt von Bahr "står i en klass för sig när det gäller 
omfattning och uppbrott från tidigare synsätt".207 Den s.k. RINK-utredningen 
(SOU 1989:33) hade föreslagit att skattskyldigheten för kapitalvinster skulle 
inträda redan vid avyttringstillfället. Enligt den då gällande kontantprincipen 
var denna tidpunkt istället när betalning sker (första kronans princip).208 Detta 
skulle innebära en stor omställning redan i sig. RINK hade därutöver föresla-
git övergångsregler som tog sikte på avyttringar som skett före ikraftträdandet, 
men att betalning helt eller delvis skett först därefter. RINK:s förslag innebar 
att alla avyttringar av detta slag skulle tas upp till beskattning redan vid 1992 
års taxering. Departementschefen avvisade bestämt denna övergångsbestäm-
melse, då den inte kunde anses vara förenlig med förbudet mot retroaktiv skat-
telag.209 
 Det kan också vara problematiskt att fastställa skattskyldighetens inträde, 
vilket ett antal remissinstanser påtalade i förarbetena till RF 2 kap. 10 § st. 2. 
Detta gällde särskilt i situationer där en serie rättshandlingar ligger till grund 
för den.210 Det kan till exempel handla om att avdragsrätten avseende en utgift 
ska prövas med fokus på förutsättningarna vid transaktionstidpunkten, men att 
periodiseringen av utgiften sker med utgångspunkt i beskattningsårets sista 
dag.211 Ett annat exempel är att rekvisiten i en regel kan förutsätta att man 
undersöker förhållandena utifrån flera tidpunkter, även för en enskild trans-
aktion eller värdering, såsom är fallet med koncernbidragsreglerna i 35 kap. 
IL.212   
 Därutöver är alla förhållanden inte reglerade i detta avseende och det sak-
nas en generell reglering i inkomstskattelagen om inkomstbeskattningens av-
görande tidpunkt. Detta gäller även beträffande andra skatteförfattningar.213  

Det kan emellertid ifrågasättas om det är möjligt eller ens önskvärt med en 
sådan reglering. Melz menar med stöd av RF 2 kap. 10 § st. 2 att förutsebar-
hetsskäl talar för tidpunkten för skattskyldighetens inträde normalt bör före-
ligga vid den tidpunkt då den skattskyldige ingår ett bindande avtal som får 
beskattningskonsekvenser.214 Kellgren framhåller i linje härmed att när det 
inte är möjligt att fastställa vilken tidpunkt som ska vara den avgörande vid 

 
206 Olsson 2006 s. 69. 
207 von Bahr 2015 s. 35. 
208 SOU 1989:33 s. 32 ff. 
209 Prop. 1989/90:110 s. 399, s. 457 och s. 464. 
210 Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 76. 
211 Kellgren 2016 s. 10. 
212 Ibid. s. 11. 
213 Kellgren et al. NTaxJ 2019 s. 3, Olsson 2001 s. 211, Melz 1990 s. 232 ff. 
214 Melz 1990 s. 232, s. 268. 
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beskattningen bör denna fråga analyseras i ljuset av RF 2 kap. 10 § st. 2.215 
Således får den övergripande principen för bestämmandet av den avgörande 
tidpunkten för skattskyldighetens inträde sökas här.216  

Utgångspunkten för detta stadgande är ju att det finns många olika faktorer 
som kan vara för handen och som avgör om skattskyldighet föreligger, såsom 
att en person är bosatt i Sverige eller att det finns en viss relation mellan två 
parter.217 Rättighetsskyddsutredningens uttalande ovan är talande för att det 
regelmässigt krävs att en transaktion av något slag sker, såsom en kontantut-
betalning, en fakturering eller en gåva. Som huvudregel sker denna prövning 
med utgångspunkt i civilrätten. Här kan givetvis undantag förekomma och 
kanske ger inte heller en civilrättslig bedömning klart svar på vad som i grun-
den är en skatterättslig fråga, t.ex. vad som grundar skatteplikt respektive av-
dragsrätt.218  
 I andra fall måste den omständighet som utlöser skattskyldigheten pekas ut 
på något annat sätt, d.v.s. genom tolkning.219 Det händer ju att den avgörande 
tidpunkten eller perioden fastställs i ett sammanhang där flera olika rättsfrågor 
aktualiseras, såsom om ett uttag ur en rörelse är affärsmässigt motiverat. I 
oklara fall kan det vara av betydelse att beakta ändamålet med en bestämmelse 
för fastställandet av den avgörande tidpunkten.220 Valet av avgörande tidpunkt 
bör också göras så rationellt som möjligt, så att man så långt som möjligt und-
viker att rättstillämpningen blir formalistisk.221  
 När det gäller företagsbeskattningen kan uttalandena i förarbetena sägas 
motsvara vad som sedan länge uppfattas som en stark huvudregel beträffande 
omfångsfrågan vid företagsbeskattningen, d.v.s. att prövningen i första hand 
ska avse förhållandena vid den tidpunkt då företag har inkomsten eller utgif-
ten.222 Det finns enligt Kellgren flera skäl till att den avgörande tidpunkten i 
omfångsfrågor bör bedömas utifrån den övergripande princip som kommer till 
uttryck i RF 2 kap. 10 § st. 2.  

Ett första skäl som rättfärdigar detta, är att någon annan princip än denna, 
skulle göra det mycket svårt för skattebetalarna, att förutsäga det skatterätts-
liga rättsläget i samband med ett affärsbeslut. Reglers formulering kan för-
visso kräva någon form av helhetssyn, men om inte näringsidkare inför ett 

 
215 Kellgren 2016 s. 83. 
216 Ibid. s. 84. 
217 SOU 1978:34 s. 157. 
218 Kellgren 2016 s. 84. 
219 Kellgren et al NTaxJ 2019 s. 5, Kellgren 2016 s. 83, SOU 1978:34 s. 157. 
220 Kellgren 2016 s. 72. 
221 Ibid. s. 76. 
222 Kellgren hänvisar här att det finns rättsligt stöd för denna tolkning, som enligt denne torde 
vara helt okontroversiell och som i alla fall har varit utgångspunkten för andra skatterättsliga 
bedömningar. Detta gäller t.ex. i förarbetena till 1980 års skatteflyktslag enligt vilka det angavs 
att "de nya reglerna bör träda ikraft den 1 januari 1989 och tillämpas på rättshandlingar som 
företas därefter. Se Ibid. s. 83. 



115 

affärsbeslut skulle kunna göra en skatterättslig bedömning av de, i vart fall 
grundläggande momenten i en omfångsregel, skulle förutsebarheten riskera 
att inskränkas i alltför stor utsträckning. I sådana fall finns också en risk för 
att ändamålen bakom legalitetsprincipen äventyras.223 Om den avgörande tid-
punkten inte skulle vara transaktionstidpunkten "skulle därtill många stopp-
skrivelser vara överflödiga", menar Kellgren. Förekomsten av stoppregler kan 
därmed ses som en indikation på att lagstiftaren ser transaktionsdagen som de 
flesta skattereglers avgörande tidpunkt. Stoppskrivelseinstrumentet framstår 
som obehövligt om den skatterättsliga bedömningen av transaktioner skulle 
ske med utgångspunkt per beskattningsårets sista dag. Dessa skrivelser hänför 
sig istället vanligtvis till de förhållanden som råder vid transaktionstidpunk-
ten, även om det inte helt klart framgår exakt när den avgörande tidpunkten 
infaller.224   
 Transaktionstidpunkten framstår som den mest rimliga utgångspunkten 
med beaktande av att prövningen i omfångsfrågan i första hand bör avse för-
hållandena i samband med just denna tidpunkt. Att låta prövningen ta sin ut-
gångspunkt i förhållandena vid någon annan tidpunkt framstår som orimligt, 
t.ex. om prövningen av en representationsutgift som syftar till att inleda eller 
upprätthålla affärsförbindelser skulle göras utifrån någon annan dag än den 
dag då representationen faktiskt sker.  
 Olsson tar sin utgångspunkt i RF 2 kap. 10 § st. 2 för analysen av skattskyl-
dighetens inträde beträffande punktskatter. Han framhåller att skattskyldighet-
ens inträde i vardagligt tal framstår som uppkomsten av en "reell betalnings-
skyldighet". Så förhåller det sig emellertid inte, utan skattskyldighetens in-
träde markerar endast att en "abstrakt skattskyldighet" uppkommer. Det är 
först när skatteanspråket konkretiseras antingen av SKV eller på den indirekta 
beskattningens område, genom att den enskilde avlämnar sin deklaration och 
inbetalning av skatten, som en "konkret skattskyldighet" föreligger. När denna 
tidpunkt ska ligga i tiden står det givetvis lagstiftaren fritt att avgöra, så länge 
som man håller sig inom den ram som uppställs i RF 2 kap. 10 § st. 2.225  
  När det gäller punktskatter kan det ibland vara nödvändigt ur funktionell 
synvinkel att införa skattehöjningar retroaktivt för att undvika hamstring. Så 
har t.ex. särskilda lagerskatter införts retroaktivt av detta skäl. Vad som däre-
mot kan betraktas som mer problematiskt är när hänsyn tas till teknisk- och 
administrativ skattskyldighet. Det kan föreligga vid t.ex. ”frivillig skattskyl-
dighet” för mervärdesskatt som stadgas i 9 kap. ML, såsom vid kommersiell 
uthyrning av lokaler. Den avgörande tidpunkten blir i denna del ofta registre-
ringsdatum.226  

 
223 Ibid. s. 84. 
224 Ibid. s. 85. 
225 Olsson 2001 s. 207 f. 
226 Ibid. 
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Den tolkningen av stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2, som ter sig mest förenlig 
med ordalydelsen, är att det i normalfallet är avtalstidpunkten som får anses 
utgöra den beskattningsutlösande omständigheten.227 För de fall att någon så-
dan inte kan fastställas bör frågan avgöras utifrån den abstrakta skattskyldig-
heten.228 Den abstrakta skattskyldigheten påminner om vad Strömberg benäm-
ner "potentiell skattskyldighet", som han anser bör vara utgångspunkten för 
tolkningen av den beskattningsutlösande omständigheten. Det är bäst förenligt 
med att man i förväg ska kunna beräkna de rättsliga konsekvenserna av sitt 
handlande. Om skatt utgår på grund av en viss rättshandling anses skattskyl-
digheten med detta resonemang genomgå flera utvecklingsstadier. Det första 
stadiet innebär att en potentiell skattskyldighet uppkommer genom själva 
rättshandlingen. Att skattskyldighet verkligen föreligger fastställs emellertid 
först i det andra stadiet, genom ett beslut av beskattningsmyndigheten och det 
är i detta skede som en egentlig betalningsskyldighet uppkommer. Att vid 
tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2 fästa alltför stort avseende vid lagtextens 
uttryckssätt riskerar att utmynna i "ren formalism".229  

Ett uttalande i linje med denna ståndpunkt görs av Olsson, som framhåller 
att en studie av rättspraxis på området tydligt visar att skattskyldiga drabbats 
av retroaktiva effekter i ett flertal rättsfall där formell retroaktivitet inte ansetts 
föreligga av HFD. I flera fall förklaras detta med att den formella skattskyl-
digheten inträder senare än det civilrättsliga avtalsslutet. Resultatet blir att s.k. 
oäkta retroaktivitetseffekter uppstår.230 Detta betyder vidare att den praktiska 
effekten av förbudet är begränsad, eftersom retroaktivitetsbedömningen ofta 
görs med utgångspunkten i tidpunkten för skattskyldighetens inträde och inte 
när de aktuella transaktionerna beslutades eller avtalades.231 Det synes således 
finnas anledning att reflektera över hur skyddet överhuvudtaget är konstruerat, 
d.v.s. om det egentligen är lämpligt att avgöra skyddets omfattning enbart ut-
ifrån skattskyldighetens inträde.  

Retroaktiva effekter blir lätt följden vid ändringar i mervärdesskatterätten, 
t.ex. om en lagändring resulterar i att skattesatsen vid leveranstidpunkten är 
högre än den som gällde vid avtalstidpunkten. Fråga är således om en "princi-
piellt tvivelaktig retroaktivitetseffekt" som inte skyddas av RF 2 kap. 10 § st. 
2. Melz menar därför att skattskyldighet för mervärdesskatt borde inträda re-
dan då bindande avtal om köp och försäljning ingås.232 Eftersom så inte är 
fallet bör övergångsbestämmelserna vid en sådan skattehöjning eller en ut-
vidgning av det skattepliktiga området formuleras med detta i beaktande. Det 
kan ske genom att undanta sådana försäljningar där bindande avtal med 

 
227 Melz 1990 s. 232. 
228 Olsson 2001 s. 207 f. 
229 Strömberg FT 1988 s. 125. 
230 Olsson 2006 s. 207. 
231 Ibid. 
232 Melz 1990 s. 233. 
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bestämt pris träffas före det att lagen trätt i kraft.233 Här kan det givetvis vara 
nödvändigt att uppställa särskilda krav på avtalets form eller liknande för att 
undvika kringgående.234  

Det faktum att RF 2 kap. 10 § st. 2 inte omfattar retroaktiva effekter, hindrar 
normalt inte lagstiftaren från att beakta sådana vid utformandet av sina lagför-
slag. Så skedde t.ex. i samband med ett förslag till ändrade inkomstskattereg-
ler med anledning av ändringar i aktiebolagslagen om aktiekapitalets storlek. 
Kravnivåerna ändrades och en ny indelning i publika och privata aktiebolag 
infördes. Detta innebar bl.a. att de aktiebolag som inte uppfyllde minimikra-
ven fick avregistreras, vilket också fick skattekonsekvenser vid t.ex. uttagsbe-
skattningen. Ändringarna i aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari 1995 
och det hade från och med denna dag varit möjligt att avregistrera bolag. Frå-
gan var om de nya skattereglerna också skulle gälla från den tidpunkten. Re-
geringen uttalade med anledning härav:  
 

"Att låta de nu föreslagna reglerna tillämpas redan från den 1 januari 1995 leder 
för långt. Något hinder att tillämpa lagen på avregistreringar under hela 1996 
kan däremot inte anses föreligga. Även om en sådan utvidgning inte torde in-
nefatta någon otillåten retroaktivitet bör lagen tillämpas på avregistreringar före 
ikraftträdandet endast efter yrkande av de skattskyldiga i fråga."235  

 
Ett annat exempel är hänförligt till beslutet om införandet av IL år 1999, som 
huvudsakligen innebar redaktionella ändringar i syfte att skapa en bättre struk-
tur och form för inkomstskattelagstiftningen. Trots detta befarades denna re-
form ändå kunna leda till retroaktiva skattehöjningar i vissa fall. I proposit-
ionen angavs att eftersom ändringarna företrädesvis var av redaktionell karak-
tär, skulle det i princip vara möjligt att tillämpa lagen redan på 1999 års in-
komster. Detta, menade man, var emellertid uteslutet redan av praktiska skäl. 
Förutom att det behövdes tid för att anpassa blanketter och broschyrer, skulle 
det behövas en mycket arbetskrävande bevakning av att det inte uppkommer 
några retroaktiva skattehöjningar på grund av de mindre materiella ändringar 
som föreslogs. Av denna anledning skulle de nya reglerna tillämpas först vid 
2001 års taxering.236  

Sammanfattningsvis framgår av denna genomgång om den beskattningsut-
lösande omständigheten och skattskyldighetens inträde, att utgångspunkten 
för bedömningen prima facie är förutsebarhetsargumentet. Grundtanken är att 
den skattskyldige i tillräckligt stor utsträckning ska kunna förutse skattekon-
sekvenserna när en transaktion genomförs eller någon annan handling företas 
som kan få rättsliga konsekvenser. I vanliga fall handlar det om när ett 

 
233 Ibid. s. 238. 
234 Ibid. s. 238 not. 24. 
235 Prop. 1995/96:168 s. 29. För ett liknande resonemang se prop. 1995/96:231 s. 49. 
236 Prop. 1999/2000:2 del 1 s. 520. 
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civilrättsligt giltigt förhållande etableras, såsom ett köp eller byte, d.v.s. trans-
aktionstidpunkten. Detta skede har också betecknats som den tidpunkt då den 
abstrakta eller potentiella skattskyldigheten inträder. Enligt min mening fram-
står det mest rimliga alternativet att beakta transaktionstidpunkten som ut-
gångspunkt för bedömningen om när den beskattningsutlösande omständig-
heten föreligger.237  

I doktrinen framhålls att skattskyldighetens inträde bör tolkas holistiskt och 
koherent. I vissa fall kan ändamålet med en bestämmelse vara nödvändigt att 
beakta för att fastställa den avgörande tidpunkten.238 Föreligger flera tidpunk-
ter som kan vara aktuella, bör valet av den avgörande tidpunkten ske på ett så 
rationellt sätt som möjligt, så att man så långt som möjligt undviker att rätts-
tillämpningen blir formalistisk.239  

Av den ovan gjorda redogörelsen för olika ståndpunkter beträffande skatt-
skyldighetens inträde, framgår att det inte alltid är den i skattelagen angivna 
tidpunkten som stämmer överens med den tidpunkt som anges i RF 2 kap. 10 
§ st. 2, d.v.s. den beskattningsutlösande omständigheten. Detta framgår som 
tydligast i fallet NJA 1986 s. 428. I fallet hade HD att ta ställning till denna 
fråga i ett stämpelskattemål rörande en tomträtt. En äldre tomträtt som hade 
sålts den 4 juni 1984 för vilken fanns särskilda undantagsregler som innebar 
att sådana transaktioner var befriade från stämpelskatt. Den 1 juli 1984 trädde 
emellertid en ny lag om stämpelskatt (1984:404) ikraft enligt vilken detta un-
dantag slopades. Ansökan om inskrivning av förvärvet hade lämnats in före 
den 4 juli för tomträtten men vare sig frågan om inskrivningen eller stäm-
pelskatten hade prövats. Inskrivning av förvärvet beviljades först den 11 janu-
ari 1985. Skattelagen föreskrev att den avgörande tidpunkten var vid inskriv-
ningstillfället. Den omständighet som utlöser skattskyldigheten hade då enligt 
RF 2 kap. 10 § st. 2 redan inträffat, d.v.s. den 4 juni. HD konstaterade att det 
förelåg en felaktighet i detta avseende men att den inte var "uppenbar" enligt 
den tidigare lydelsen av RF 11 kap. 14 §. Fallet avgjordes därför i enlighet 
med den tidpunkt som föreskrevs i stämpelskattelagen.240 

3.3.2.5 Sammanfattande analys 
 
Vilken är retroaktivitetsförbudets innebörd och omfattning? Skyddet gäller 
endast vid retroaktivitet till den enskildes nackdel. Retroaktivitet till den en-
skildes fördel är således tillåtet, även om försiktighet vid sådana lagändringar 
bör iakttas i förhållande till likhetsprincipen i RF 1 kap. 9 § samt det europa-
rättsliga diskrimineringsskyddet i EKMR och EURS. 

 
237 Kellgren et al. NTaxJ 2019 s. 15, Olsson 2001, s. 207. 
238 Kellgren 2016 s. 72. 
239 Ibid. s. 76. 
240 Närmare om hur den beskattningsutlösande omständigheten har tolkats i praxis redogörs för 
i avsnitt 3.3.4. 
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Förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning i RF 2 kap. 10 § st. 2 
tar sikte på föreskrifter enligt RF 8 kap. 1 §. Det innebär att lag, förordningar 
och verkställighetsföreskrifter omfattas. Däremot omfattas inte domstolspre-
judikat eller administrativ praxis. Vanligen uppstår inga gränsdragningspro-
blem mellan olika normer. När så har skett, har det i första hand handlat om 
situationer där en verkställighetsföreskrift visat sig utgöra ett allmänt råd. Vad 
beträffar föreskriftskravets materiella sida är det främst frågor om generali-
tetskriteriet och lagens bundenhet som har gjort sig gällande i svensk rätt.  

Skyddet omfattar skatter och statliga avgifter. Det utesluter kommunala av-
gifter, vilka emellertid omfattas av ett förbud mot beslut med tillbakaverkande 
kraft i 2 kap. 4 § KomL. Det innebär att det finns ett likvärdigt skydd för den 
enskilde beträffande statliga och kommunala avgifter. Någon definition av be-
greppet skatt respektive begreppet avgift finns inte i RF, utan i detta avseende 
får ledning sökas i förarbeten, praxis och doktrin. I normalfallet innebär det 
inga problem vid tillämpningen, men vissa gränsdragningsfrågor kan aktuali-
seras om en kommunal avgift visar sig vara en skatt, såsom parkeringsavgif-
ten. Detsamma kan gälla beträffande en skatt som sedermera visar sig vara en 
sanktionsavgift, varvid RF 2 kap. 10 § st. 1 är tillämplig.  

Retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 definieras utifrån den omstän-
dighet som utlöste skattskyldigheten, vilket vanligtvis är liktydigt med skatt-
skyldighetens inträde. Detta ger vid handen att skyddet inte omfattar retroak-
tiva effekter (materiell retroaktivitet) som kan vara en indirekt konsekvens av 
skattelagen. Eftersom skattskyldigheten inträder vid olika tidpunkter för olika 
skatter har grundlagsstadgandet konstruerats för att kunna omfatta alla skatte-
författningar. I första hand avses transaktionstidpunkten, men det är också till-
lämpligt i de fall det inte finns någon sådan. Det kan ibland vara komplicerat 
att fastställa skattskyldighetens inträde om det förekommer flera tidpunkter 
som kan göras gällande. Ett sådant fall får avgöras genom tolkning och det 
tolkningsalternativ bör normalt väljas som är bäst förenlig med den skattskyl-
diges behov av rättssäkerhet. 

I förarbetena liksom i doktrinen framhålls att tidpunkten för skattskyldig-
hetens inträde normalt avgörs utifrån transaktionstidpunkten, vilket också är 
min uppfattning. I det läget uppkommer vad som kan betecknas som en ab-
strakt eller potentiell skattskyldighet. Vid denna tidpunkt föreligger vare sig 
någon konkret skattskyldighet i den meningen att någon deklaration har läm-
nats in eller att det föreligger en reell betalningsskyldighet. Det är emellertid 
vid transaktionstidpunkten som enskilda fattar sina beslut och gör sina val i 
enlighet med gällande rätt, vilket kan ge upphov till berättigade förväntningar. 
Det har emellertid visat sig att skattskyldighetens inträde kan få olika innebörd 
beroende på om det tolkas i enlighet med grundlagsstadgandet eller om det 
tolkas i enlighet med skattelagen, vilket framgår av rättsfallet NJA 1986 s. 
428. 

Frågan om skattskyldighetens inträde bör således tolkas holistiskt och ko-
herent. Föreligger flera tidpunkter som kan vara aktuella, bör valet av 



120 

avgörande tidpunkt ske på ett så rationellt sätt som möjligt så att man så långt 
som möjligt undviker att rättstillämpningen blir formalistisk. Vid tillämp-
ningen bör principen om in dubio contra fiscum, d.v.s. vid tvivel för den skatt-
skyldige, vara vägledande.241   

Förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning framstår som tämli-
gen formellt. De begrepp som bär upp retroaktivitetsförbudet, såsom föreskrift 
och skatt, har i sin tur primärt en formell innebörd i svensk rätt, vilket kan 
påverka tolkningen av RF 2 kap. 10 §, st. 2. Såsom grundlagsstadgandet är 
författat koncentreras bedömningen av retroaktiviteten kring den beskatt-
ningsutlösande omständigheten, som förutsätter en bedömning utifrån objek-
tiva omständigheter. Frågan är om stadgandet kan kompletteras av principen 
om berättigade förväntningar, vilket kan möjliggöra en prövning med ut-
gångspunkt även i subjektiva omständigheter.  

Stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 synes inte heller inrymma ett skydd mot 
materiell retroaktivitet. Ett skydd mot retroaktiva effekter som kan vara en 
indirekt konsekvens av en föreskrift, ett prejudikat eller administrativ praxis 
får sökas i allmänna rättsprinciper. Överlag kan konstateras att det finns ett 
behov av att diskutera vilka rättsprinciper som aktualiseras vid retroaktiv be-
skattning samt hur de bör balanseras för att möjliggöra en helhetsorienterad 
tolkning som bidrar till bättre rättssäkerhet vid beskattningen. 
 Bortsett från de svagheter som kan föreligga, kan retroaktivitetsförbudet i 
RF 2 kap. 10 § st. 2, på det hela taget sägas ha påverkat det svenska rättslivet 
i positiv riktning. Existensen av ett förbud mot retroaktiv skattelagstiftning i 
grundlag innebär en skyldighet för lagstiftaren att vid varje lagförslag om skatt 
beakta detta. Det har säkerligen stramat upp både användandet av övergångs-
bestämmelser och innehållet i dem. Därutöver har det i vissa fall bidragit till 
att utsträcka retroaktivitetsskyddet till situationer, som inte direkt omfattas av 
förbudet men som framstår som oproportionerliga. 

3.3.3 Undantagen och dess konsekvenser 
 
Bestämmelsen i RF 2 kap. 10 § st. 2 har två undantag.242 Det första undantaget 
kan aktualiseras om riksdagen anser att det finns "särskilda skäl" att införa en 
retroaktiv föreskrift om skatt eller avgift. Kravet på "särskilda skäl" har ut-
vecklats genom lagstiftningspraxis under den senare hälften av 1900-talet243 
och det bärande skälet till detta är främst att fungera som ett verktyg mot 

 
241 Ljungman 1947 s. 21 f. 
242 För mer kortfattade framställningar på detta tema av mig själv och tillsammans med andra 
medförfattare se Fast Lappalainen 2015 s. 146 f., Fast, Melz och Hultqvist 2013 s. 363 f., Fast 
SN 2011 s. 123 f. 
243 BevU 1952:22, SkU 1973:2. 
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skatteflyktstransaktioner.244 Det andra undantaget tar sikte på särskilda skäl 
vid krissituationer, närmare bestämt krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. 
Detta undantag har än så länge aldrig tillämpats. I den historiska bakgrunden 
redogjordes för de retroaktiva lagstiftningsärenden som infördes i samband 
med att Sverige befann sig i krigsfara under första- och andra världskrigen. I 
denna del kan således de historiska exemplen vara relevanta. 
 Undantagen är tämligen vaga, men uttrycker trots det, en tydlig markering 
om att retroaktiva skattelagar inte är godtagbara annat än i undantagsfall. Till 
skillnad från det andra undantaget används det första undantaget återkom-
mande. Sedan 1980 har skrivelseförfarandet använts vid 27 tillfällen.245  
 Undantagen i RF 2 kap. 10 § st. 2 har kritiserats för att vara för omfattande. 
Denna kritik tar i princip uteslutande sikte på det första undantaget, d.v.s. att 
ett skrivelseförfarande kan användas om det är påkallat av särskilda skäl. En-
ligt Warnling-Nerep visar undantagen att det är uppenbart att stadgandet är 
”en kompromiss”.246 Den utformning som RF 2 kap. 10 § 2 st. har givits –  
 

”med en huvudregel som förbjuder retroaktiv normgivning med undantag som 
i princip helt kan omintetgöra huvudregeln – leder tankarna till den gamla sagan 
om Mäster Skräddare, det vill säga han som beställde en kostym men i slutän-
dan blev det endast en tumme kvar."247  

 
Nergelius har ifrågasatt hur mycket som återstår av en egentlig medborgerlig 
rättighet att slippa utsättas för retroaktiv skattelagstiftning när den försetts med 
så vaga undantag.248 Påhlsson har betecknat det första undantaget till RF 2 
kap. 10 § st. 2 som en ”fasadlegitimation”, eftersom det kan ifrågasättas vad 
förbudet egentligen har för rättslig betydelse på grund av tillämpningen av det. 
Av denna anledning har han framfört förslag om att kravet på särskilda skäl 
som framgår av stadgandet antingen bör avskaffas eller aktiveras.249  

 
244 SOU 1978:34 s. 161, s. 163. 
245 Se Påhlsson SN 2011 beträffande skrivelseinstitutet 1980 till 2009. Därefter har det tillkom-
mit ytterligare fyra skrivelser: skr. 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om änd-
ringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringsspar-
konto, skr. 2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten 
att göra avdrag för koncernbidrag, skr. 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om änd-
ring i reglerna om uttag i näringsverksamhet, skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande för-
slag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska 
personer. 
246 Warnling-Nerep 1999 s. 394. 
247 Ibid. s. 397. 
248 Nergelius 1996 s. 557. 
249 Påhlsson SN 2011 s. 44, Påhlsson 2014 s. 101. 
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Ett grundlagstadagat förbud mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning är 
ovanligt i ett internationellt perspektiv och har även rönt uppmärksamhet in-
ternationellt.250 

3.3.3.1 Rättighetsskyddets karaktär  
 
RF 2 kap. bygger på en indelning av tre olika kategorier av rättigheter som 
anger om de kan begränsas och inom vilka ramar så kan ske. Den första kate-
gorin är absoluta rättigheter. De som tillhör denna har ett särskilt starkt skydd 
eftersom de inte kan begränsas på annat sätt än genom grundlag, t.ex. RF 2 
kap. 10 § st. 1 om förbud mot retroaktiv strafflagstiftning. Vilka rättigheter 
som är absoluta framgår av ett e contrario-slut av RF 2 kap. 20 §.251 

Den andra kategorin kallas relativa rättigheter. De kan endast begränsas 
genom lag, såsom rätten till informationsfrihet eller skyddet mot husrannsa-
kan. De relativa rättigheterna räknas upp i RF 2 kap. 20 §. I RF 2 kap. 21 § 
anges allmänna principer som måste beaktas vid normgivningen.  

Den sista och tredje kategorin av rättigheter är rättigheter med svagt grund-
lagsskydd. De principer som slås fast i RF 2 kap. 20 § och RF 2 kap. 21 § 
beträffande de relativa rättigheterna, gäller inte för dessa rättigheter.252 Sådana 
rättigheter kan vidare begränsas på andra sätt än genom lag, t.ex. genom avtal 
som gäller för rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden i RF 2 kap. 14 §. 
Vanliga exempel på sådana rättigheter är egendomsskyddet i RF 2 kap. 15 §, 
näringsfriheten i RF 2 kap. 17 § eller rätten till utbildning i RF 2 kap. 18 §.  

Grundlagsstadgandet i RF 2 kap. 10 § är absolut, vilket betyder att det inte 
kan ändras på annat sätt än genom grundlag, vilket framgår av ett motsatsslut 
av RF 2 kap. 20 §.253 Denna ordning innebär emellertid inte att själva förbudet 
avseende retroaktiv skatt- och avgiftslagstiftning är absolut i materiell me-
ning.254 Ett absolut förbud mot retroaktiv skattelag har heller aldrig varit ak-
tuellt. Det har inte ansetts vare sig möjligt eller önskvärt att helt förbjuda ret-
roaktiv skattelag.255 I propositionen angavs med hänvisning till 

 
250 Jfr 1.1. Gribnau och Pauwels 2013 s. 51. Gribnau och Pauwels konstaterar utifrån en analys 
av bidrag från 19 länder (15 EU-länder, Kanada, USA & Turkiet) att endast Sverige, Portugal 
och Grekland har stadganden i sina respektive konstitutioner som ger ett specifikt skydd mot 
retroaktiv skattelag. En grundlagsreglering av själva skrivelseförfarandet framstår emellertid 
som tämligen unikt. Skivelseförfarandet har också lyfts fram som föredömligt i ett rättighets-
perspektiv, se Bentley 2007, s. 237. 
251 Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman, 2018 s. 213 f. 
252 Strömberg och Lundell 2016 s. 109; Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 
2018, s. 207. 
253 Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 2018 s. 205. Det ska dock nämnas 
att det straffrättsliga retroaktivitetsförbudet har en snäv räckvidd, således omfattas t.ex. normalt 
inte straffprocessuella bestämmelser eller preskriptionstider. Härom se Perklev SvJT 2005 och 
Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, och Regner 2012 s. 129 ff. 
254 Åhman 2019 s. 101 f., Fast Lappalainen 2015 s. 146 f. 2015, Fast SN 2011 s. 137 f. 
255 SOU 1978:34 s. 161 ff. 
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rättighetsskyddsutredningen att det är ett rättssäkerhetsintresse av vikt att skat-
telagar inte utan starka skäl ges tillbakaverkande kraft. Däremot anfördes:  

 
"I en tid då en stor och växande andel av medborgarnas inkomster tas ut i skatt 
för gemensamma ändamål skärps kraven på att skatteuttagets fördelning på 
olika grupper uppfattas som rättvis. Självklart nödvändiggör detta bl.a. effek-
tiva ingripanden mot skattefusk och skatteflykt och en successiv översyn av 
skattesystemet."  
 

Samtidigt anfördes särskilt att ändringarna sker på ett för de enskilda medbor-
garna godtagbart sätt."256 Bexhed framhåller att ett förbud mot retroaktiv skat-
telag i och för sig är väsentligt för förutsebarheten i det ekonomiska livet och 
medborgarnas allmänna förtroende för samhället och lagstiftningen, men är 
inte på samma sätt "omistligt för vårt demokratiska styrelseskick" såsom vissa 
andra fri- och rättigheter till skydd för den enskildes kroppsliga och själsliga 
integritet.257 Det skatte- och avgiftsrättsliga retroaktivitetsförbudet är således 
absolut i den meningen att det inte kan ändras på annat sätt än genom grund-
lagsändring, vilket mer konkret innebär att t.ex. kravet på särskilda skäl och 
skrivelseförfarandet inte kan ändras annat än på detta sätt. Däremot finns det 
betydande undantag från detta förbud, som innebär att rättigheten kan beskri-
vas som ett rättighetsskydd av svagare karaktär för den enskilde. 
 Någon redogörelse om rättighetens i RF 2 kap. 10 § st. 2 karaktär finns inte 
i förarbetena. Till vilken kategori av rättigheter hör då förbudet mot retroaktiv 
skatte- och avgiftslagstiftning i materiellt hänseende? Till att börja med kan 
konstateras att förbudet mot retroaktiv skattelag inte är absolut. Skyddet på-
minner inte heller om de relativa rättigheterna som anges i RF 2 kap. 20 §, 
eftersom en begränsning i skyddet inte initialt kräver lagform. I RF 2 kap. 10 
§ st. 2 framgår emellertid att förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslag-
stiftning kan begränsas på annat sätt, d.v.s. om regeringen eller ett riksdagsut-
skott lämnar ett förslag om en retroaktiv lag till riksdagen, varvid med ett för-
slag jämställs med meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen. Det 
innebär att rättigheten, om än tillfälligt, kan begränsas genom en avsiktsför-
klaring i en skrivelse till riksdagen antingen från regeringen eller ett riksdags-
utskott. Av detta kan slutas att RF 2 kap. 10 § st. 2 snarare påminner om den 
tredje kategorin av rättigheter, d.v.s. rättigheter med svagare grundlagsskydd.  
 Indelningen i stycke ett och stycke två till RF 2 kap. 10 § ger också anled-
ning att söka klargöra skillnaden mellan dem. Placeringen av det skatterätts-
liga retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § tillsammans med det straffrättsliga 
förbudet gav upphov till diskussioner i förarbetena kring hur straffrätten ska 
särskiljas från skatterätten. Detta illustreras av ett uttalande i ett särskilt re-
missyttrande av fyra regeringsråd (numera justitieråd):  

 
256 Prop. 1978/79:195 s. 55, SOU 1978:34 s. 161. 
257 Bexhed SvSkT 1996 s. 179. 
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”Strafflagstiftning riktar sig i de allra flesta fall av betydelse mot enstaka per-
soners handlande, som då noga beskrivs och beläggs med straffsanktion. Hand-
landet är därmed oftast klart definierat. Dessutom är ändamålet med lagstift-
ningen att motverka sådant handlande. Detta utesluter givetvis inte problem i 
enstaka fall vid tillämpningen av retroaktivitetsförbudet. Svårigheterna måste 
emellertid betecknas som försumbara. När det gäller skattelag är läget ett helt 
annat. Knappast någon person som vistas i detta land undgår att i något avse-
ende omfattas av beskattningsregler i sitt dagliga liv. Det finns givetvis även 
skatteregler av prohibitiv eller repressiv art, men dessa utgör undantag. Det 
torde förhålla sig så att så få författningar utanför skattelagstiftningen har så 
många direkta adressater som denna.”258  
 

Det är emellertid svårt att avgöra den normativa grunden för dessa stadganden 
utifrån de olika intressen som straffrätten respektive skatterätten har att tillgo-
dose och vilka skillnader som föreligger i praktiskt hänseende. Fuller menar 
att skattelagen ibland t.o.m. kan betraktas som ett surrogat för straffrätten, ef-
tersom den är ägnad att frammana eller avhålla från ett visst beteende. 259  

Ett sätt att berika denna distinktion kan vara att analysera de för respektive 
rättsområde underliggande rättigheterna. Det straffrättsliga respektive det 
skatterättsliga retroaktivitetsförbudet är hänförligt till olika underliggande rät-
tigheter. De har sina områdesspecifika karaktärsdrag. Det straffrättsliga retro-
aktivitetsförbudet är kopplat till rättigheter beträffande skyddet för personlig 
frihet, såsom förbuden mot dödsstraff, tortyr och skydd mot frihetsberövanden 
i RF 2 kap. 5 § och RF 2 kap. 8 §. Kopplingen till den enskilda individens 
autonomi är betydligt mer direkt på det straffrättsliga området och det finns 
anledning att instämma i Bexheds uttalande, att ett absolut förbud mot retro-
aktiv skattelag inte gör sig gällande med samma styrka som vissa andra fri- 
och rättigheter till skydd för den enskildes kroppsliga och själsliga integri-
tet.260  

När det gäller det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet är detta primärt 
kopplat till egendomsskyddet som är en fri- och rättighet med svagare skydd, 
vilken stadgas i RF 2 kap. 15 §, TP1-1 EKMR och art. 17 EURS. Detta är en 
aspekt som kan verka förtydligande beträffande frågan om skiljelinjen mellan 
det straffrättsliga och det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet.  

Det faktum att det materiella innehållet i RF 2 kap. 10 § st. 2 ger ett rättig-
hetsskydd av svagare karaktär, kan ge anledning att diskutera beteckningen 
"förbud" på skatte- och avgiftsrättens områden, eftersom det ju inte handlar 

 
258 Prop. 1978/79:195 bilaga 2 s. 75 f. 
259 Fuller 1969 s. 60. 
260 Bexhed SvSkT 1996 s. 179. 
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om något förbud utan snarare om ett skydd mot retroaktiv skatte- och avgifts-
lagstiftning.261  

3.3.3.2 Undantag vid särskilda skäl och skrivelseförfarandet 
 
Det första undantaget i RF 2 kap. 10 § st. 2 innebär att om det finns "särskilda 
skäl" kan retroaktiv skattelagstiftning användas, om regeringen eller ett riks-
dagsutskott lämnat ett förslag om det till riksdagen genom ett så kallat skri-
velseförfarande. I stadgandet anges att med "förslag jämställs ett meddelande 
i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att 
vänta".262  
 Den särskilda lagstiftningsteknik som föreskrivs i RF 2 kap. 10 § st. 2 utgör 
en betydande begränsning av rättigheten. Det är också ett mycket kraftfullt 
verktyg för lagstiftaren för att utöva kontroll och säkerställa statens finansie-
ring. Saldén Enérus anger att stoppskrivelser, som de också kallas, huvudsak-
ligen förekommer i tre situationer. För det första kan en stoppskrivelse vara 
nödvändig om HFD eller EUD gör en tolkning av lagen som man inte hade 
förväntat sig från lagstiftarens sida. Den andra situationen handlar om upp-
märksammad och oönskad skatteplanering. Den tredje situationen motiveras 
av kommande lagändringar.263 Bruket av stoppskrivelser tycks vara relativt 
konstant över tid och används regelmässigt någon gång per år. Detta gäller 
oberoende av blocktillhörighet hos den regering som är vid makten.264  Fram 
till 2019 har skrivelseförfarandet använts vid 27 tillfällen sedan 1980,265 varav 

 
261 Detta påpekas för finskt vidkommande av Länsineva i dennes verk om egendomsskyddet. 
Han menar att beteckningen förbud i egendomsskyddssammanhang är missvisande, se Herler 
2008 s. 170 m.h.t. Länsineva 2002 s. 230. 
262 Bestämmelser om skrivelser från regeringen till riksdagen finns i RO 9 kap. 7 § och tilläggs-
bestämmelse 9.7.1. 
263 Saldén Enérus 2014 s. 118. 
264 Ibid. s. 117. 
265 Skr. 1981/82:76 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om ändrade av-
dragsregler för vissa förskottsräntor, skr. 1988/89:72 med meddelande om kommande förslag 
till lagstiftning om särskild skatt på företagsvinster, skr.1988/89:7 reavinstbeskattning av ande-
lar i handelsbolag, skr. 1989/90:84 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om 
begränsningar i avdragsrätten för värdeminskning på inventarier m.m., skr. 1990/91:151 med 
meddelande om kommande förslag till lagstiftning om särskild löneskatt på pensionskostnader, 
skr. 1993/94:2 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om uppskovsregler vid 
bostadsbyten m.m., skr.1993/94:132 Meddelande om kommande förslag till vissa ändringar i 
kapitalbeskattningen, skr. 1994/95:198 Meddelande om kommande förslag om begränsning av 
avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier, skr. 1995/96:7 Meddelande om kommande för-
slag om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, skr. 1997/98:66, skrivelse 
med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster 
i bolagssektorn, skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna 
för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv, skr.1998/99:50 Meddelande 
om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar, skr. 
2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för 
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tre av dessa skrivelser inte lett till lagstiftning.266 Vissa år har flera skrivelser 
lämnats, men det har aldrig förekommit att mer än tre skrivelser har lämnats 
per år vilket skedde år 2008.267 Vid några tillfällen har två skrivelser lämnats 
under ett och samma år.268 Vissa år lämnas ingen skrivelse alls.269 

Påhlsson konstaterar att användningen av undantaget emellertid har blivit 
vanligare under 2000-talet än det tidigare har varit. Varför undantaget har 

 
vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser, skr. 2001/02:77 
Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget närings-
verksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag, skr. 
2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skattereglerna vid övertagande 
av ansvaret för pensionsutfästelser, skr. 2003/04:63 Meddelande om kommande förslag om 
ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning 
till aktiebolag, skr. 2003/04:107 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna om 
uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning, skr. 2006/07:47 Meddelande om kommande änd-
ringar av skattereglerna för pensionsförsäkring, skr. 2006/07:131 Meddelande om tidigare avi-
serade förslag om ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring, skr. 2007/08:148 Med-
delande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från 
handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lagerak-
tier, skr. 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskatt-
ning av vissa penninglån m.m., skr. 2008/09:224 Meddelande om kommande förslag om änd-
ringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i 
handelsbolag, skr. 2008/09:225 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om 
beskattning av underskottsföretag, skr. 2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om 
ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investerings-
sparkonto, skr. 2012/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjlig-
heten att göra avdrag för koncernbidrag, skr. 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag 
om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet, skr. 2016/17:38 Meddelande om kom-
mande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till 
juridiska personer. 
266 Dessa skrivelser har återkallats, se t.ex. regeringens skrivelse 2015/16:183 om återkallelse 
av skr. 2014/15:35. Skälet till detta var att en bestämmelse om uttagsbeskattning av underpris-
överlåtelse i 22 kap 3 § IL hade tolkats på ett sätt som inte lagstiftaren hade förutsatt i en dom 
från Kammarrätten i Jönköping (KRJ) 2014-01-22 i mål nr. 2143-13. KRJ fann att det saknades 
lagstöd för att uttagsbeskatta en överlåtelse från ett handelsbolag som ägs indirekt via ett annat 
handelsbolag. I syfte att säkerställa att utgången inte skulle bli densamma i HFD, agerade rege-
ringen genom att lämna en skrivelse till riksdagen om kommande lagförslag om i reglerna om 
uttag i näringsverksamhet. HFD gjorde sedermera en annan bedömning än KRJ i målet HFD 
ref. 30. I denna dom slog HFD fast att 22 kap. 3 § IL ska tolkas så att begreppet ”delägare” 
avser både direkt och indirekt ägande. Därmed fanns det inte längre något behov av att göra 
ändringar i den aktuella lagstiftningen.  
267 Skr. 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskatt-
ning av vissa penninglån m.m., skr. 2008/09:224 Meddelande om kommande förslag om änd-
ringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i 
handelsbolag, skr. 2008/09:225 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om 
beskattning av underskottsföretag. 
268 Åren 1988, 1993, 1997, 2003 och 2006. 
269 Det har i nuläget, första halvåret 2019, inte lämnats någon skrivelse sedan den 27 oktober 
2016 (skr. 2016/17:38). Tidigare perioder då någon skrivelse inte har lämnats är mellan åren 
1981 och 1988, 1990 och 1993, 1996, 1999, 2004, 2005, 2009 och 2010.  
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kommit att användas mer frekvent efter stora skattereformen 1991, är svårt att 
svara på och kan hänga samman med flera olika faktorer. Det står klart att 
någon avsevärd ökning av kringgåendeförfaranden inte utgör något bärande 
skäl för detta, vilket den jämna fördelningen över åren kan anses vara ett 
tecken på.270 

Retroaktiva lagändringar leder normalt inte till något positivt politiskt gen-
svar, vilket innebär att ansvariga politiker ogärna vill använda stoppskrivelse-
instrumentet.271 Saldén Enérus karaktäriserar därför skrivelseförfarandet som 
"Ett illa omtyckt politiskt verktyg som en regering förfogar över".272 

Att stoppskrivelser är illa omtyckta är inte svårt att föreställa sig. Förutom 
de problem som möter de skattebetalare som träffas av en stoppskrivelse, kan 
den skapa administrativa problem för SKV. Vidare har framförts att det kan 
medföra att skattelagstiftningen blir av bristande kvalitet eftersom den sker 
med hast, vilket ytterligare riskerar att försämra förtroendet hos skattebeta-
larna.273 Listan kan göras lång med olika negativa konsekvenser som anses 
vara förenat med skrivelseförfarandet. 
 Man kan emellertid, som Sampford, argumentera för att denna osäkerhet i 
slutändan kan leda till någonting positivt, såvida det inte kommer i konflikt 
med legitima förväntningar. Retroaktiva lagar kan på vissa rättsområden, och 
i vissa situationer, användas i rättssystemet för vägledning av mänskligt hand-
lande. På så vis kan de vara till gagn för förutsebarheten om man ser till skat-
tesystemet som helhet. Det kan således handla om förutsebar retroaktivitet 
(prospective retroactivity). Inom ramen för detta synsätt är det därför möjligt 
att tänka sig att retroaktiva lagar införs för att avhålla enskilda från ett visst 
beteende, såsom oönskade kringgåenden av skattelagen. På sikt vet de flesta 
vilka beteenden som kan accepteras och vilka som inte kan det.274  

Saldén-Enérus upplyser oss om detta i sin betraktelse om lagstiftningsar-
betet i den politiska miljön: "Skattekonsulterna är väl medvetna om de situat-
ioner som kan framkalla stoppskrivelser".275 För att ett tillstånd likt det som 
Sampford föreställer sig ska uppnås, krävs emellertid att detta institut används 
för att komma till rätta med kringgåendeförfaranden, så att det verkligen leder 
till en förutsebar retroaktivitet.276 För övrigt framhålls det svenska skrivelse-
förfarandet vid en internationell jämförelse som ett föredöme till sin kon-
struktion.277  

 
270 Påhlsson SN 2011 s. 16, Påhlsson 2014 s. 107. 
271 Saldén Enérus 2014 s. 117. 
272 Ibid. Se även Saldén Enérus SN 2010 s. 222. 
273 Melbi 2014 s. 114. 
274 Sampford 2006 s. 82. 
275 Saldén Enérus 2014 s. 119. 
276 Sampford 2006 s. 82. 
277 Baker ITL 2012 s. 781, Bentley 2007 236 f. Bentley uttalar följande: ”Given the divergence 
in approach by sophisticated tax regimes, a model must take a consensual approach to gain 
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Innan framställningen går vidare ska en återkoppling göras till Saldén Enérus 
karaktärisering av skrivelseinstitutet som ett "politiskt instrument". Det tycks 
återge en bild av den praktiska verkligheten som befästs genom flera lagråd-
syttranden, i vilka det framhålls att det är riksdagens sak, att avgöra när det 
finns särskilda skäl att tillgripa retroaktiv skattelagstiftning. I den meningen 
skulle man kunna hävda att det i praktiken tillämpas som ett politiskt verktyg. 
Påhlsson konstaterar med utgångspunkt i ett lagrådsyttrande att ”Lagrådet 
tycks mena att riksdagen helt disponerar frågan om särskilda skäl föreligger." 
I ett sådant perspektiv kan inte normprövning bli aktuell. Det finns därför an-
ledning att ifrågasätta denna starka svenska rättstradition och reflektera över 
den pågående rättsutvecklingen med ökad internationalisering, inte minst ge-
nom EU-inträdet. Här kan istället skönjas en tendens till förändring i de styr-
keförhållanden som råder mellan den lagstiftande och dömande makten. Se-
dan uppenbarhetsrekvisitet strukits genom grundlagsreformen 2011, kan 
normprövningsinstitutet i RF 11 kap. 14 § komma att användas oftare.278 Möj-
ligen kan det leda till att svenska domstolar i framtiden kan komma att pröva 
de särskilda skälen enligt RF 2 kap. 10 § st. 2.  

Det ska också framhållas att Lagrådsgranskningen i RF 8 kap. 21 § endast 
är fakultativ, vilket innebär att denna, som kontrollinstans betraktad, är sva-
gare jämfört med om den hade varit obligatorisk. Denna aspekt torde inte vara 
obetydlig i sammanhanget.  
 Vad föranleder då användandet av stoppskrivelseförfarandet, d.v.s. vad ut-
gör särskilda skäl eller vad borde utgöra särskilda skäl? Grundlagstexten pre-
ciserar inte närmare vad som menas härmed. I förarbetena uttalas att undanta-
get endast får användas när ”särskilda skäl” påkallar det samt att det måste 
vara ”godtagbart från enskild synpunkt”.279 Det enda skäl som konkret anges 
i förarbetena är "kringgående av gällande skattelag". I propositionen uttalade 
departementschefen:  
 

"Som kommittén framhållit har regeringen och riksdagen i flera lagstiftningsä-
renden under senare år ansett en viss retroaktiv tillämpning av nya skatteregler 
nödvändig. Det har i dessa ärenden regelmässigt varit fråga om att sätta stopp 
för förfaranden som regeringen och riksdagen har ansett innebära kringgående 
av gällande skattelag. För att få ett snabbt slut på dessa förfaranden och för att 
inte de gamla reglerna i slutskedet av sin giltighetstid skulle kunna utnyttjas i 
stegrad omfattning har en viss retroaktiv tillämpning beslutats. Jag delar kom-
mitténs uppfattning att ett undantag från retroaktivitetsförbudet är motiverat för 
nu berörda fall."280  

 
acceptance. The best outcome for taxpayers would be for jurisdictions to adopt the German or 
Swedish constitutional models.” (s. 237). 
278 Påhlsson SN 2011 s. 10, Påhlsson 2014 s. 100. 
279 Prop. 1978/79:195 s. 55, SOU 1978:34 s. 161. 
280 Prop. 1978/79:195 s. 56. 
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Denna motivering, som knyter an till lagstiftningspraxis som fanns på området 
innan RF 2 kap. 10 § st. 2 infördes, är inte uttömmande. Det framstår emeller-
tid som tveklöst att huvudsyftet med undantaget är att det ska användas vid 
fråga om kringgåenden av skattelag.281 De situationer som vanligen antas 
komma ifråga, handlar om omfattande och systematisk skatteplanering som 
gör att staten riskerar att snabbt gå miste om mycket stora skatteintäkter.282 
 Likväl kan det vara problematiskt att bedöma vad som i själva verket utgör 
"kringgående av skattelag" eller "skatteflykt" vilket också påpekades i förar-
betena.283 Om detta vittnar inte minst den omfattande diskussion om dessa 
kontroversiella begrepp som finns i svensk doktrin.284 Det handlar om att av-
göra vilka åtgärder som är att betrakta som ”normal” eller ”godtagbar” skat-
teplanering samt vilka åtgärder som är att karaktärisera som "skatteflykt". Det 
råder inte sällan delade meningar om vad som anses vara normal skatteplane-
ring och vad som bör betraktas som ”kringgående” eller ”skatteflykt”.285 I 
detta ligger ett visst osäkerhetsmoment för de enskilda som inte fullt ut kan 
undanröjas.286  
 Med utgångspunkt i förarbetena framgår, för det första, att särskilda skäl är 
för handen då lagstiftaren anser sig nödgad att täppa igen luckor i det befint-
liga regelverket i syfte att motverka kringgående av skattelag.287 För det andra 
kan särskilda skäl föreligga vid övergång till en ny reglering om de retroaktiva 
reglerna syftar till att motverka kringgående av de gamla reglerna. De gamla 
reglerna ska följaktligen inte kunna ”utnyttjas i stegrad omfattning” i slutske-
det av sin giltighetstid.288 

Påhlsson avgränsar begreppet "särskilda skäl" genom att motsatsvis tala om 
vad det med utgångspunkt i förarbetena rimligen inte borde vara. Särskilda 
skäl är t.ex. inte en "vanlig lagändring", där kringgåenderisk saknas eller att 
det handlar om att motverka sådan skatteplanering som uppfattas som normal. 
Med ”normal skatteplanering” menas sådan skatteplanering som accepteras 
av lagstiftaren, såsom att en skattskyldig genom att utnyttja kvittningsreglerna 
i inkomstslaget kapital anpassar försäljningar av vinst respektive förlustaktier 
vid årets slut.289  

 
281 Påhlsson SN 2011 s. 9, Påhlsson 2014 s. 96. 
282 Påhlsson SN 2011 s. 7 f, Påhlsson 2014 s. 94. 
283 SOU 1978:34 s. 161, Påhlsson 2014 s. 96. 
284 För djupare analys avseende detta begrepp se Karlsson 2018 s. 17 ff., Rosander 2007 s. 13 
ff., Simon-Almendal 2005 s. 44 ff., Hultqvist 1995 s. 375 ff. 
285 Påhlsson, SN 2011 s. 7, Påhlsson 2014 s. 96. 
286 SOU 1978:34 s. 161. 
287 Påhlsson SN 2011 s. 9, Påhlsson 2014 s. 97. 
288 Ibid. 
289 Påhlsson SN 2011 s. 9, Påhlsson 2014 s. 98 f. 
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Det är riksdagen som anses ha kompetens att bedöma om det finns särskilda 
skäl för ett retroaktivt lagstiftningsingripande,290 vilket framgår av ett antal 
yttranden från Lagrådet som inhämtats då skrivelseförfarandet använts.291 
Lagrådet har vid upprepade tillfällen uttalat att ”det är riksdagens sak att av-
göra om de åberopade skälen för en tillämpning av bestämmelsen är tillräck-
ligt starka.”292   
 Skrivelseförfarandet har använts även för andra syften än att motverka 
kringgåendeförfaranden.293 Lagrådet har uttalat att trots att det i förarbetena 
inte redovisas något skäl utöver att hindra kringgåendeförfaranden, har undan-
taget ansetts tillämpligt i vidare omfattning än vad förarbetena antyder.294 
Några hinder mot detta föreligger inte enligt Lagrådet, eftersom det ju är riks-
dagens sak att avgöra detta.295 Lagrådet har emellertid uttalat att ”betydande 
restriktivitet” måste iakttas vid användning av undantaget av andra skäl än 
skatteflykt och skatteundandragande.296 Detta uttalande gjordes i samband 
med en lagändring, som skedde efter ett regimskifte, enligt vilken avdragsrät-
ten till arbetstagarorganisationer slopades retroaktivt. Hänvisning gjordes till 
principiella skäl och till den statsfinansiella situationen.297 Lagrådet menade 
att det retroaktiva slopandet av denna avdragsrätt inte kunde anses falla inom 
ramen för en sådan ”restriktiv tillämpning” av undantaget i RF 2 kap. 10 § st. 
2 som gäller för retroaktiva ingripanden, som inte rör kringgåendeförfaranden. 
Lagrådet avstyrkte dock inte förslaget även om man avrådde lagstiftaren från 
att begagna sig av retroaktiv lagstiftning i den aktuella situationen. Uttalandet 
kan tolkas så att Lagrådet i själva verket gör en bedömning om det kan anses 
föreligga särskilda skäl, men att man begränsar sig till att lämna anvisningar 
till lagstiftaren om hur denna bedömning bör gå till. Oavsett hur det förhåller 
sig härmed framstår detta fall som ett tydligt avsteg från syftet med skrivelse-
förfarandet, såsom det beskrivs i förarbetena. Att använda skrivelseförfaran-
det på detta sätt inger onekligen betänkligheter i såväl rättighets- som rättssä-
kerhetsperspektiv. 
 Ett annat lagstiftningsärende med större ekonomiska återverkningar var 
halveringen av pensionsförsäkringsavdrag 1995, som infördes retroaktivt i 
syfte att finansiera Sveriges avgift till EU. Samtidigt som finansieringen av 

 
290 Holmberg Stjernquist, Isberg, Eliason och Regner 2012. 
291 Yttrande inhämtas normalt av regeringen men kan även göras av ett riksdagsutskott enligt 
RF 8 kap. 21 §. Se även RO 10 kap. 5 §. Det har inträffat att i fall där regeringen valt att inte 
hämta yttrande från Lagrådet beträffande en retroaktiv skattelag, så har detta gjorts av Skatteut-
skottet, se t.ex. bet. 1994/95:SkU28. 
292 Lagrådets yttrande 2009-09-30 s. 6 f. Lagrådets yttrande 2002-03-14 i prop. 2001/02:140, s. 
12, Lagrådets yttrande 1992-03-18, prop. 1991/92:117 bilaga 4 s. 25. 
293 Påhlsson SN 2011 s. 17 ff. 
294 Lagrådets yttrande 1992-03-18 i prop. 1991/92:117 bilaga 4 s. 26. 
295 Lagrådets yttrande 2009-09-30 s. 6f, Lagrådets yttrande 2002-03-14 prop. 2001/02:140.  
s. 12, Lagrådets yttrande 1992-03-18 i prop. 1991/92:117 bilaga 4 s. 25. 
296 Lagrådets yttrande, 1992-03-18 i prop. 1991/92:117 s. 27. 
297 Prop. 1991/92:117, s. 6. 
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avgiften skulle säkerställas, skulle man uppnå en mer välavvägd skatteförmån 
än den dåvarande. Det skulle även bidra till att sänka det finansiella sparandet 
som vid tidpunkten ansågs vara alltför högt.298 Regeringen valde att inte in-
hämta Lagrådets yttrande. Man tillstod emellertid att förslaget typiskt sett var 
sådant att Lagrådets yttrande bör inhämtas, men att det helt enkelt inte fanns 
tid till det utan att avsevärt men skulle uppkomma.299 Här bromsade emellertid 
Skatteutskottet upp processen.  

Ett yttrande från Lagrådet inhämtades därför istället på begäran av Skat-
teutskottet, som uppenbarligen gjorde en annan bedömning än regeringen. 
Lagrådet inkom skyndsamt med ett yttrande, bara två dagar efter det att Skat-
teutskottet hade lämnat sin begäran om yttrande. Lagrådet framhöll att även 
om man kan hysa viss tveksamhet om undantaget från retroaktivitetsförbudet 
omfattar även denna situation, fanns det emellertid mycket som talade för ett 
retroaktivt ikraftträdande, såsom att förslaget skulle medföra omfattande åt-
gärder som betingas av skatteskäl och som till stor del skulle motverka syftet 
med åtgärden.300 Således fann Lagrådet inte anledning att avstyrka förslaget. 
 Ett tredje och sista exempel utgörs av det flagranta försöket till kringgående 
av RF 2 kap. 10 § st. 2 med anledning av ett lagstiftningsärende om koncess-
ionsavgift rörande TV4 AB. En bristfällighet i koncessionslagen hade medfört 
att det saknades laglig grund för Radio och TV-verket att ta ut hela avgiften 
under det första halvåret av 2001 för TV4 AB. För att kompensera för skatte-
bortfallet ville därför regeringen genom lagen åstadkomma att dubbel avgift 
skulle utgå under det andra halvåret av 2001. Lagrådet fann i sitt yttrande:  

 
"Förslagets syfte och konstruktion ger vid handen att det här är fråga om ett 
flagrant försök att kringgå förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning. Förslaget 
strider därför mot grunderna för 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen. Det 
kan dock inte anses strida mot bestämmelsens ordalydelse. På grund härav 
framstår det som mindre sannolikt att, om förslaget skulle antagas av riksdagen, 
en domstol eller annat offentligt organ senare skulle i nu angivet hänseende 
vägra tillämpa punkten 3 med hänvisning till bestämmelserna om lagprövning 
i 11 kap. 14 § regeringsformen."  
 

Sterzel kritiserar detta yttrande av Lagrådet och ställer sig frågande till om en 
"så långt driven bokstavsträldom" verkligen är kännetecknande för domsto-
larnas attityd till grundlag idag. Med detta resonemang skulle alltså ett flagrant 
försök att kringgå en grundlagsregel, tillhörande skyddet för grundläggande 
fri- och rättigheter klara sig vid domstol. Detta lagrådsyttrande, menar Sterzel, 

 
298 Prop. 1994/95:203 s. 41 ff. 
299 Ibid. s. 29. 
300 Bet. 1994/95:SkU28. 
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är värt att ha i minnet när man diskuterar grundlagens normativa kraft i Sve-
rige.301 
 Således synes RF 2 kap. 10 § st. 2 ge utrymme för ett betydande skön för 
lagstiftaren att fatta beslut om när retroaktiva skattelagar är påkallade av sär-
skilda skäl. I praktiken innebär lagrådsgranskningen beträffande RF 2 kap. 10 
§, st. 2, i första hand bedömningar avseende förslagets utförlighet och detalj-
rikedom samt om det föregåtts av remissbehandling.302 Man kan dock fråga 
sig vad som skulle gälla i ett mer ”skarpt läge”, såsom om en retroaktiv skat-
telag skulle föreslås enligt vilka de särskilda skälen skulle stå i strid med en 
annan medborgerlig fri- och rättighet i RF 2 kap. I den situationen får man 
förutsätta att Lagrådet skulle avstyrka ett sådant förslag.  

Med utgångspunkt i Lagrådets yttranden kan det således slutas att Lagrådet 
än så länge inte avstyrkt införandet av en retroaktiv skatteregel på den grunden 
att den utfärdats utan att särskilda skäl varit för handen.303 Påhlsson drar slut-
satsen att detta innebär att en möjlighet till rättslig prövning de facto saknas, 
vilket i sin tur innebär att kravet på särskilda skäl såsom rättslig förutsättning 
är innehållslös. Bestämmelsen blir då snarare att betrakta som en ”fasadlegi-
timation” och kan då endast tillerkännas en formell innebörd.304  

Att rättssäkerhetskraven uppfylls skulle i det enskilda fallet därmed bli av-
hängigt av i vilken mån riksdagen beaktar angelägna enskilda intressen på ett 
tillfredsställande sätt. Frågan om undantaget använts på ett för medborgarna 
godtagbart sätt och tillfredsställer grundläggande rättssäkerhetskrav får då i 
första hand avgöras utifrån hur skrivelseförfarandet används i praktiken. En 
central fråga är i vilken utsträckning stoppskrivelseinstitutet används i enlig-
het med sitt syfte.305 Detta är av stor vikt för att skrivelseförhållandet ska 
kunna uppfylla sin underliggande funktion att skapa förutsebarhet i skattesy-
stemet som helhet.306 Om en stopplag inte används i enlighet med sitt syfte, 
d.v.s. att det inte kan anses föreligga några särskilda skäl, innebär det vidare 
att sådana bestämmelser kan komma att åsidosättas i enlighet med normpröv-
ningsinstitutet i RF 11 kap. 14 §.307  
 Enligt en utvärdering av stoppskrivelseinstitutet av Påhlsson 2011 beträf-
fande skrivelser mellan åren 1988 och 2009, framgår att 11 skrivelser av 20 
innehåller förslag till lagändringar i syfte att motverka kringgåenden av be-
fintlig lagstiftning. 308  Det är således fråga om en användning som är klart 
förenlig med skrivelseförfarandets syfte. Transaktioner som företagits innan 
meddelandet lämnas omfattas som bekant inte. Det faktum att redan företagna 

 
301 Sterzel 2009 s. 288. 
302 Jfr Lagrådets yttrande 2009-09-30 s. 7. 
303 Påhlsson 2014 s. 100. 
304 Ibid. s. 101. 
305 Påhlsson SN 2011 s. 9 ff., Påhlsson 2014 s. 105 ff. 
306 Sampford 2006 s. 82. 
307 Påhlsson 2014 s. 99, Påhlsson SN 2011 s. 5. 
308 Påhlsson SN 2011. 
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transaktioner på detta sätt godtas kan emellertid vara rimligt eftersom lagstif-
taren först senare kan ha ansett sig nödsakad att motverka dem.309  
 De kvarvarande nio skrivelserna har tillkommit av andra skäl.310 Sex av de 
nio skrivelserna utgör i praktiken övergångsregler till kommande lagstift-
ning.311 För att undvika rusning efter den ifrågavarande arten av transaktion 
görs den planerade ändringen genom stoppskrivelsen retroaktivt gällande, 
t.ex. en inskränkning i en viss avdragsrätt. Ett exempel på detta är ett lagstift-
ningsärende genom vilket det infördes ett avdragsförbud avseende kapitalför-
luster på andelar i handelsbolag. Denna åtgärd hängde samman med en på-
gående reform om att inkludera andelar i handelsbolag i ett system med skat-
tefria utdelningar och kapitalvinster, vilket redan förelåg för aktiebolag sedan 
2003. Regeringen ansåg sig med anledning av utvidgningen av denna reform 
nödgad att:  
 

"motverka en ökande skatteplanering genom ett asymmetriskt beteende som ett 
aviserat slopande av avdragsrätten för kapitalförluster riskerar att medföra".312  

 
Det kan ifrågasättas om detta slags skatteplanering inte normalt faller utanför 
kringgåendebegreppet, åtminstone i den utsträckning som det befintliga regel-
verket tillämpas så som det är avsett att tillämpas.313 Det får ju normalt sett 
anses rationellt att utnyttja en av lagstiftaren accepterad avdragsrätt för ka-
pitalförluster i ett handelsbolag. I den meningen föreligger det en berättigad 
förväntning hos de enskilda. När det gäller exemplet med den slopade av-
dragsrätten för kapitalförluster i handelsbolag synes Påhlsson vara av den upp-
fattningen att det är fråga om ett gränsfall. Ett beteende som innebär att för-
luster dras av medan vinster sparas i avvaktan på en lagändring kan enligt hans 
uppfattning mycket väl kan betraktas som ett sådant utnyttjande av de gamla 
reglerna som kan betecknas som kringgående av dessa. Således leder det 
asymmetriska beteendet till "definitiva systemfrämmande skattelättnader".314 
Det kan således finnas särskilda skäl för att ta höjd för sådant beteende. En 
förutsättning för retroaktivitet i detta fall är att det förutsätter att såväl vinster 
som förluster finns hos en och samma skattskyldig.315   

I vissa fall kan inte något kringgåendeförfarande identifieras. Det hänvisas 
till ett behov av att stävja oönskat beteende eller att motverka oönskad skatte-
planering, men det framgår inte av motiveringen hur de skattskyldigas anpass-
ning skulle gå till. Även om det hänvisas till "behovet av att motverka oönskad 

 
309 Ibid. s. 17. 
310 Ibid. s. 17 f. 
311 Påhlsson hänvisar här till: skr. 1989/90:84, skr. 1990/91:151, skr. 1993/94:132, skr. 
1994/95:198, skr. 2001/02:77 och skr. 2008/09:224. Se Påhlsson SN 2011 s. 17 not 49. 
312 Skr. 2008/09:224 s. 1. 
313 Påhlsson SN 2011 s. 11. 
314 Ibid., Påhlsson 2014 s. 98 
315 Påhlsson SN 2011 s. 13. 
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skatteplanering" går det inte att utläsa vari det består, varför det är svårt att 
avgöra om särskilda skäl föreligger.316  

Det finns emellertid exempel på när det inte föreligger någon risk ens för 
”asymmetriskt beteende”, utan fråga är om ett rationellt lagenligt beteende 
som i samband med en lagändring kan tänkas öka något. Ett tydligt exempel 
på en sådan reglering utgörs av en skrivelse från 1994, enligt vilket avdrags-
utrymmet för pensionsförsäkringspremier skulle halveras, i syfte att finansiera 
avgiften för det nyligen beslutade EU-inträdet.317  

Regeringen menade att för att: 
 

 "undvika omfattande skattebetingade premie- och kontoinbetalningar inom det 
privata pensionssparandet under tiden för riksdagsbehandlingen bör de nya reg-
lerna tillämpas omgående".318  

 
Det kan knappast betecknas som vare sig skatteflykt eller kringgående att skat-
tebetalarna utnyttjar ett lagstadgat utrymme för att göra avdrag för pensions-
försäkringspremier. Det kan därför ifrågasättas om det förelåg några särskilda 
skäl i detta fall.319  

Det finns fler exempel på detta, såsom när avskrivningsunderlaget för in-
ventarier halverades med retroaktiv verkan i samband med den stora skattere-
formen 1990. Denna reform innebar att bolagsskatten sänktes kraftigt från 40 
till 30 procent och att den s.k. vinstdelningsskatten slopades. Regeringen ut-
talade därför att det fanns skäl att befara att skatteomläggningen av företagens 
inkomstskatt, skulle kunna ge incitament för företagen att tidigarelägga av-
drag, på ett sätt som inte vore företagsekonomiskt motiverat. Regeringen me-
nade att ett verksamt inslag i en sådan skatteplanering skulle kunna vara att 
anskaffa inventarier och utnyttja rätten till värdeminskningsavdrag. Således 
ville man vidta åtgärder proaktivt och "begränsa handeln med avskrivnings-
underlag" redan innan reformen genomfördes.320 Här gör sig liknande argu-
ment gällande som i fallet med de halverade pensionsförsäkringsavdragen. 
Visserligen blev det möjligt att tidigarelägga en investering med ett därtill 
knutet avdrag i planeringssyfte, men det kan inte karaktäriseras som något 

 
316 Ibid. s. 12. Här diskuterar Påhlsson skrivelserna 1990/91:151 och 1993/94:132. 
317 Skr. 1994/95:198. 
318 Ibid. 
319 Påhlsson SN 2011 s. 18. Bexhed gör samma bedömning som Påhlsson. Han menar att man 
härigenom satte grundlagsregeln ur spel på grund av politiska eftergifter, Bexhed SvSkT 1996 
s. 175 ff. Påhlsson påpekar vidare att det faktum att skattskyldiga utnyttjar en lagstadgad rätt 
att göra pensionsförsäkringsavdrag, som möjligen skulle utnyttjas något mer än tidigare är inte 
jämförbart med det förmodade "asymmetriska beteende" som var anledningen till stoppskrivel-
sen om den slopade avdragsrätten för kapitalförluster i handelsbolag. I ärendet rörande handels-
bolagen fanns det skäl att befara att resultatet skulle kunna bli ett "systemvidrigt kringgående 
av de bestämmelser som skulle avskaffas" (Påhlsson SN 2011 s. 18). 
320 Skr. 1989/90:84 s. 2. 
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kringgående av gällande skattelag. Följaktligen kan även beträffande detta fall 
ifrågasättas om särskilda skäl för en retroaktiv lagändring verkligen var för 
handen.321 
 Ett annat exempel som är hänförligt till kategorin reguljära lagändringar 
utgörs av skrivelsen 1993/94:2, som lämnades med anledning av införandet 
av en möjlighet till uppskov med reavinster vid avyttringar av privatbostä-
der.322 Det handlade om en reform enligt vilken skattebetalaren fick välja mel-
lan att tillämpa de nya eller gamla reglerna ("frivillig retroaktivitet"). Syftet 
med reformen var således att skattebetalaren skulle kunna välja det alternativ 
som var mest förmånligt för denne, vilket kunde innebära retroaktivitet till den 
enskildes fördel. Däremot gjordes den bedömningen att det fanns risk för att 
det i vissa fall, t.ex. på grund av att den enskilde hade gjort en felräkning, 
kunde leda till skatteskärpningar som inte varit kända på förhand. Av denna 
anledning lämnades en skrivelse härom till riksdagen.323 I skrivelsen redovisas 
emellertid inte några särskilda skäl.324  
 Såväl Lagrådets yttranden som Påhlssons utvärdering av stoppskrivelsein-
stitutet gör det klart att undantaget har fått en mer omfattande tillämpning än 
vad som framgår av förarbetena. Gränserna för vad som är tillåten retroakti-
vitet har alltså flyttats fram. Detta i kombination med att Lagrådet gång på 
gång givit uttryck för uppfattningen att det är riksdagens sak att avgöra när 
särskilda skäl föreligger, ger skäl att ifrågasätta om kravet på särskilda skäl i 
realiteten utgör ett rättsligt instrument för kontroll.325 En viktig synpunkt i 
sammanhanget är vidare att regeringen generellt tycks avstå från att mer i sak 
utveckla de grunder på vilka man anser att särskilda skäl föreligger. Moti-
veringarna framstår i vissa fall som bristfälliga.326 Detta för med sig den ne-
gativa konsekvensen, att en granskning av ”särskilda skäl” av utomstående 
bedömare försvåras.327 
 Vid en bedömning om en begränsning i en rättighet kan anses legitim och 
proportionerlig är både fakta och empiri av betydelse, såsom att det faktiskt 
föreligger ett kringgående som kan leda till ett stort skattebortfall. Finns det 
fog för att påstå att en inskränkning i en rättighet är nödvändig och rimlig? 
Det är därför av betydelse att regeringen antingen har tillgång till empiriska 
data som visar på förekomsten av sådana transaktioner som man anser bör 
träffas av ett retroaktivt ingripande eller har en rimlig grund för ett antagande 
om att sådana transaktioner kommer att företas.328  

 
321 Påhlsson SN 2011 s. 19. 
322 Ibid. s. 20. 
323 Prop. 1993/94:45 s. 67 f. och s. 79 (specialmotiveringen). 
324 Påhlsson SN 2011 s. 20. 
325 Ibid. s. 21. 
326 Ibid., Påhlsson 2014 s. 109. 
327 Påhlsson SN 2011 s. 22. 
328 Ibid. 
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Påhlssons utvärdering visar att det förekommer angivelser av både fakta och 
empiri i skrivelserna. I nio meddelanden av 20 grundas förlaget på antaganden 
om att en viss kringgåendeaktivitet kommer att ske om inga åtgärder vidtas. I 
åtta meddelanden hänvisas till empiriska uppgifter om att viss kringgåendeak-
tivitet faktiskt föreligger. Dessa fall grundar sig emellertid egentligen inte på 
någon empiri, utan på påståenden om att empiriska data ligger till grund för 
stoppskrivelsen. Inte i något fall hänvisas till sådant material. Hänvisas det till 
empiriska grunder, redovisas inte närmare uppgifter om att det förhåller sig på 
ett visst sätt eller om någon undersökning har gjorts för att komma fram till 
detta. Däremot görs i vissa fall sådana bedömningar utifrån HFD-praxis. I fyra 
meddelanden uttrycks detta som att man har tillgång till empiri av denna an-
ledning och i två meddelanden framställs detta som antaganden. I samtliga fall 
kommer emellertid regeringen fram till att rättspraxis öppnar upp för kringgå-
endeförfaranden som måste förhindras.329  
 För att återkomma till rättighetsskyddsperspektivet är det givetvis av bety-
delse att ett beslut som begränsar rättigheten i RF 2 kap. 10 § st. 2, så långt 
som möjligt grundar sig på fakta och empiri. När det gäller retroaktiva ingri-
panden med stöd av det första undantaget kan man emellertid sluta sig till att 
så troligen inte är fallet. Det betyder emellertid inte att sådana åtgärder för den 
skull är att betrakta som illegitima. Ibland finns de inga klara och tydliga fakta 
att tillgå, ingen empiri. Istället kan antaganden utifrån tidigare registrerade be-
teendemönster utgöra skälen. Här borde sådana jämförelser kunna presenteras 
som stöd. För att säkerställa transparensen i förfarandet bör regeringen, om 
man beslutar om att göra en begränsning i RF 2 kap. 10 § st. 2, tydligt redovisa 
de särskilda skälen utifrån de antaganden som görs. Det framgår också att det 
behövs mer forskning kring frågor om skatteanpassade förfaranden, som 
skulle kunna ge ett empiriskt underlag för sådana beslut.  
 När det gäller själva skrivelseförfarandet går det ut på att säkerställa att 
ett retroaktivt lagstiftningsärende föregås av en formell och "auktoritativ för-
varning" om att en retroaktiv skattelag är att vänta.330 I förarbetena framhålls 
att den auktoritativa förvarningen är central för att mildra den osäkerhet som 
är följden av en retroaktiv lagstiftningsåtgärd. Kravet på förutsebarhet anses 
härigenom tillgodosett eftersom retroaktiviteten genom den auktoritativa för-
varningen blir förutsebar.331 
 "Förvarningstidpunkten" är den tidpunkt som sätter gränsen för hur långt 
tillbaka i tiden som retroaktiviteten får sträcka sig.332 En lag får således inte 
göras retroaktiv före denna tidpunkt, vilket utgör en betydelsefull spärr. 

 
329 Ibid. 
330 Denna konstruktion utformades med brittisk rätt som förebild. Se Hagstedt 1981 s. 112, 
Hagstedt 1975 s. 205. 
331 SOU 1978:34 s. 162. 
332 Bernitz 2000 s. 47, Petrén och Ragnemalm 1980 s. 66. 
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I förarbetena diskuterades förvarningstidpunkten först utifrån att retroaktivi-
teten skulle gälla från den dag som propositionen lämnas. Det konstaterades 
emellertid att en sådan utgångspunkt framstod som problematisk. Om de skatt-
skyldiga får kännedom om att ett lagförslag är under utarbetande, kan detta 
leda till att ett kringgåendeförfarande används i tilltagande omfattning, vilket 
klart skulle motverka syftet med den retroaktiva lagen. Rättighetsskyddsutred-
ningen pekade därför på att det kan finnas skäl att låta ikraftträdandet ligga 
tidigare än dagen för framläggandet av propositionen. Även i dessa situationer 
krävs en auktoritativ förvarning. Rättighetsskyddsutredningen föreslog därför 
att detta skulle ske genom att regeringen tillkännager sin avsikt genom en skri-
velse till riksdagen, i vilken anges att lagen träder ikraft vid tidpunkten för 
inlämnandet av skrivelsen.333  
 Förvarningstidpunkten har i första hand knutit an till regeringens handlande 
och inte riksdagens, trots att det är riksdagen som är ensam lagstiftare. Skälen 
för detta var främst praktiska, d.v.s. att:  
 

”finna tidpunkter i det normala lagstiftningsförfarandet som på en gång ligger 
tillräckligt tidigt och som å andra sidan är så bestämda att den aviserade lag-
stiftningen kan förmodas komma till stånd”.  

 
Att tänka sig en retroaktiv tillämpning av en skatteregel som föreslagits i en 
motion i riksdagen av en enskild riksdagsledamot ansågs till exempel inte 
lämpligt ur förutsebarhetssynpunkt. Om det däremot handlar om ett initiativ 
från ett riksdagsutskott, t.ex. Skatteutskottet, bör retroaktivitet på förslag av 
detta utskott vara tillåten från dagen för dess betänkande.  
 En praktiskt viktig detalj är att den auktoritativa förvarningen i form av en 
skrivelse bekantgörs så snart som möjligt. I förarbetena förordas att den in-
stans som lämnar meddelandet bör vidta särskilda publiceringsåtgärder, såsom 
att hålla presskonferens om att en lagstiftning med retroaktiv verkan är att 
vänta.334 Numera sker detta även på regeringens hemsida.  

Förvarningstidpunkten har diskuterats i doktrinen från olika utgångspunk-
ter. Warnling-Nerep är kritisk och framhåller att: 

 
”en skrivelse om att ett lagförslag är att vänta – vid vilken senare tidpunkt är 
inte utsagt – är sällan något som den enskilde medborgaren kan lägga till grund 
för sitt rättsliga handlande.”335  

 

 
333 SOU 1978:34 s. 161 f. 
334 Ibid., prop. 1978/79:195, s. 56 s. 61. 
335 Warnling-Nerep 1999 s. 395. Se även Generaladvokat Tizzano förslag till avgörande i mål 
C-376/02 Goed Wonen p. 38. 



138 

Det framstår som problematiskt att medborgarna ska vara skyldiga att rätta sig 
efter ett meddelande om att lagstiftning är att vänta som ju ännu inte är gäl-
lande rätt och där man inte heller vet om det kommer att bli det.336  

Hultqvist betecknar den auktoritativa förvarningen tillsammans med en 
viss tidsbegränsning som ”fair play”. Med utgångspunkt i detta synes han fö-
respråka att retroaktiv lagstiftning utnyttjas i större utsträckning än vad som 
görs för att komma till rätta med kringgåendeproblematik, hellre än att dessa 
frågor löses i rättstillämpningen. Detta skulle på så vis vara bättre förenligt 
med legalitetsprincipen.337 Han förordar snabbare ageranden från lagstiftarens 
sida vid kringgåendeförfaranden genom ett särskilt skattelagstiftningsråd.338  
 När väl regeringen lämnat en skrivelse till riksdagen och den auktoritativa 
förvarningen är ett faktum, går man in i nästa fas i detta särskilda lagstiftnings-
förfarande, den s.k. beredningsfasen, d.v.s. då en proposition ska utarbetas. 
Osäkerheten för såväl skattebetalare som skatteförvaltningen är under denna 
fas särskilt påtaglig. Att en skrivelse har lämnats till riksdagen innebär ju inte 
säkert att förslaget genomförs, varför det kan vara oklart om en fysisk eller 
juridisk person omfattas överhuvudtaget. Från en praktisk utgångspunkt fram-
står emellertid denna osäkerhet som oundviklig. Rättighetsskyddsutredningen 
konstaterade att även om osäkerheten är stor, får den som inte anpassar sig 
efter förslaget göra det ”på egen risk”.339 Tiden är emellertid en angelägen 
aspekt rörande ett effektivt rättighetsskydd. Vad beträffar användandet av 
skrivelseförfarandet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2, är det av yttersta vikt att skat-
tebetalarna inte ska behöva leva i ovisshet alltför länge innan de får ett klart 
besked om vad de slutgiltiga konsekvenserna blir. I denna del är det därför 
nödvändigt att beredningstidens längd framstår som rimlig, d.v.s. tiden mellan 
det att en skrivelse lämnas till dess att lagen träder i kraft. 

När det gäller själva beredningstiden finns det emellertid inte någon be-
stämd tidsgräns. Det är ett angeläget intresse att skattebetalarna skyndsamt får 
del av förslaget i dess helhet, så att de kan anpassa sig till det så snart som 
möjligt. En fråga som dryftades i detta sammanhang var om det vore möjligt 
att fastställa någon tidsgräns i det här avseendet. Under en sådan period skulle 
ju stor osäkerhet kunna råda för såväl de skattskyldiga som skatteförvalt-
ningen.340 I förarbetena kom man emellertid fram till att det inte vore möjligt 
att fastställa en längsta tillåtna beredningstid. Utredningen hade diskuterat 

 
336 SOU 1978:34 s. 162. 
337 Hultqvist 2007 s. 233. För vidareutveckling av detta resonemang se Hultqvist 2014 s. 159 
ff. 
338 Hultqvist 2014 s. 160. Intressant i sammanhanget är vad Baker beskriver om engelska för-
hållanden. Under 1978 hade en debatt i det engelska parlamentet utmynnat i the ”Rees Princip-
les”, som härefter fick lägga grunden för en nationell policy rörande begränsningar vid stiftande 
av retroaktiv skattelag. Efterlevnaden av Rees Principles granskas av ett särskilt råd av obero-
ende skatterådgivare, the Tax Professionals Forum, se Baker ITL 2012 s. 781 f. 
339 SOU 1978:34 s. 162. 
340 Ibid. 
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frågan, men ansåg inte att det var möjligt eller rimligt att föreslå en bestämd 
beredningstid eftersom denna kan variera. Det får likväl förutsättas att rege-
ringen agerar med största möjliga skyndsamhet och anger en ungefärlig tid-
punkt för när propositionen ska vara avlämnad.341    

Om det finns uppfattningar om att beredningsarbetet börjar dra ut på tiden, 
finns det inga givna rättsliga möjligheter att angripa detta. Det har emellertid 
förekommit att enskilda riksdagsledamöter lämnar in motioner och yrkar att 
Riksdagen i ett tillkännagivande ska förmå regeringen att snabba på arbetet. I 
ett retroaktivt lagstiftningsärende under 1998 med anledning av den s.k. kon-
cernregeln, hade regeringen lämnat en skrivelse den 20 januari 1998 angående 
förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn. 
Motionärerna i Riksdagen yrkade att propositionen skulle överlämnas senast 
den 14 april 1998. Skatteutskottet uttalade med anledning härav att:  

 
"Det nämnda lagrummet i regeringsformen innehåller inte någon bestämmelse 
om beredningstiden mellan skrivelse och proposition. Med hänsyn till det osä-
kerhetstillstånd som uppkommer innan en lagstiftning har antagits av riksdagen 
har regeringen ett krav på sig att se till att den fortsatta beredningen sker med 
stor skyndsamhet. Samtidigt kan regeringen naturligtvis inte göra avkall på kra-
vet på en omsorgsfull beredning av lagförslaget."342 
 

Följaktligen avstyrkte utskottet motionsyrkandena. 
Beredningstiden varar i regel några månader upp till ett år. Ny lagstiftning 

följer normalt vid det årsskifte eller halvårsskifte som följer på stoppskrivel-
sens avlämnande. Denna tidsåtgång får normalt anses rimlig.343   
  En kontroll måste härefter göras om propositionens överensstämmelse 
med skrivelsen. Hur väl den slutgiltiga lagstiftningen någorlunda väl åter-
speglar vad som föranstaltades i regeringens meddelande kan vara avgörande 
för frågan om retroaktivitet kan anses tillåten eller inte. Om lagförslaget är 
betydligt mer omfattande än skrivelsen, kan detta innebära att otillåten retro-
aktivitet föreligger i det avseendet. Detta kan i sin tur även aktualisera lag-
prövningsinstitutet enligt RF 11 kap. 14 §. Av förarbetena framgår emellertid 
att det inte av praktiska skäl går att kräva en alltför stor precision och detaljri-
kedom i skrivelserna. Det väsentliga är att meddelandet klargör vilken typ av 
transaktion, intäkt, avdrag etc. som förslaget ska ingripa mot samt från vilken 
tidpunkt som retroaktiviteten ska gälla.344 Redan själva konstruktionen med 
en stoppskrivelse innebär att man i tämligen stor utsträckning måste ge avkall 

 
341 Ibid. 
342 Bet. 1997/98:SkU20 av den 10 mars 1998. 
343 Påhlsson SN 2011 s. 26. I artikeln på denna sida presenterar Påhlsson sina resultat i tabell-
form. 
344 Prop. 1978/79:195 s. 61. 
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på precisionen.345 Av förarbetena kan slutas att kravet på precision får tillgo-
doses på så vis att de beslutade lagreglerna ska ha stöd i meddelandet. Åt-
minstone måste det kunna krävas att det ska vara möjligt att kunna förutse den 
principiella räckvidden av de kommande reglerna.346   

Melbi påpekar att stoppskrivelserna tenderar att bli mer omfattande:  
 
"Från att tidigare ha rört mer begränsade frågor är tendensen numera att stopp-
skrivelserna täcker allt större områden och därmed berör ett större antal skatt-
skyldiga.”347  
 

Påhlsson framhåller att precisionen i regeringens meddelanden normalt är god 
såvitt avser den tilltänkta lagstiftningen.348 I fyra fall av tjugo fanns det emel-
lertid några skrivelser, där beskrivningarna var så vaga att det framstår som 
oklart vilket tillämpningsområde de retroaktivt verkande reglerna skulle 
komma att få.349 Redovisningen av de särskilda skälen görs regelmässigt men 
är ofta summarisk.350 Det framgår t.ex. inte alltid om det är en formell eller 
materiell prövning som ligger till grund för de särskilda skälen.351 En enda 
hänvisning till särskilda skäl utgör ju ingen fullständig motivering i sig.  

Ett praktiskt exempel där både precision och omfattning rörande innehållet 
i en skrivelse diskuterades skedde i samband med ett retroaktivt lagstiftnings-
ärende rörande beskattning av utdelning och kapitalvinst på aktier i fåmans-
företag under 1993/94. En av remissinstanserna, FAR, påpekade att det efter-
följande förslaget gick längre än vad som angivits i skrivelsen. Av denna an-
ledning menade remissinstansen att denna inskränkning medförde otillåten 
retroaktivitet.352 Av skrivelsen framgick att syftet med förslagen var att be-
gränsa den skattefria utdelningen under 1994 till vad som kan anses motsvara 
en för det utdelande företaget normal utdelning.353 I den efterföljande prome-
morian hade regeringen emellertid föreslagit en begränsningsregel utifrån ett 
särskilt jämförelsebelopp, som skulle motsvara en för det utdelande bolaget 
normal utdelning. FAR ansåg att detta utgjorde en nyhet i förhållande till vad 
som angivits i skrivelsen. Regeringen framhöll emellertid att "jämförelsebe-
loppet" utgjorde en precisering av "normal utdelning".354 Lagrådet beaktade 
FAR:s kritik i sitt yttrande, men framhöll med hänvisning till förarbetena att 

 
345 Påhlsson SN 2011 s. 26. 
346 Ibid. s. 27. 
347 Melbi 2014 s. 112. 
348 Påhlsson 2014 s. 109, Påhlsson SN 2011 s. 23 ff. och s. 44. 
349 Påhlsson SN 2011 s. 24. 
350 Ibid. s. 23 f., Påhlsson 2014 s. 109. 
351 Påhlsson SN 2011 s. 24. 
352 Prop. 1993/94:234 s. 67. 
353 Skr. 1993/94:132 Meddelande om kommande förslag till vissa ändringar i kapitalbeskatt-
ningen. 
354 Prop. 1993/94:234 s. 66. 
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det i skrivelsefallen inte krävs en detaljerad beskrivning av kommande förslag. 
Det viktiga är att det görs klart vilken typ av transaktion, intäkt, avdrag etc. 
som förslaget har till syfte att ingripa mot samt från vilken tidpunkt som ret-
roaktiviteten ska gälla. Lagrådet menade i enlighet härmed att det av den ak-
tuella skrivelsen framgick vad syftet med förslagen var.355 Detta fall visar att 
regeringen även om kraven inte är alltför högt ställda, ändå måste hålla sig 
inom vissa ramar. I annat fall riskerar den nya lagen att helt eller delvis föra 
med sig otillåten retroaktivitet. 
 Överensstämmelsen mellan beskrivningen i meddelandet av den kom-
mande lagstiftningen och utformningen av den slutliga lagtexten är normalt 
god.356 Det framkommer emellertid vissa brister i detta avseende som har ak-
tualiserats under senare år. Vid två tillfällen sedan år 2000 har den beslutade 
lagtexten gått utöver den beskrivning av lagändringen som gavs i stoppskri-
velsen. Det innebär att rättsligt stöd för retroaktivitet i dessa delar saknas.357 
Det ska också påpekas att det kan innebära negativa konsekvenser för en-
skilda, om den beslutade lagtexten får ett mer begränsat tillämpningsområde 
än vad som framgår av beskrivningen i stoppskrivelsen. I det läget kan en-
skilda ha anpassat sig till en planerad men inte genomförd lagstiftning i onö-
dan. I sju fall sedan 2000 har den beslutade lagtexten fått ett mer begränsat 
tillämpningsområde än beskrivningen i stoppskrivelsen, varvid det utrymme 
som skrivelsen medgav inte har utnyttjats fullt ut.358  

Ett lagstiftningsärende som på samma gång var både mer och mindre om-
fattande än skrivelsen rörde beskattningen av s.k. förbjudna lån. Regeringen 
hade blivit varse om ett omfattande bruk av skatteanpassade transaktioner med 
holdingbolag som utnyttjade dessa skatteregler. Det skatteanpassade förfaran-
det gick till så att en ägare till ett svenskt rörelsedrivande bolag upprättade ett 
holdingbolag i utlandet, som inte bedriver någon egen verksamhet. Därefter 
sålde ägaren aktierna i sitt svenska bolag till holdingbolaget. Ägaren kunde 
sedan låna pengar av det utländska holdingbolaget för privat konsumtion, ef-
tersom sådana lån vid tidpunkten inte omfattades av de svenska reglerna i 
ABL om förbjudna lån. Tanken var inte att lånet skulle betalas tillbaka. Detta 
kringgående ansåg man sig nu nödgad att sätta stopp för. I regeringens skri-
velse 2008/09:122 meddelades att lån som lämnades från utländska juridiska 
personer som motsvarades av svenska aktiebolag och personalstiftelser nu 
skulle beskattas. På motsvarande sätt skulle inte räntor från sådana lån få dras 
av. De nya reglerna skulle tillämpas från och med den 13 februari 2009, d.v.s. 
dagen efter det att skrivelsen lämnats.359  

 
355 Lagrådets yttrande 1994-03-24 i prop. 1993:234, s. 175. 
356 Påhlsson SN 2011 s. 26 till 43, Påhlsson 2014, s. 109. 
357 Påhlsson SN 2011 s. 45, Påhlsson 2014 s. 110. 
358 Påhlsson 2011 s. 45, Påhlsson 2014 s. 110. 
359 Skr. 2008/09:122 s. 7. 
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Slutresultatet visade sig emellertid både innebära att reglerna blev mindre in-
gripande än vad skrivelsen hade aviserat och i vissa avseenden mer omfat-
tande.  

Det generella avdragsförbudet skulle bli tillämpligt på alla lån som tagits 
före skrivelsens avlämnande, varvid det slutliga lagförslaget gick utöver vad 
som angivits i skrivelsen. Påhlsson ifrågasätter om retroaktiviteten inte gjor-
des mer omfattande än vad RF tillåter, åtminstone för vissa övergångsfall. Det 
gäller t.ex. om en räntebetalning har gjorts den 11 februari 2009, d.v.s. före 
skrivelsens avlämnande. Vidare har räntan betalats i förskott för år 2009 och 
belöper således på tiden efter ikraftträdandet. Om gäldenären är en fysisk per-
son, inträder skattskyldigheten vid betalningen i enlighet med kontantprinci-
pen. Om man utgår från den beskattningsutlösande omständigheten, är det i 
detta fall, den dag som betalningen sker, vilket skulle innebära att avdragsrätt 
skulle föreligga den 11 februari 2009. Att detta är att jämställa med den om-
ständighet som utlöser skattskyldigheten framgår också av förarbetena. I en-
lighet härmed kan anföras att såväl skrivelsen som den beslutade lagtexten går 
utöver vad som är tillåtet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2.360  

Ärendet kännetecknas också av att lagstiftaren inte utnyttjade hela utrym-
met som skrivelsen föreskrev fullt ut.361 I skrivelsen hade en ny regel föresla-
gits rörande beskattning av lån från svenska stiftelser samt utländska motsva-
righeter. Förslaget, som motiverades av neutralitetsskäl, innebar att bestäm-
melserna om beskattning av vissa penninglån skulle utvidgas till att även om-
fatta lån som lämnas till i utlandet delägarbeskattad juridisk person.362 I 
lagtexten fick detta en mer restriktiv formulering genom att lånebeloppet ska 
tas upp som intäkt även beträffande lån som lämnats av en utländsk juridisk 
person som motsvarar ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller 
en svensk stiftelse. Detta kan vidare endast ske under förutsättning att lånebe-
loppet skulle ha tagits upp som intäkt, om den utländska juridiska personen 
hade varit ett svenskt aktiebolag, en svensk pensionsstiftelse eller en svensk 
stiftelse.363  

3.3.3.3 Undantag vid krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris 
 
Det andra undantaget som stipuleras i RF 2 kap. 10 § st. 2 säger att retroaktiv 
lagstiftning är tillåten om Riksdagen finner det påkallat av särskilda skäl i 
samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.364 Det framgår emel-
lertid inte vad som menas med vare sig ”särskilda skäl” i detta sammanhang 
respektive krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Vad som kan slutas av 

 
360 Påhlsson SN 2011 s. 33 f. 
361 Ibid. s. 32. 
362 Skr. 2008/09:122 s. 5. 
363 Prop. 2009/10:12 s. 5. 
364 Prop. 1978/79:195 s. 56, SOU 1978:34 s. 163. 
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detta är emellertid att det inte räcker med vare sig krig, krigsfara eller svår 
ekonomisk kris. Här torde vara fråga om situationer med viss varaktighet och 
där inget annat rimligt alternativ står till buds än ett retroaktivt ingripande. En 
annan slutsats som kan dras av detta undantag är att retroaktiva lagändringar 
med enda syfte att stärka statskassan, normalt inte är tillåtna annat än i dessa 
exceptionella situationer.  

Retroaktiv lagstiftning på grund av krig har inte förekommit eftersom Sve-
rige inte har befunnit sig i krig sedan det finska kriget 1809. Däremot har Sve-
rige befunnit sig i krigsfara under både de första och andra världskrigen. I 
samband med dessa perioder har också retroaktiv lagstiftning använts för att 
finansiera upprustning av försvaret m.m. Retroaktiv lagstiftning har även un-
der dessa perioder använts i omfördelande syfte genom konjunkturskatter en-
ligt vilka de aktörer såsom vapenindustrin, vilka gjort stora vinster på grund 
av kriget fått bidra med extra skatt. Retroaktiv lagstiftning på grund av krigs-
fara infördes genom värnskatt 1915 och 1939 samt s.k. krigskonjunkturskatt 
1915 och 1940.365 Begagnandet av dessa skatter hade främst att göra med att 
Sverige behövde pengar för försvaret och för att säkerställa folkförsörj-
ningen.366   

Vad beträffar undantaget för ”svår ekonomisk kris" anges i förarbetena från 
att någon sådan inte torde ha förekommit sedan andra världskriget.367 Detta 
begrepp bör emellertid tolkas restriktivt för att skyddet inte ska urholkas.368 
Detta gäller i synnerhet som retroaktiva skattelagar enligt detta undantag kan 
användas utan särskilt skrivelseförfarande och utan förvarning. Undantaget 
har ännu inte använts sedan retroaktivitetsförbudets införande 1980. I detta 
avseende kan ledning sökas i lagstiftningspraxis från före retroaktivitetsför-
budets införande. Vad beträffar kriteriet "svår ekonomisk kris" kan säkerligen 
inrymmas några av de retroaktiva lagstiftningsåtgärder som genomförts för att 
stabilisera ekonomin och därigenom undvika en svår ekonomisk kris som är i 
förestående på grund av omständigheter som är hänförliga till Sveriges om-
värld. Ett exempel på detta är 1952 års konjunkturskatt. Denna infördes hu-
vudsakligen för att avvärja en svår ekonomisk kris, vilken hängde samman 
med de extrema ekonomiska följder som var resultatet av Koreakriget (1950 
till 1953).369 Flera av de länder till vilka Sverige hade nära handelsförbindelser 
med var involverade.  

Vad gäller då ifråga om "finanskriser" - kan sådana vara att betrakta som 
"ekonomisk kris"? Sverige har ju erfarit flera "finanskriser" både sedan 1952 

 
365 Prop. 1914:85 och prop. 1939:78 avseende värnskatt samt prop. 1915:196 och prop. 1940:2 
beträffande krigskonjunkturskatt. 
366 Åkerman 1943. 
367 SOU 1978:34 s. 163, prop. 1978/79:195 s. 56. För en redogörelse för tillämpning av retro-
aktiv lagstiftning vid krig, krigsfara och svår ekonomisk kris före retroaktivitetsförbudets till-
komst, se Hagstedt 1975 s. 71 ff. 
368 Bull och Sterzel 2009 s. 85, Petrén och Ragnemalm 1980 s. 66. 
369 Prop. 1952:79. 
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och sedan retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 infördes 1980. En tolk-
ning av "svår ekonomisk kris" med utgångspunkt i ekonomisk teori handlar 
emellertid om att det måste vara fråga om en kris som drabbar hela samhället 
och mer eller mindre utgör ett hot mot hela samhällskroppen.370  

En finanskris är emellertid begränsad eftersom den primärt drabbar den fi-
nansiella sektorn. I den meningen omfattas inte "finanskriser" inom begreppet 
"ekonomisk kris". Denna bild förstärkts av att de finanskriser som förevarit i 
Sverige efter 1980 uppenbarligen inte har ansetts uppfylla kriteriet på "svår 
ekonomisk kris" enligt RF 2 kap. 10 § st. 2, såsom finans- och fastighetskrisen 
på 1990-talet.371 Således kan med utgångspunkt i ordalydelsen av RF 2 kap. 
10 § st. 2 inte en ”finanskris” vara ett tillräckligt skäl för att tillgripa retroaktiv 
skattelagstiftning, såvida den inte utgör startskottet till en svår ekonomisk kris. 
Hur det än förhåller sig härmed synes 1952 års konjunkturskatt vara det närm-
ast liggande exemplet, även om det måste tilläggas att denna retroaktiva skat-
telag vid tidpunkten var starkt ifrågasatt. Konjunkturskatten handlade därutö-
ver snarare om "fara för svår ekonomisk kris". Med den lydelse som RF 2 kap. 
10 § st. 2 har fått, kan emellertid inte "fara för svår ekonomisk kris" tolkas in 
i begreppet "svår ekonomisk kris”. 

3.3.3.4 Sammanfattande analys  
 
Undantagen till RF 2 kap. 10 § st. 2 talar om hur skyddet ska karaktäriseras. 
Mot bakgrund av att rättigheten kan begränsas genom en skrivelse till Riks-
dagen om det föreligger särskilda skäl, är förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 att 
karaktärisera som en fri- och rättighet med ett svagare rättighetsskydd. Härvid 
skiljer denna rättighet sig från förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 1 om retroaktiv 
strafflagstiftning som är absolut. Olikheterna i de respektive skydden i RF 2 
kap. 10 § kan bl.a. antas hänga samman med det faktum att de har olika nor-
mativ grund som hänför sig till olika rättigheter. Den normativa grunden för 
det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet är egendomsskyddet i RF 2 kap. 15 
§ som är en rättighet med svagare skydd.  

Skyddet avgränsas genom undantagen till RF 2 kap. 10 § st. 2. Det första 
undantaget innebär att riksdagen, om den finner att det är påkallat av sär-
skilda skäl, kan införa retroaktiva föreskrifter om skatter och avgifter. Det 
krävs dock att regeringen eller ett riksdagsutskott har lämnat ett förslag om 
det till riksdagen. Dagen för skrivelsens överlämnande utgör förvarningstid-
punkten och det är från denna dag som lagen kan göras retroaktiv. Lagrådets 
yttrande ska normalt inhämtas enligt RF 8 kap. 21 §.  

Således föreligger ett speciellt lagstiftningsförfarande som kan sägas syfta 
till att skapa bättre förutsebarhet i skattesystemet som helhet. Det finns därför 
anledning att återkomma till det argument som diskuterades i kapitel 2, att 

 
370 Larsson och Lönnborg 2014 s. 11 f. 
371 Ibid. s. 125 ff. 
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retroaktiv lagstiftning på vissa rättsområden i vissa fall kan rättfärdigas, om 
retroaktiviteten bidrar till bättre förutsebarhet i det aktuella rättssystemet, så 
länge som det inte åsidosätter enskildas legitima förväntningar. Så sker om 
detta lagstiftningsförfarande används för att hantera oförutsedda kringgåenden 
av lagen och på så vis bidrar till att göra klart vilket beteende som är godtag-
bart i förhållande till skattelagstiftningen. 

Ett skrivelseförfarande som ska kunna fylla denna funktion möter flera ut-
maningar. För det första krävs att fråga verkligen är om särskilda skäl och att 
denna fråga kan vara föremål för rättslig prövning. För det andra måste skri-
velseförfarandet tillämpas på det sätt som är avsett. För det tredje krävs att 
skrivelserna är tillräckligt detaljerade och att de så långt möjligt motsvaras av 
den kommande lagtexten.  

Innebörden av särskilda skäl tar primärt sikte på skatteanpassade transakt-
ioner som utgör ett oönskat kringgående av skattelagen. Situationer av kring-
gående kan också behöva hanteras i samband med övergång till en ny regle-
ring. Särskilda skäl för retroaktivitet kan således föreligga om de retroaktiva 
reglerna syftar till att motverka kringgående av de gamla reglerna, för att und-
vika att de gamla reglerna utnyttjas i stegrad omfattning vid slutskedet av sin 
giltighetstid. Motsatsvis föreligger inte särskilda skäl om det handlar om en 
"vanlig lagändring", d.v.s. där kringgåenderisk saknas eller att det handlar om 
skatteplanering som uppfattas som normal. Med normal skatteplanering me-
nas sådan som accepteras av lagstiftaren, såsom regler som ger den skattskyl-
dige en möjlighet att välja mellan två alternativ som ger det mest förmånliga 
skatteutfallet för den enskilde, såsom kvittningsreglerna i inkomstslaget kapi-
tal. Det kan vidare vara fråga om förfaranden som förutsätts i förarbetena.  

Det första undantaget bör också diskuteras i förhållande till det andra un-
dantaget för att skapa klarhet om den avgränsning som torde vara avsedd dem 
emellan. Enligt det första undantaget framstår det, med utgångspunkt i förar-
betena, som att fråga är om åtgärder som på något sätt ska skydda den nation-
ella skattebasen. Det framstår därför enligt min mening inte som om förarbe-
tena ger utrymme för bedömningar av lagstiftaren att besluta om retroaktiva 
föreskrifter på skatteområdet enbart av den anledningen att statskassan behö-
ver en tillfällig förstärkning i något avseende. När det däremot gäller det andra 
undantaget är det uttryckligen tillåtet att införa retroaktiva skattelagar enbart 
av den anledningen att staten behöver medel för att hantera en krissituation av 
de slag som nämns i RF 2 kap. 10 § st. 2. Att det första undantaget inte bör 
användas endast i syfte att stärka statskassan följer också av att det torde vara 
ett rättssäkerhetsintresse av betydelse att enskilda inte ska behöva utsättas för 
retroaktiva åtgärder annat än där så framstår som strikt nödvändigt och inte 
enbart på grund av att t.ex. en viss reform ska finansieras eller liknande. 

Det första undantaget används normalt i enlighet med sitt syfte d.v.s. att 
bekämpa kringgåendetransaktioner. Härigenom skapas förutsebarhet om vilka 
förfaranden som kan accepteras eller ej. Undantaget har emellertid i viss ut-
sträckning kommit att tillämpas på ett mer omfattande sätt än vad som framgår 
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av förarbetena. Det anses vara riksdagens sak att avgöra vad som avses med 
särskilda skäl. Oavsett hur det förhåller sig härmed, anses det viktigt att in-
hämta Lagrådets yttrande vid retroaktiva lagstiftningsärenden.  

Det har ifrågasatts om kravet på särskilda skäl i RF 2 kap. 10 § st. 2 utgör 
ett effektivt rättsligt kontrollinstrument, då lagstiftaren synes ha nästan helt 
fria tyglar att avgöra vad som menas med särskilda skäl. Ett talande exempel 
är Lagrådets yttrande i lagstiftningsärendet rörande koncessionsavgift för 
TV4, där man å ena sidan finner att fråga är om ett ”flagrant kringgående” av 
retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 §, st. 2, men å den andra framhåller att 
lagen ändå inte kommer att åsidosättas vid en prövning i domstol.372  

Även om det inte är möjligt att få en rättslig granskning i alla faser av skri-
velseförfarandet ska nämnas det faktum att de inblandade aktörerna, d.v.s. 
riksdag, regering och enskilda riksdagsledamöter kan bidra till att skyddet 
upprätthålls så långt som möjligt. Det har t.ex. skett genom att Skatteutskottet 
inhämtar ett yttrande från Lagrådet om inte regeringen gör det. Enskilda riks-
dagsledamöter kan också engagera sig och driva på en snabbare beredning i 
regeringskansliet så att det lämnade förslaget tar form så snart som det är möj-
ligt. Regeringen beaktar regelmässigt RF 2 kap. 10 § st. 2 vid utformandet av 
lagförslag och övergångsbestämmelser, i den mån sådana frågor aktualiseras. 
Härvid beaktar regeringen även retroaktiva effekter i vissa fall, när de indi-
rekta konsekvenserna av lagen riskerar att bli alltför långtgående. 

Icke desto mindre kan mer eller mindre spontana politiska inspel inte av-
hjälpa den brist som föreligger avseende en effektiv rättslig granskning av 
skyddet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 upprätthålls. De enskilda som drabbas är 
inte heller hjälpta av en lagrådsgranskning som enbart fokuserar på formella 
brister. Det finns egentligen inget i själva grundlagstexten som talar emot att 
Lagrådet prövar de särskilda skälens legitimitet eller att denna fråga prövas i 
domstol. Att lagtexten tydligt pekar ut att det är riksdagen som avgör när sär-
skilda skäl är för handen är en sak, men talar inte nödvändigtvis emot att denna 
fråga kan granskas av Lagrådet eller i domstol inom ramen för ett lagpröv-
ningsförfarande. Om det förhöll sig på något annat sätt, skulle ett inhämtande 
av Lagrådets yttrande framstå som onödigt. Att det är riksdagen allena som 
har befogenhet att avgöra när särskilda skäl föreligger innebär enligt min me-
ning inte att riksdagen har ett helt oinskränkt maktutrymme i detta avseende, 
då en sådan ordning framstår som otänkbar i en Rättsstat.   
 Hur de särskilda skälen redovisas i enskilda skrivelser är av stor betydelse 
inte bara för lagrådsgranskningen utan också för utomstående betraktare, 
såsom forskare och journalister, för att få en uppfattning om vilka som är grun-
derna för regeringens bedömning. Redovisningen av de särskilda skälen är 
emellertid ofta att betrakta som summarisk, vilket innebär att det finns pot-
ential till förbättringar i detta avseende. 

 
372 2000/2001 KU:26 bilaga 5, Sterzel 2009 s. 288. 



147 

 En annan rättssäkerhetsaspekt av betydelse är att beskrivningen i skrivelsen 
är förenlig med den kommande lagstiftningen. Detta fungerar vanligtvis väl 
och överensstämmelsen är i regel god. Det framkommer dock vissa brister i 
detta avseende i ett fåtal lagstiftningsärenden, såsom att den beslutade lagtex-
ten gått utöver den beskrivning av lagändringen som gavs i stoppskrivelsen, 
vilket kan innebära otillåten retroaktivitet. Om lagstiftaren inte utnyttjar hela 
det utrymme som ges i skrivelsen finns ingen risk för otillåten retroaktivitet, 
men kan innebära olägenheter för dem som har anpassat sig till innehållet i 
skrivelsen och i slutändan inte träffats av den.  

På ett mer allmänt plan kan konstateras att skrivelseförfarandet kan rättfär-
digas på den grunden, att det bidrar till stärkt förutsebarhet beträffande vilka 
former av skatteplanering som lagstiftaren accepterar respektive de som inte 
kan anses godtagbara. Man har genom skrivelseförfarandet också etablerat ett 
förfarande och banat väg för en övergripande strategi att hantera kringgåenden 
av skattelag. Vad som saknas synes vara en mer effektiv konstitutionell kon-
troll av hur skrivelseförfarandet används.  

Det kan diskuteras om skrivelseförfarandet kan utvecklas för att bättre upp-
fylla sin funktion som vägledande för skattebetalarnas beteende. I doktrinen 
har Hultqvist lämnat förslag till ett särskilt skattelagstiftningsråd, sammansatt 
av en grupp experter med bred kompetens (advokater, skatterådgivare, akade-
miker, seniordomare och lagstiftningserfarna). Detta råd skulle enligt försla-
get tillkallas på ett tidigt stadium för att bereda retroaktiv lagstiftning enligt 
skrivelseförfarandet i RF 2 kap. 10 § st. 2.373 Det är ett intressant förslag som 
skulle kunna förbättra kvaliteten vid skrivelseförfarandet. Att låta ett sådant 
lagstiftningsråd delta redan på beslutsstadiet beträffande användningen av 
stoppskrivelseinstitutet är emellertid behäftat med vissa problem, vilket 
hänger samman med risken för jävsproblematik och "läckor". Det gäller inte 
minst när det första undantaget i RF 2 kap. 10 § st. 2 tillämpas, vilket kan få 
betydande ekonomiska konsekvenser för enskilda. I det hänseendet framstår 
engelska "Tax Professionals Forum" som mer ändamålsenligt. Detta råd be-
står av en grupp av oberoende skatterådgivare som efterhandsgranskar retro-
aktiva lagstiftningsingripanden i enlighet med den nationella policy rörande 
begränsningar vid stiftande av retroaktiv skattelag som finns, de s.k. "Rees 
Principles".374 Ett sådant "efterhandsgranskningsråd" skulle kunna komplett-
eras, på så sätt som Hultqvist föreslår, med en bredare sammansättning som 
också inkluderar akademiker, seniora domare och lagstiftningserfarna. Ett ef-
terhandsgranskningsråd skulle kunna vara värdefullt för utvärderingen av ret-
roaktiva lagstiftningsingripanden samt bidra till bättre rättssäkerhet och lag-
stiftningskvalitet för framtiden. För att ett sådant efterhandsgranskningsråd 
ska kunna utföra sitt uppdrag krävs emellertid en tydlig strategi från lagstifta-
rens sida, som påminner om etablerandet av "Rees Principles". Det skulle 

 
373 Hultqvist 2014 s. 159 ff. 
374 Baker ITL 2012 s. 781 f. 
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också vara värdefullt om ett sådant råd i samarbete med forskarsamhället, 
kunde utvärdera effekterna av retroaktiv skattelagstiftning. 
 Det andra undantaget i RF 2 kap. 10 § st. 2 rör krissituationer som krig, 
krigsfara eller svår ekonomisk kris och har aldrig tillämpats. Det kan diskute-
ras om inte detta stadgande bör moderniseras och beakta andra allvarliga kris-
situationer, som t.ex. en allvarlig miljökatastrof eller cyberattack. Det kan fin-
nas andra allvarliga kriser som kanske inte direkt kan hänföras till krig, krigs-
fara eller svår ekonomisk kris, vilka kan antas kräva en förstärkning av de 
statliga finanserna för att hantera den. Å andra sidan framgår det klart av det 
andra undantaget att det inte räcker med att det är fråga om någon rent tillfällig 
krissituation. I ett sådant läge finns det ju normalt andra och snabbare alterna-
tiv att söka finansiering såsom genom upplåning, internationellt samarbete el-
ler höjningar av indirekta skatter.  

En annan reflektion är att Sverige idag är en del i EU, vilket kan komma 
att kräva uppoffringar i förhållande till de andra medlemsländerna i EU om en 
allvarlig kris inom EU-området blir aktuell, men som inte direkt drabbar Sve-
rige. Om Sverige skulle gå med i Eurosamarbetet eller NATO, skulle änd-
ringar i detta undantag kunna vara nödvändiga, för att ge utrymme för att fi-
nansiera Sveriges åtaganden gentemot andra länder i dylika krissituationer.375  

Det kan finnas anledning att reflektera över om det andra undantaget är 
tillräckligt omfattande för att möta de utmaningar som finns idag. På samma 
gång är det viktigt att framhålla att det retroaktiva lagstiftningsverktyget inte 
under några omständigheter bör användas för annat än mycket allvarliga och 
varaktiga krissituationer, då det annars riskerar att urholkas.  

3.3.4 Tolkningen av förbudet mot retroaktiv skattelag i 
regeringsformen i rättspraxis 

3.3.4.1 Inledning  
 
Förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning i RF 2 kap. 10 § st. 2 
aktualiseras sällan, men det finns ett antal avgöranden i HFD och HD, sedan 
förbudet infördes 1980.376 Det är inte fråga om någon rikhaltig praxis, vilket 
innebär att de slutsatser som kan dras med utgångspunkt i detta material är 
tämligen begränsade. Av betydelse för analysen är att merparten av de avgö-
randen som här är ifråga, avgjordes vid den tidpunkt då lagprövningsinstitutet 

 
375 Ett beslut från EDMR som behandlar denna problematik, P. Plaisier BV m.fl. ./. Nederlän-
derna, kommer att presenteras i 4.2. 
376 En kortfattad genomgång av mig har tidigare publicerats i Fast SN 2011 s. 125 ff. Några av 
dessa fall omnämns även i Fast, Melz och Hultqvist 2013 s. 368 f. För en fördjupad diskussion 
avseende praxis rörande retroaktiv skattelag och RF 2 kap. 10 §, st. 2 se Olsson, 2006 s. 67 ff. 
och Olsson 2001 s. 208 ff. (rörande punktskatter och mervärdesskatt). Se även Påhlsson, 2018 
s. 36 f. 
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i RF 11 kap. 14 § var försett med det så kallade ”uppenbarhetsrekvisitet”, vil-
ket kan ha verkat avhållande på att frågor om retroaktivitet enligt RF 2 kap. 
10 § st. 2 drivits av enskilda i domstol, men också vid den rättsliga prövningen. 
Uppenbarhetsrekvisitet slopades genom grundlagsreformen 2011. De aktuella 
rättsfallen måste vidare tolkas mot bakgrund av den omfattande rättsutveckl-
ing som har skett i svensk rätt under den tid som retroaktivitetsförbudet i RF 
2 kap. 10 § st. 2 har varit i kraft. Det är därför av betydelse att reflektera över 
vad denna praxis kan innebära i dagens läge med ett öppnare fält för lagpröv-
ning och med beaktande av europarätten.  

De rättsfall som här presenteras utgörs i första hand av avgöranden från HD 
och HFD. Något urval är det egentligen inte fråga om eftersom det endast finns 
ett begränsat antal fall rörande förbudet i 2 kap. 10 § st. 2. Fokus för detta 
avsnitt är således att presentera de kända avgöranden som finns och försöka 
dra slutsatser utifrån dessa. I denna framställning presenteras fallen tematiskt 
i första hand och kronologiskt i andra hand. När det gäller retroaktivitet vid 
avgiftsuttag behandlas dessa rättsfall tillsammans. Vad beträffar behandlingen 
av avgifter, ska särskilt anmärkas att det ibland kan vara svårt att skilja offent-
ligrättsliga avgifter från punktskatter.377 
 Denna rättsfallsstudie tar sikte på den rättsliga praktikens domäner på rät-
tens ytnivå men också på mellannivån. Ytnivån utgörs här av alla de fall som 
producerats beträffande RF 2 kap. 10 § st. 2 och de normer som dessa fall kan 
ge upphov till. Detta kännetecknar den pågående diskursen mellan lagstiftare, 
domare och rättslärda.  

Av betydelse är också att studera mellannivån, vilket här handlar om de 
tolkningsprinciper och den metod som används i den svenska konstitutionella 
rätten. Här ska även det konstitutiva förhållandet belysas i den meningen att 
analysen tar sikte på vilket sätt och i vilken utsträckning man i svensk rätts-
praxis använder sig av begrepp som retroaktivitet och andra konstitutionella 
begrepp av betydelse för tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2. Vilka rättsliga 
principer är vägledande vid tillämpningen? Finns det något mönster och hur 
kommer det till uttryck i de enskilda fallen på ytnivån? Detta är således av 
avgörande betydelse för att hur skyddet mot retroaktiv beskattning tolkas i 
svensk intern rätt.  

Framställningen i detta avsnitt ska vidare lägga grunden för en analys av 
det s.k. konkretiserande förhållandet.378 Hur urskiljer sig den svenska interna 
rätten, den svenska rättskulturen, från vad som gäller i t.ex. unionsrätten? Går 
det att identifiera några historiska skäl, som kan förklara varför skyddet vid 
retroaktiv beskattning tolkas på ett visst sätt i svensk rätt?379  

 
377 Olsson 2006 s. 74. 
378 Tuori 2002 s. 212 ff. 
379 Ibid. 
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Följande frågor formuleras för utvärderingen av rättspraxis avseende RF 2 
kap. 10 § st. 2 som kommer att besvaras i den sammanfattande analysen i detta 
avsnitt:  

 
Går det att urskilja hur HD och HFD definierar retroaktivitet och hur 
görs avgränsningen mellan tillåten respektive otillåten retroaktivitet?  

 
Gör domstolarna någon prövning beträffande legitimiteten i riksdagens 
bedömning av särskilda skäl, explicit eller implicit?  

 
Hur tolkar HD och HFD den skattepliktsutlösande omständigheten? 

 
Vilken tolkningsstrategi använder sig HD och HFD huvudsakligen av 
vid tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2? 

 
Vilka slutsatser kan dras av HD:s respektive HFD:s praxis om RF 2 kap. 
10 § st. 2 för de rättsliga aktörer som berörs? 

 

3.3.4.2 Grundlagstolkning enligt svensk rätt 
 
En viktig fråga gäller metoden för tolkningen av grundlag, vilket kan få bety-
dande återverkningar i den praktiska rättstillämpningen. Grundläggande rät-
tigheter, oavsett om de härrör från RF 2 kap., EKMR eller EURS är vanligen 
vagt utformade, vilket innebär att innebörden av dem inte kan bestämmas en-
bart genom att läsa lagtexten. Även om ordalydelsen bör beaktas i första hand, 
krävs normalt att allmänna tolkningsprinciper används, såsom systematisk och 
teleologisk tolkning.380 Det är därför av betydelse att kort redogöra för synen 
på grundlagstolkning i svensk rätt.  
 Av tradition är en tumregel att grundlagsregler ska tolkas enligt sin ordaly-
delse, något som t.o.m. uttryckligen stadgades i GRF. I 84 § GRF fanns en 
särskild tolkningsregel om hur grundlagen skulle tolkas, som stadgade att 
”grundlagarna skola efter deras ordalydelse i varje särskilt fall tillämpas”. I 
förarbetena till 1975 års RF framgick att någon sådan regel inte ansågs behöv-
lig. Grundlagsberedningen framhöll att: 
 

 ”Det naturliga är att grundlag tolkas efter samma principer, som gäller för lag-
tolkning i allmänhet”.381  

 
Den i förarbetena angivna tolkningsmetoden kan te sig naturlig om man beak-
tar de jämförelsevis odramatiska förhållanden under vilka 1974 års grundlag 

 
380 Åhman 2019 s. 88 f. 
381 SOU 1972:15 s. 319. 
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kom till. Syftet med reformen var ju på intet sätt att införa en ny syn på stats-
skicket, utan i första hand att kodifiera redan gällande praxis och slå fast redan 
gällande och oomstridda principer, skrivna såväl som oskrivna.382 Av förarbe-
tena till RF framgår följaktligen att själva tolkningen av grundlagen inte till-
mättes någon större betydelse. Denna inställning har emellertid uppfattats som 
problematisk och anses i viss mån ha lett till principlöshet och slumpmässighet 
vid grundlagstolkningen.383 Den traditionella hållningen till grundlagstolk-
ning synes inte heller till fullo beakta att grundlagstolkningen kan påverkas av 
regleringsområdet, såsom om det handlar om fri- och rättigheter eller uppgifts-
fördelningen mellan riksdag och regering.384 
 En annan viktig synpunkt är att grundlagstolkningen kan påverkas av hur 
politiskt kontroversiellt ett visst område är, något som det är viktigt att ta med 
i beräkningen. Stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 anses vara kontroversiellt och 
har till och med betecknats som "politiskt minerat".385 Ett ytterligare problem 
är att det finns en brist på praxis rörande grundlagen i Sverige, vilket också 
kan göra det svårt att diskutera den rättsliga innebörden av ett tolkningsavgö-
rande i svensk rätt. Det kan således sägas föreligga ett tolkningsunderskott.386  
 Sterzel framhåller att det med utgångspunkt i såväl domstolspraxis som 
lagrådsyttranden och lagstiftningspraxis är "slående" att tumregeln att grund-
lagen ska tillämpas enligt sin ordalydelse faktiskt tillämpas.387 När det gäller 
de grundläggande rättigheterna handlar det om normativitet, varvid en tolk-
ning av lagens bokstav kan te sig otillräcklig, inte minst när det gäller begrepp 
som retroaktivitet, yttrandefrihet eller demokrati. För att åstadkomma en mer 
"normativ författning" krävs "precisare grundlagsregler som är ägnade för en 
mera extensiv, mindre bokstavsbunden tolkning".388 Om t.ex. en bokstavstolk-
ning av lagen innebär att en tillämpning av denna skulle göra det rättighets-
skydd som grundlagsregleringen syftar till meningslöst, bör detta vara tillräck-
ligt för att denna ska anses strida mot RF.389 
 Europeiseringen av svensk rätt och en tilltagande betydelse för grundläg-
gande rättigheter i svensk rätt, kräver emellertid fler verktyg för grundlags-
tolkningen. Den svenska traditionen att grundlagen i princip bara skulle tolkas 
som vanlig lag, synes därför vara på väg i en annan riktning. En konsekvens 
av europeiseringen av det svenska rättslivet är en ökad betydelse av princip-
tänkande i svensk rätt.390  Lagerqvist Veloz Roca poängterade 1999 att retro-
aktivitetsfrågorna enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 numera torde innebära att 

 
382 Bengtsson 1986 s. 30. 
383 Nergelius SvJT 1996 s. 868. 
384 Nergelius 1996 s. 688. 
385 Nergelius JT 1999/00 s. 909. 
386 Nergelius SvJT 1996 s. 851. 
387 Sterzel 2009 s. 109. 
388 Ibid. s. 110. 
389 Nergelius SvJT 1996 s. 849 f. 
390 Marcusson 2017 s. 11 ff. 
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proportionalitetsprincipen åberopas i ökad utsträckning.391 Denna prognos kan 
också sägas ha uppfyllts i stora delar mot bakgrund av den ökade betydelse 
som proportionalitetsprincipen har fått i svensk rätt, inte minst på grund av 
Europarätten.392 Det finns också andra principer som med tydlighet gör sig 
gällande i den europeiska rätten, men som ännu inte på ett likartat sätt har fått 
genomslag i intern svensk rätt och den svenska rättstillämpningen, vilket t.ex. 
gäller principen om berättigade förväntningar.393  
 Denna utveckling kräver att domstolarna utvecklar nya metoder för grund-
lagstolkning och avvägningar avseende såväl relationen mellan rättigheter och 
allmänna intressen som relationen rättigheter emellan.394 Det finns därför an-
ledning att mer allmänt ställa sig frågan vilken betydelse som RF 2 kap. kom-
mer att ha i framtiden med utgångspunkt i europeiseringen:  

 
"I ett allt mer tydligt europeiskt rättsligt landskap ger nya 2 kap. RF en möjlig-
het att utveckla ett nationellt perspektiv på rättigheterna och därmed i samma 
andetag befrämja det ansvar som både konventionen och stadgan (EU-rätten) 
ger uttryck för: att det i första hand är de inhemska myndigheterna och domsto-
larna som ska genomföra rättigheterna i praktiken."395  
 

Tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2 bör således anpassas till såväl EKMR som 
unionsrätten. Det betyder att detta stadgande bör tolkas annorlunda än ”van-
lig” lag. Därutöver är det fråga om en fri- och rättighet, vilket innebär att tolk-
ningen måste anpassas i enlighet med detta.     

3.3.4.3 Retroaktiv tillämpning av övergångsbestämmelser 
 
Det första avgörandet i högsta instans enligt vilket retroaktivitetsförbudet var 
föremål för prövning, rörde ett överklagat förhandsbesked avseende 1982 års 
taxering. I målet RÅ 1982 1:74 var fråga om beskattningen av bostadsförmån 
för Lars, som var medlem i en bostadsrättsförening. 

Omständigheterna var sådana att bostadsrättsföreningen, där Lars var bo-
satt, vid en extra föreningsstämma den 10 december 1980 hade beslutat om en 
ändring i det kapitaltillskott om vilket man beslutat vid föreningens bildande 
1977. Medlemmarna hade vid mötet enhälligt beslutat att överföra lån från 
medlemmarna till föreningen, vilket var förmånligt för medlemmarna då det 
förelåg stora skillnader i räntesatserna mellan föreningens lån, vilka löpte med 
en årlig ränta om fem procent och medlemmarnas lån som löpte med en årlig 

 
391 Lagerqvist Veloz Roca 1999 s. 348. 
392 Åhman 2019 s. 93. 
393 Ibid. s. 102 f. 
394 Åhman påpekar att rättsområdet kan sägas förutsätta aktiva domstolar, se Åhman 2019 s. 
89. Se även Nergelius 1996 s. 737 ff. 
395 Åhman 2019 s. 107. 
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ränta om 17,25 procent. Vid tidpunkten för den extra föreningsstämman gällde 
enligt dåvarande regler att den skuld som föreningen härigenom ådragit sig, 
var avdragsgill i förhållande till föreningens behållna förmögenhet. Skuldök-
ningen påverkade beräkningen av beskattningen på medlemmarnas respektive 
andelar, eftersom de i sin tur bl.a. beräknades utifrån föreningens behållna 
förmögenhet per den 31 december 1980.  

En ny regeländring trädde i kraft den 1 januari 1981 och skulle tillämpas 
för första gången vid 1982 års taxering, vilken bl.a. innebar att man vid för-
mögenhetsbeskattningen skulle bortse från skuld som kunde likställas med en 
medlemsinsats. Enligt övergångsbestämmelserna skulle lagändringen tilläm-
pas redan vid 1981 års taxering.396 Med tillämpning av dessa bestämmelser 
skulle föreningen således inte kunna dra av skulden med följd att medlemmar-
nas förmögenhetsskatt skulle bli högre. Frågan var emellertid om detta kunde 
anses förenligt med RF 2 kap. 10 § st. 2. 

HFD fann att RF 2 kap. 10 § st. 2 var tillämplig eftersom föreningens bok-
slut per den 31 december 1980 var den omständighet som utlöste skattskyl-
digheten för föreningsmedlem. Med hänsyn till att denna tidpunkt låg före ti-
den för ikraftträdandet den 1 januari 1981 fick den nya regeln inte tillämpas i 
det förevarande fallet. Den skuldökning som föreningen ådragit sig i december 
1980, skulle därför beaktas vid beräkningen av den av Lars tillhöriga andelen 
i föreningens behållna förmögenhet vid 1981 års taxering. 

Det framgår av förarbetena till lagändringen (36 § p. 2 st. 2 KL) att någon 
diskussion om övergångsbestämmelsens förenlighet med RF 2 kap. 10 § st. 2 
inte företagits.397 HFD:s avgörande i RÅ 82 1:74 torde därmed ha skapat klar-
het om det vid tidpunkten relativt nya grundlagstadgandets tillämplighet. Den 
lagstiftning som var aktuell i fallet har övergivits sedan länge, men fallet ger 
en tydlig påminnelse till lagstiftaren om att alltid beakta retroaktivitetsförbu-
det vid utformandet av övergångsbestämmelser. 

Fallet har många gånger omnämnts i doktrinen men har inte föranlett några 
mer ingående kommentarer. Nergelius menar att fallet förefaller vara okom-
plicerat och påpekar att HFD inte heller drog sig för att förklara att övergångs-
bestämmelsen var grundlagsstridig. Bakgrunden till HFD:s agerande att fak-
tiskt underkänna övergångsbestämmelsen, kan antas hänga samman med två 
faktorer. Det var dels fråga om ett förhandsbesked, vilket innebar att det inte 
var fråga om någon konkret tillämpning av bestämmelsen. Dels torde det vara 
politiskt mindre känsligt för domstolarna att underlåta att tillämpa denna typ 
av ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser än att åsidosätta mer materi-
ella regler.398  

 
396 Prop. 1980/81:42 s. 36. 
397 Någon diskussion om övergångsbestämmelsens förenlighet med RF 2 kap. 10 § st. 2 gjordes 
inte vare sig i prop. 1980/81:42 eller Skatteutskottets betänkande SkU 1980/81:11. 
398 Nergelius 1996 s. 687. 
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3.3.4.4 Stämpelskatt på gamla tomträtter och den beskattningsutlösande 
omständigheten 
 
I ett antal avgöranden rörande stämpelskatt på tomträtter 1984 och 1986 gjor-
des olika bedömningar om RF 2 kap. 10 § st. 2 skulle vara tillämplig. En viktig 
aspekt var också om lagprövningsinstitutet i RF 11 kap. 14 § kunde tillämpas 
i enlighet med det då gällande uppenbarhetsrekvisitet. Denna problematik 
hängde samman med vissa, till synes oförutsedda, övergångsproblem vid in-
förandet av den nu gällande stämpelskattelagen (1984:404) den 1 juli 1984. 
Detta föranledde två viktiga avgöranden i praxis som behandlade frågan om 
tillämpligheten av RF 2 kap. 10 § st. 2 i samband med övergången från den 
gamla lagen till den nya.399 Avgörandena gällde förvärv av så kallade ”äldre 
tomträtter”, med vilket menades sådana som upplåtits före 1954 och vilka ti-
digare varit skattebefriade i enlighet med övergångsbestämmelserna till lagen 
(1964:308) om stämpelskatt.400 Denna ordning slopades genom 1984 års lag. 
I 4 § st. 2 i 1984 års lag angavs ovillkorligen att förvärv av tomträtter är skat-
tepliktiga om de sker genom upplåtelse, överlåtelse mot ersättning eller annat 
fång som avses i första stycket. De äldre tomträtterna omfattades inte heller 
av övergångsbestämmelserna till den nya lagen. I ett antal fall ledde detta till 
att förvärv som skett före den 1 juli 1984 av ”äldre tomträtter” belades med 
stämpelskatt. Fråga var därför om RF 2 kap. 10 § st. 2 kunde anses tillämplig 
på de aktuella fallen. Från skatterättslig synpunkt gäller att skattskyldigheten 
inträder den dag då inskrivning beviljas. 
 I ett avgörande från Svea Hovrätt, RH 102:84, hade en äldre tomträtt över-
låtits av Karin till Anders och Sonja den 26 april 1984. Inskrivning beviljades 
den 15 maj 1984 och stämpelskatt fastställdes före den 1 juli. Anteckning gjor-
des i inskrivningsdagboken om att fråga var om en ”äldre tomträtt enligt lag 
före 1954”. Anders och Sonja överklagade beslutet och yrkade att stäm-
pelskatt inte skulle utgå samt att den betalda skatten skulle återbetalas ef-
tersom 1964 års lag var tillämplig på fallet. Hovrätten undanröjde inskriv-
ningsmyndighetens beslut eftersom 1984 års lag inte var tillämplig på det ak-
tuella fallet eftersom en sådan rättstillämpning uppenbart skulle stå i strid med 
RF 2 kap. 10 §, st. 2. 

Frågan prövades två år senare av HD i ett annat mål, NJA 1986 s. 428. I 
målet hade två personer, T.H. och K.P., förvärvat en äldre tomträtt i Bromma 
den 4 juni 1984. Den 1 juli 1984 trädde den nya lagen om stämpelskatt 
(1984:404) ikraft enligt vilken det tidigare undantaget slopades. Ansökan om 
inskrivning av förvärvet hade lämnats in för tomträtten men vare sig frågan 

 
399 Denna problematik tycks inte ha förutsetts i förarbetena, prop. 1983/84:194, SOU 1983:8. 
400 Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till 1964 års stämpelskattelag förelåg inte skatte-
plikt i fråga om fång till tomträtt som upplåtits före 1954 om inte det inskrivits att överenskom-
melse träffats mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren rörande tillämpning av 1953 års 
lagändring beträffande tomträtt. 
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om inskrivningen eller stämpelskatten hade prövats. Inskrivning av förvärvet 
beviljades först den 11 januari 1985. I anslutning till detta beräknades stäm-
pelskatt på köpeskillingen om 575 000 kr och fastställdes till 8 625 kr. Kö-
parna överklagade beslutet under åberopande av RF 2 kap. 10 § st. 2 och RF 
11 kap. 14 § RF och menade att stämpelskatt inte skulle utgå för förvärvet. 

HD konstaterade med utgångspunkt i förarbetena till retroaktivitetsförbu-
det, att det är avgörande om den omständigheten som utlöser skattskyldig-
heten, inträffar före eller efter lagens ikraftträdande. HD fann att det kunde 
anföras ”goda skäl” för att förvärvet skulle anses vara den omständighet som 
utlöser skattskyldigheten enligt RF 2 kap. 10 § st. 2. Detta, mot bakgrund av 
stämpelskattens karaktär av omsättningsskatt samt att det på ett ”otvetydigt 
sätt” av såväl 1964 som 1984 års lag anges att stämpelskatt utgår vid ”förvärv” 
av tomträtt. Ytterligare kunde en sådan uppfattning sägas ligga i linje med 
motiven till RF 2 kap. 10 § st. 2. Icke desto mindre fann HD inte förutsätt-
ningar föreligga för att, med stöd av lagprövningsstadgandet i RF 11 kap. 14 
§, underlåta att tillämpa den nya stämpelskattelagen. Skattskyldigheten för 
förvärv av tomträtt inträder därmed först när ansökan om inskrivning beviljats, 
vilket i det förevarande fallet var den 11 januari 1985. Något uppenbart brott 
mot RF 2 kap. 10 § st. 2 kunde därmed inte anses föreligga.  
 De båda stämpelskattefallen har varit föremål för en tämligen ingående 
analys i doktrinen. Nergelius framhåller i en jämförelse mellan Hovrätts- och 
HD-fallen att NJA 1986 s. 428 får anses särpräglat eftersom HD gick emot ett 
avgörande i Svea Hovrätt som meddelats två år tidigare (RH 102:84). Än 
märkligare är dock att även hovrätten senare gick emot sin tidigare bedöm-
ning, trots att två av de tre ledamöterna var identiska i bägge fallen.401 

Vad beträffar HD:s skäl att inte tillämpa RF 11 kap. 14 § i NJA 1986 s 428 
är de mycket kortfattade och det är svårt att utläsa ur domen vad som har mo-
tiverat detta ställningstagande. Sunnqvist framhåller att det står klart att det 
var "förvärvet" som var den kritiska tidpunkten. Han pekar också på det fak-
tum att det inte går att utläsa vad i förutsättningarna i RF 11 kap. 14 § som 
inte förelåg. Med den tolkning som HD nyss hade gjort framstår ju felaktig-
heten som uppenbar. Här verkar det istället som om HD har gått längre än 
förarbetena till RF 11 kap. 14 § och utgår från ett skärpt krav på att underlåta 
tillämpning endast om felet var "särskilt uppenbart".402 

Nergelius lyfter fram, att trots att bestämmelserna i det aktuella fallet kan 
betraktas som ”harmlösa”, så har de alltjämt upprätthållits även om grundlags-
stridigheten förefaller klar. Det faktum att HD inte ansåg det uppenbart att 
förvärvet var den skatteutlösande omständigheten kan betecknas som "en 
mycket restriktiv grundlagstolkning" och till och med "överdriven restriktivi-
tet".403  

 
401 Nergelius 1996 s. 687. 
402 Sunnqvist 2014 s. 753. 
403 Nergelius 1996 s. 688, Nergelius SvJT 1996 s. 852. 
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"Särskilt med tanke på att retroaktivitetsförbudet i förarbetena motiverats med 
att den skattskyldige måste kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande, 
borde tidpunkten för förvärvet vara avgörande för när skattskyldigheten ska in-
träda."404  

 
Enligt Strömberg kan ”denna kryptiska formulering” i HD:s dom betyda två 
saker. Det ena är att HD, trots de goda skäl som talade för en motsatt utgång - 
i enlighet med lagens ordalydelse har betraktat beviljandet av inskrivning som 
skatteutlösande omständighet. Den andra, skulle kunna vara att HD grundar 
sin bedömning på att HD inte har ansett det uppenbart att förvärvet bör be-
traktas som en sådan omständighet. Strömberg presenterar en alternativ tolk-
ning med utgångspunkt i retroaktivitetsförbudets motivering att man i förväg 
skall kunna beräkna de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Det fram-
går därmed som klart att det är tidpunkten för förvärvet som måste vara avgö-
rande. Han framhåller att om skatt utgår på grund av en viss rättshandling, kan 
man säga att skattskyldigheten genomgår flera utvecklingsstadier. Det första 
stadiet innebär att en potentiell skattskyldighet uppkommer genom själva 
rättshandlingen. Enligt Strömberg är det säkerligen denna som åsyftas i RF 2 
kap. 10 § st. 2. Att skattskyldighet verkligen föreligger blir emellertid fastställt 
först i det andra stadiet, genom ett beslut av beskattningsmyndigheten och det 
är i detta skede som en egentlig betalningsskyldighet uppkommer. Dessa olika 
stadier kan få skilda språkliga beteckningar i olika lagar. Det synes därför vara 
ren formalism att hänga upp sig på lagtextens uttryckssätt.405  
 Bengtsson framhåller att fallet, såvitt han förstår, är "det allvarligaste" i ett 
normprövningsperspektiv. Däremot bör bedömningen möjligen ses mot bak-
grund av att det snarare var fråga om en konflikt med syftet bakom grundlags-
regeln än med grundlagsregelns ordalag.406 

Bexhed gör i sin analys av det aktuella rättsfallet, en annan bedömning rö-
rande skattskyldigheten. Denne anser att det är tämligen klart att det inte var 
fråga om otillåten retroaktivitet då stämpelskatt togs ut enligt de regler som 
gällde vid tiden för ansökan om inskrivning. Även om bedömningen inte hade 
gjorts utifrån uppenbarhetsrekvisitet, hade utgången blivit densamma. Bexhed 
synes fokusera på det stadium då en faktisk betalningsskyldighet föreligger.407 

De skillnader i bedömningen som förespråkas i doktrinen kan sägas vara 
hänförliga till om man bör ta den ”rent” skatterättsliga bedömningen om skatt-
skyldighetens inträde till utgångspunkt för tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2 

 
404 Nergelius 1996 s. 688. 
405 Strömberg FT 1988 s. 125. 
406 Bengtsson SvJT 1989 s. 678. 
407 Bexhed SN 1993 s. 166. 
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eller om ”omständigheten” bör tolkas i enlighet med en metod för grundlags-
tolkning som innebär en generös tolkning gentemot den enskilde.408 

Om Strömbergs tolkning av domen, vilken framstår som överensstäm-
mande med en ”sedvanlig” grundlagstolkning, skulle användas i dag, skulle 
detta troligen leda till en annan bedömning i ett likartat fall. Detta hänger sam-
man med att uppenbarhetsrekvisitet slopats genom 2011 års grundlagsreform. 
Denna tolkning är enligt min mening i bättre överensstämmelse med ordaly-
delsen av RF 2 kap. 10 § st. 2, d.v.s. ”den omständighet inträffade som utlöste 
skatte- eller avgiftsskyldigheten”. Om man beaktar de krav som föreligger på 
tolkningen av grundlagsstadganden, synes det svårt att utifrån skrivningen 
”den omständighet inträffade som utlöste skatte- eller avgiftsskyldigheten” 
bortse från tidpunkten för förvärvet till förmån för inskrivningsdagen, i syn-
nerhet som denna tolkning också är till fördel för den enskilde (vid tvivel för 
rättigheten). Vidare ter sig en sådan tolkning bättre förenlig med såväl EKMR 
som unionsrätten, vilka kan sägas fokusera mer på effekterna av den påstådda 
retroaktiviteten. Härvid skulle även ett beaktande av den enskildes berättigade 
förväntningar kunna tala för att retroaktiviteten inte kan anses tillåten, då det 
utifrån skattens karaktär av omsättningsskatt, lagens ordalydelse samt uttalan-
den i förarbetena, framstår som den mest rimliga tolkningen att den omstän-
dighet som utlöst skattskyldigheten är ”förvärvet”. 

Sammanfattningsvis visar ”stämpelskattefallen” att själva tolkningen av 
RF 2 kap. 10 § st. 2 inte alltid bör sammanfalla med den skatterättsliga be-
dömningen om skattskyldighetens inträde. I ett skatterättsligt perspektiv är av-
talstidpunkten endast av prejudiciellt intresse. När det däremot gäller en tolk-
ning av den skatterättsliga bestämmelsen i enlighet med grundlagstadgandet 
får denna tidpunkt en annan något annan innebörd, som den i själva verket 
utlösande faktorn för skattskyldigheten, även om fastställandet av skatten inte 
sker förrän på ett senare stadium. Om detta synes även HD:s bedömning 
vittna, de kortfattade motiven till trots. I RH 102:84 var frågan emellertid till 
synes okontroversiell eftersom skattskyldigheten redan hade fastställts hos in-
skrivningsmyndigheten före 1984 års lags ikraftträdande den 1 juli 1984. 

3.3.4.5 Tidpunkten för beskattning av aktier 
 
Fallen RÅ 1989 ref. 116 I och II belyser problematiken kring beskattningstid-
punkten vid beskattning av aktier i samband med införandet av nya bestäm-
melser. Den ekonomiska politiken vid tidpunkten var inriktad på att öka skat-
teuttaget på aktier.409 Detta motiverades av att omsättningen av aktier hade 
ökat mycket kraftigt och att kursuppgången varit mycket stark. Därutöver 

 
408 Nergelius 1996 s. 847. 
409 Prop. 1983/84:48. 



158 

ansågs de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits i form av devalvering 
och liknande ha bidragit till denna kraftiga kursuppgång.410 

RÅ 1989 ref 116 I berörde beskattningstidpunkten beträffande ett byte av 
aktier som skett den 18 oktober 1983. Fallet hade sin bakgrund i en lagändring 
som gjordes hösten 1983, vilken innebar en ändring av schablonregeln för be-
räkning av anskaffningskostnaden för äldre börsnoterade aktier i skärpande 
riktning. Ändringen innebar att anskaffningskostnaden inte fick överstiga 25 
procent av nettoavyttringspriset mot tidigare 50 procent. I övergångsbestäm-
melserna föreskrevs att den nya lydelsen skulle tillämpas i fråga om avytt-
ringar som inträffat efter den 24 oktober 1983, vilket var den dag då proposit-
ionen angående lagändringen hade överlämnats till riksdagen. 

Omständigheterna i målet var följande. Aktieägarna i Bulten-Kanthal AB 
hade av Hallstahammars AB erbjudits att överlåta sina aktier till Hallstaham-
mars AB i utbyte mot bl.a. nyemitterade aktier i detta bolag. Om de var villiga 
att acceptera erbjudandet skulle aktieägarna anmäla detta hos bank mellan den 
1 september och den 4 november 1983. Till erbjudandet fanns emellertid ett 
förbehåll om att ökningen av aktiekapitalet i Hallstahammars AB skulle god-
kännas vid extra bolagsstämma, vilken ägde rum den 18 november 1983.  
 Catharina, som hade deltagit i aktiebytet, redovisade med anledning av 
detta en kapitalvinst i sin självdeklaration 1984. Hon uppgav att avyttringsda-
gen var den 18 oktober 1983, vilket var den dag som hon hade lämnat in akti-
erna till bank för utbyte. Avyttringspriset beräknades utifrån köpkursen den 
dagen. Catharina tog upp anskaffningskostnaden till hälften av nettoavyttring-
spriset i enlighet med den äldre bestämmelsen. Taxeringsnämnden beslutade 
emellertid att kapitalvinsten skulle beräknas från den 18 november 1983, vil-
ket var dagen då den extra bolagsstämman i Hallstahammars AB hade godkänt 
aktiebytet. Anskaffningskostnaden beräknades därför enligt den nya bestäm-
melsen till 25 procent av nettoavyttringspriset. 

HFD fann att den nya schablonregeln skulle tillämpas på Catharinas fall. 
Frågan var emellertid om detta var förenligt med RF 2 kap. 10 § st. 2. Den 
springande punkten var således den beskattningsutlösande omständigheten, 
vilket i fallet var avyttringen. I denna del hänvisade HFD till ett uttalande i ett 
kommittébetänkande som låg till grund för grundlagsbestämmelsen, som sär-
skilt analyserade kontantprincipens innebörd och dess betydelse för kapital-
vinstbeskattningen. I betänkandet uttalades att: "en säljare inte kan vara säker 
på att försäljningen kommer att bli bedömd enligt de vid avtalsslutet gällande 
skattereglerna, om han inte samtidigt får uppbära åtminstone någon del av kö-
peskillingen". HFD drog därför den slutsatsen att skattskyldigheten för en ka-
pitalvinst inte ska anses utlöst, i den mening som avses i RF 2 kap. 10 § st. 2 
förrän den omständighet inträffat som medför att skattskyldighet inträder en-
ligt kommunalskattelagens bestämmelser om rätt beskattningsår. Följaktligen 

 
410 Ibid. s. 9. 
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fann HFD att skattehöjningen inte kunde anses utgöra någon otillåten retroak-
tivitet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2. 

I RÅ 1989 ref. 116 II var fråga om en höjning av stämpelskatten var till-
lämplig på ett aktiebolag i samband med en nyemission. Beslutet om nyemiss-
ion fattades den 24 maj 1985 och aktierna tecknades och delades ut i direkt 
anslutning till denna. Betalningen erlades den 28 maj 1985. Anmälan till Pa-
tent- och registreringsverket inkom den 14 augusti 1985 och ökningen av ak-
tiekapitalet registrerades den 30 september samma år. 

Lagen (1984:405) om stämpelskatt ändrades med verkan från den 1 juli 
1985 på så vis att uttagsprocenten ändrades från en procent till två procent. I 
maj 1986 fattade SKV ett slutligt beslut om att bolaget skulle betala stäm-
pelskatt om två procent och inte en procent som gällde tidigare. Bolaget över-
klagade och anförde att stämpelskatt skulle utgå med 1 procent eftersom be-
slutet om nyemission fattades redan i maj 1985 innan lagändringen trädde 
ikraft. Bolaget åberopade RF 2 kap. 10 § st. 2 och menade att den omständig-
het som utlöste skattskyldigheten var just denna tidpunkt. 
HFD:s konstaterade med stöd av förarbetena till RF 2 kap. 10 § st. 2, att frågan 
om den beskattningsutlösande omständigheten beträffande bl.a. punktskatter, 
ska kunna avgöras "med hjälp av ifrågavarande lags regler om skattskyldig-
hetens inträde". I enlighet härmed fann HFD att skattskyldighet enligt lagen 
om stämpelskatt på aktier inträder vid själva registreringen, varför bolaget 
skulle beskattas med den högre skattesatsen. 
 Fallen i RÅ 1989 ref. 116 I och II visar att HFD anser att skattelagens an-
givelse om när skattskyldigheten inträder utgör den beskattningsutlösande 
omständigheten. Dessa avgöranden visar också på en inskränkning av förbu-
dets räckvidd. Detta blir särskilt tydligt vid en jämförelse mellan RÅ 1989 ref. 
116 II och NJA 1986 s. 428. I båda målen var utgången att skattskyldigheten 
fick bedömas med utgångspunkt i registreringstidpunkten. 

Det föreligger emellertid en betydande skillnad vad beträffar tolkningen av 
RF 2 kap. 10 § st. 2 mellan HD-domen och HFD-domen om varför registre-
ringstidpunkten fick fälla utslaget. HFD tolkar med stöd av förarbetena in 
skattelagens angivelse om när skattskyldighet ska inträda som den omständig-
het som utlöste skattskyldigheten. Det innebär således en annan, mer restriktiv 
tolkning än den HD gör. HD finner ju att den omständighet som utlöser skatt-
skyldigheten är den tidpunkt då avyttringen sker i civilrättslig mening, d.v.s. 
då ett bindande avtal ingåtts. Däremot ansåg HD inte att felet var uppenbart, 
varför utgången i målet blev densamma som i RÅ 1989 ref. 116 I och II, d.v.s. 
att registreringstidpunkten blev avgörande.  

NJA 1986 s. 428 har kritiserats för en "överdriven restriktivitet". En lik-
artad kritik som riktades mot utgången i detta mål, kan anföras mot RÅ 1989 
ref. 116 I och II. Det verkar här som om HFD företar en rent skatterättslig 
tolkning istället för en grundlagstolkning, vilket innebär att tolkningen av den 
beskattningsutlösande omständigheten har snävats in på ett betydande sätt. Å 
andra sidan, som framhålls av Kellgren, bör en tolkning beträffande 
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skattskyldighetens inträde även från en skatterättslig utgångspunkt göras så att 
den avgörande tidpunkt väljs som ger bäst förutsebarhet - så att skattebetalarna 
i möjligaste mån kan förutsäga skatteeffekterna i samband med att de väljer 
att göra en affär.411 I den meningen kan hävdas i RÅ 1989 ref. 116 I att det 
förelåg ett förbehåll att ökningen av aktiekapitalet i bolaget skulle godkännas 
vid en extra bolagsstämma, vilket möjligen skulle kunna tillmätas viss bety-
delse i sammanhanget. I fallen i RÅ 1989 ref. 1 och II kan på det hela taget 
knappast ha varit möjligt för de skattskyldiga att förutse vilka som skulle bli 
skattekonsekvenserna vid tidpunkten för rättshandlingarnas ingående, d.v.s. 
transaktionstidpunkten. 

3.3.4.6 Engångsskattemålet – förmögenhetsskatt eller en retroaktiv 
inkomstskatt? 
 
Det s.k. engångsskattemålet, RÅ 1992 ref. 10 rörde en skatt som säkert kan 
sägas vara en av de mest omdebatterade skatterna, i klass med 1970-talets 
pomperipossabeskattning och 1940-talets kvarlåtenskapsskatt. Målet före-
gicks av en rad turer som kort måste beskrivas för att målet ska kunna förstås 
på ett mer övergripande plan. 

Den 23 december 1986 infördes genom lagen (1986:1225) om tillfällig för-
mögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, understödsföreningar och pensions-
stiftelser (LTF), en så kallad engångsskatt. Skatten, som liksom namnet för-
täljer, var tillfällig och skulle tas ut med sju procent på försäkringsbolagens 
förmögenheter till den del de översteg 10 miljoner kronor per den 31 december 
1986. Denna tillfälliga skatt motiverades med att försäkringssparandet och 
hela livförsäkringsrörelsen hade fått en särskilt förmånlig behandling i skatte-
hänseende. De senaste årens konjunkturuppgångar hade skapat en till synes 
oöverträffad förmögenhetstillväxt inom livförsäkringssektorn, som av såväl 
fördelningspolitiska som statsfinansiella skäl ”påkallade beskattningsåtgär-
der”, bl.a. för att genomföra förbättringar för de sämst ställda pension-
ärerna.412 I den meningen påminde engångsskatten om en konjunkturskatt, likt 
1952 års Koreaskatt.413  

Engångsskatten väckte en omfattande politisk debatt redan på förslagssta-
diet, vilken spred sig i breda läger.414 Kjell-Olof Feldt, som var finansminister 
vid tidpunkten, beskriver i sina memoarer hur den opinionsstorm som väcktes 

 
411 Kellgren 2016 s. 74. Kellgren framhåller att förutsägbarheten som ändamål kan motiveras 
både med att detta värde är ett instrument för att sänka transaktionskostnaderna i ekonomin och 
med att förutsägbarhet får anses ha ett etiskt egenvärde. 
412 Algotsson 2001 s. 28 ff. 
413 Sterzel 2007 s. 59. 
414 Sterzel 2009 s. 313. Feldt påpekar att i och med att skatten även drabbade pensionsförsäk-
ringar som byggde på kollektivavtal, fick man även vissa fackföreningar emot sig däribland 
vissa LO-förbund. Se Feldt 1991 s. 313. 
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redan mot förslaget till skatten, växte till "något som liknade en orkan".415 De-
batten fick en konstitutionell prägel. Röster höjdes om skydd för äganderätten 
i RF 2 kap. 18 § (numera RF 2 kap. 15 §) och vissa gick till och med så långt 
som att hävda att skatten var att jämställa med konfiskation. Senare riktades 
även kritik mot att den även skulle stå i strid med retroaktivitetsförbudet i RF 
2 kap. 10 § st. 2, eftersom den skulle träffa förmögenheter för vilka några 
månader tidigare någon skatt inte förelåg. 

Därutöver avstyrktes förslaget om engångsskatt av Lagrådet.416 Det var 
emellertid inte den påstådda retroaktiviteten det föll på, utan dess engångska-
raktär, den snäva kretsen av adressater och de risker som är förenat med bris-
tande generalitet. Lagrådet uttryckte farhågor om att engångsskatten skulle 
bilda utgångspunkten för en praxis som skulle stämma mindre väl överens 
med RF:s grunder, d.v.s. att den skulle kunna ge grund för att olika engångs-
skatter på egendom tas ut av snävt begränsade kretsar av skattskyldiga med 
högre skattesatser än de nu aktuella.417  

Utgångspunkten för Lagrådets bedömning beträffande förslagets förenlig-
het med RF 2 kap. 10 § st. 2 var att engångsskatten var en förmögenhetsskatt. 
Lagrådet påpekade att det visserligen var fråga om att det är inkomsterna un-
der senare år som motiverat skatten, vilket emellertid inte innebar att man 
kunde tala om något direkt kringgående av retroaktivitetsförbudet. Förslaget 
kunde heller inte enligt Lagrådet anses formellt strida mot RF 2 kap. 10 § st. 
2 eftersom fråga var om en förmögenhetsskatt och att den avgörande tidpunk-
ten för att ta ut en sådan skatt var per den 31 december. Eftersom lagen skulle 
träda ikraft den 23 december var det således inte fråga om någon retroaktivitet 
i formell mening. Därefter gick Lagrådet över till att diskutera konsekvenserna 
för de skattskyldiga i relation till deras handlingsfrihet. Lagrådet framhöll att 
en tanke bakom den av fri- och rättighetsutredningen föreslagna principen, är 
att de skattskyldiga bör ha någon tid på sig för omdispositioner om förmögen-
hetsbeskattningen ändras. I detta fall var det emellertid fråga om ett långsik-
tigt, bundet sparande och de enskilda har knappast några reella möjligheter att 
undgå skatten genom att vidta sådana åtgärder. Det är därför begripligt poäng-
terade Lagrådet, om förslaget uppfattas som retroaktivt verkande. Likväl me-
nade Lagrådet att RF 2 kap. 10 § st. 2 getts en utformning som inte tar särskild 
hänsyn till fall av denna art. Däremot menade Lagrådet: 

 
"kan man möjligen säga att det remitterade förslaget står i mindre god överens-
stämmelse med grunderna för retroaktivitetsförbudet, men kan inte anses åsi-
dosätta detta".418  

 

 
415 Feldt 1991 s. 313. 
416 Prop. 1986/87:61 s. 83, Nergelius 1996 s. 650. 
417 Prop. 1986/87:61 s. 81. 
418 Ibid. s. 78. 
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Engångsskatten genomfördes sedermera och det ansågs angeläget att skatten 
skulle tas ut omgående. Skatten skulle därför med vissa undantag bestämmas 
med förmögenheten hos de skattskyldiga den 31 december 1986 som bas. På 
så vis skulle den tillfälliga förmögenhetsskatten därmed inte heller stå i strid 
med förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2.419 

Försäkringsbolagen och ett stort antal försäkringstagare (cirka 15 000 indi-
vider) lämnade också in klagomål till EDMR. Målet prövades aldrig av 
EDMR men Europakommissionens beslut i Wasa Liv Ömsesidigt mot Sverige 
från 1988 ger upplysningar om hur man betraktade engångsskatten utifrån 
egendomsskyddet i TP1-1.420  

I HFD prövades frågan om engångsskattemålets förenlighet med RF 2 kap. 
10 §, st. 2 i fallet RÅ 1992 ref.10. I målet hade försäkringsbolaget Skandia av 
SKV genom slutligt beslut den 21 juli 1987 ålagts att betala en summa om 2 
766 383 000 kronor enligt LTF. Skandia överklagade beslutet och argumen-
terade bl.a. för att fråga var om en retroaktiv inkomstskatt. Att lagen var en 
inkomstskatt framgick inte minst av motiven till LTF, eftersom syftet med 
lagen var att beskatta den tillfälligtvis höga realavkastning som tillkommit 
skattesubjekten före lagens ikraftträdande. I enlighet härmed var det i reali-
teten fråga om skatt på inkomster 1986 och tidigare år, varför lagen hade in-
förts i strid med RF 2 kap. 10 § st. 2. Skandia yrkade därför att domstolen med 
tillämpning av RF 11 kap. 14 § inte skulle tillämpa LTF. 

HFD fann att lagen hade utformats som en förmögenhetsskatt, även om det 
bakomliggande syftet med engångsskatten var att ta ut skatt med anledning av 
att de skattskyldiga haft stora inkomster före lagens ikraftträdande. Skatten 
skulle således inte utgå på den del av inkomsterna som inte fanns kvar vid 
denna dag. Även om lagen uppvisade vissa avvikelser från gängse förmögen-
hetsbeskattning, kunde det emellertid inte hävdas att skatten kunde anses ut-
göra en skatt på inkomster som uppburits innan lagen trädde ikraft den 23 
december 1986. Den avgörande tidpunkten hade knutits till en tidpunkt efter 
ikraftträdandet, varför lagen inte ansågs strida mot retroaktivitetsförbudet i RF 
2 kap. 10 § st. 2.421 Detta låg väl i linje med Lagrådets uttalande avseende 
engångsskattens förenlighet med RF 2 kap. 10 § st. 2 som formellt ansågs 
uppfylla kraven i nämnda stadganden.422  

Fallet RÅ 1992 ref. 10 har varit mycket omdiskuterat. Bexhed, som var 
ombud i engångsskattemålet, framhåller i ett antal artiklar att HFD:s domskäl 
indikerar att HFD principiellt godtagit Skandias argument att engångsskatten 
var en förklädd retroaktiv inkomstskatt. Detta till trots har man uteslutande 

 
419 Ibid. s. 21. 
420 Wasa Liv Ömsesidigt ./. Sverige, ansökan nr 13013/87, beslut (Europakommissionen), 1988. 
421 Österman 1999 s. 442, Bexhed NFT 1995, Sundberg NFT 1995. 
422 Sterzel påpekar att man möjligen skulle kunna säga att “förslaget stod i mindre god över-
rensstämmelse med grunderna för retroaktivitetsförbudet”, men kunde inte anses åsidosätta det. 
Se Sterzel 2009 s. 313, Sterzel 2007 s. 53. Se även Algotsson 2001 s. 29. 
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tagit fasta på att engångsskatten tekniskt utformats och rubricerats som en för-
mögenhetsskatt.423 Denna uppfattning delas av flera. Kellgren synes instämma 
i detta och påpekar att trots att avsikten var att uppnå en slags retroaktiv verkan 
tillmättes skattens tekniska konstruktion en avgörande betydelse.424 Österman 
menar i likhet härmed att engångsskattemålet visar på att retroaktivitetsförbu-
det i RF 2 kap. 10 § st. 2 är tämligen svagt och karaktäriserar lagstiftningsför-
farandet såsom att det är “easy to disguise a retrospective income tax as a 
wealth tax”.425 

Bexhed framhåller att HFD:s tolkning av RF 2 kap. 10 § st. 2 ligger långt 
ifrån syftet med detta grundlagsstadgande, nämligen att man i förväg ska 
kunna bedöma de rättsliga konsekvenserna att sitt handlande. Den lagtolk-
ningsstil som tillämpats ligger därför långt ifrån en normal tillämpning av 
grundlagsskyddade fri- och rättigheter.426 Vidare påpekades att HFD i målet 
inte fäst någon vikt vid det uttalande i förarbetena till RF 2 kap. 10 § st. 2 att 
retroaktivitetsförbudet bör påverka statsmakternas ställning också utanför det 
egentliga tillämpningsområdet. Detta uttalande kan därför sägas utgöra ett 
stöd för att domstol in dubio bör tillämpa retroaktivitetsförbudet till den en-
skildes förmån.427 

Målet är talande för att indirekta retroaktiva effekter inte omfattas av RF 2 
kap. 10 § st. 2. Vid årets ingång hade de skattskyldiga inte kännedom om att 
en förmögenhetsskatt var aktuell och hade anpassat sig efter detta. I slutet av 
året står det emellertid klart att en förmögenhetsskatt ska tas ut för hela be-
skattningsåret. I den meningen kan man säga att spelets regler ändras mitt i 
spelet. För att en tillfällig förmögenhetsskatt ska kunna få avsedd effekt, kan 
det emellertid krävas att den tas ut retroaktivt eller att den sker genom ett 
plötsligt ikraftträdande. Risken är att de skattskyldiga, om de känner till skat-
ten, i förväg gör omdispositioner av sin förmögenhet och liknande, för att 
minska eller helt undgå skatten. Det framstår emellertid inte som lämpligt att 
införa en tillfällig förmögenhetsskatt på detta sätt annat än om det är fråga om 
en allvarlig krissituation såsom föreskrivs i det andra undantaget till RF 2 kap. 
10 §, st. 2. Engångsskatten har jämförts med Koreaskatten 1952 på grund av 
sin konstruktion. Det föreligger emellertid en skillnad i det avseendet att både 
det ekonomiska och politiska läget synes ha varit betydligt allvarligare 1952, 
med extrem inflation och rädsla för att ett världskrig skulle bryta ut på nytt. 

 

 
423 Bexhed SN 1993 s. 170. 
424 Kellgren 1997 s 160, not 585. 
425 Österman 1999 s. 442. 
426 Bexhed SN 1993 s. 170. 
427 Ibid. s. 170 f. 
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3.3.4.7 Skärpt företrädaransvar i strid med förbudet mot retroaktiv 
skattelag 
 
I ett mål om företrädaransvar, NJA 2000 s. 132, fann HD för första gången att 
en lagbestämmelse stod i strid med retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 
2. Den 1 november 1997 trädde skattebetalningslagen (1997:483), SBL, 
ikraft,428 vilken bl.a. ersatte den tidigare uppbördslagen på skattebetalnings-
området.429 Den nya lagen innebar bland annat att det s.k. företrädaransvaret 
ändrades på en väsentlig punkt. Företrädaransvaret innebär att företrädare för 
en juridisk person kan bli betalningsskyldig för den juridiska personens obe-
talda skatter och avgifter under vissa omständigheter. I det tidigare stadgandet 
i 77 a § i uppbördslagen fanns ett krav på att subjektiva rekvisit skulle vara 
uppfyllda för att företrädaransvar skulle kunna utdömas, vilket hade slopats i 
den nya regleringen i 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (SBL). Enligt en över-
gångsbestämmelse till den nya lagen skulle det nya stadgandet tillämpas även 
på sådana skatter som hade förfallit till betalning före lagens ikraftträdande. 

I fallet hade en kvinna ålagts företrädaransvar enligt 12 kap. 6 § SBL för 
bolagets obetalda skatter och avgifter som härrörde från tiden före den 1 no-
vember 1997. HD fann att de slopade subjektiva rekvisiten innebar en skärp-
ning av företrädaransvaret och att det i praktiken därför inte kunde uteslutas 
att företrädare för juridiska personer skulle bli betalningsansvariga i större ut-
sträckning än tidigare.430 

Fallet är intressant eftersom det är första gången en kränkning av RF 2 kap. 
10 § st. 2 har konstaterats vad beträffar en lagbestämmelse.431 Nergelius finner 
att avgörandet är överraskande, inte minst med tanke på att det rörde sig som 
"det starkt kringskurna och till yttermera visso politiskt minerade retroaktivi-
tetsförbudet" i RF 2 kap. 10 § st. 2.432 Detta underlättades möjligen av att be-
slutet snarare är en principståndpunkt än en bedömning i sak om hur mycket 
den enskilde skulle betala i skatt.433 

Möjligen bör detta avgörande även ses i ljuset av företrädaransvarets re-
pressiva karaktär. Det framstår inte som helt klart hur företrädaransvaret ska 
karaktäriseras, då det befinner sig i gränslandet mellan en skatterättslig sankt-
ion, en straffrättslig sanktion och skadeståndsansvar. Under senare år har fö-
reträdaransvaret i vissa sammanhang kommit att jämställas med en straffrätts-
lig sanktion, vilket inte minst HD:s obiter dictum rörande företrädaransvaret i 
dubbelprövningssammanhang i NJA 2013 s. 502 visar på. Senare tids forsk-
ning avseende företrädaransvaret visar också att fråga synes vara om en 

 
428 Ställföreträdaransvaret regleras numera i 59 kap. 12-15 § SFL. 
429 För en genomgång härom se Simon Almendal 2015 s. 30 ff. 
430 Nergelius JT1999/00 s. 907. 
431 Ibid. s. 909. 
432 Ibid. 
433 Ibid. 
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straffrättslig sanktion enligt artikel 6 EKMR.434 Om så är fallet bör frågor om 
retroaktivitet rörande företrädaransvaret fortsättningsvis tillämpas enligt RF 2 
kap. 10 § st. 1 på samma sätt som andra skatterättsliga sanktioner.  
 I NJA 2004 s. 299 var återigen fråga om företrädaransvar, men detta mål 
tog sikte på en senare ändring i 12 kap. 6 § SBL. Enligt den nya regleringen 
som trädde kraft den 1 januari 2004, knöts betalningsskyldigheten till den tid-
punkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats. Enligt de tidigare 
reglerna var företrädaransvaret knutet till den tidpunkt då skatten förföll till 
betalning. Övergångsbestämmelserna stipulerade att den nya lagen skulle vara 
tillämplig på pågående processer i allmän domstol. En person som ålagts be-
talningsansvar för skatter, vilka skulle ha betalats 1997, ålades därför betal-
ningsansvar genom en hovrättsdom 2004. HD fann emellertid med utgångs-
punkt i NJA 2000 s. 132 att tillämpningen av de ifrågavarande övergångsbe-
stämmelserna ledde till ett mer oförmånligt resultat än vad som skulle ha blivit 
fallet om tidigare gällande bestämmelser tillämpades. Något betalningsansvar 
kunde därför inte åläggas den skattskyldige med hänvisning till RF 2 kap. 10 
§ st. 2. 

3.3.4.8 Räntan på uppskov vid bostadsbyten – en ny skatt eller 
retroaktiv skattelag 
 
I fallet HFD 2011 ref. 73 behandlades en omdiskuterad retroaktivitetsfråga, 
nämligen den s.k. "räntebeläggningen" av uppskov på bostadsbyten enligt 47 
kap. 11b § IL. Denna utgörs i själva verket av en skatt på uppskovet som kallas 
schablonintäkt.435 Bestämmelserna tar sin utgångspunkt i föreställningen av 
en latent skattekredit som föreligger på uppskovet. Uppskovsreglerna var där-
utöver tidigare tämligen generösa. Den nya lagstiftningen som gäller sedan 
den 1 januari 2008 betyder emellertid att alla uppskov oavsett när i tiden som 
de medgavs, träffas av den aktuella skatten. Härvid uppkom fråga om det var 
förenligt med RF 2 kap. 10 § st. 2 och vad innebörden av "som gällde när den 
omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten" skulle vara. Detta 
framstod som oklart, eftersom uppskovet varit hänförligt till en kapitalvinst 
för vilken skattskyldighet i och med avyttringen redan hade inträtt.436 

Lagrådet framhöll emellertid att uppskovet medför att skattskyldigheten 
omfattar en skatteskuld som ännu inte fastställts och som i själva verket inte 
inträder förrän uppskovsavdraget återförs, vare sig det sker frivilligt eller i 
samband med en framtida försäljning av ersättningsbostaden. Lagrådet, som 
menade att det kan förefalla märkligt att behöva betala ränta för en ännu inte 
uppkommen skuld, fann emellertid inte att den nya lagstiftningen om schablo-
nintäkt stod i strid med RF 2 kap. 10 § st. 2, eftersom stadgandet endast 

 
434 Simon Almendal 2015 s. 145 ff. 
435 Påhlson 2018 s. 37 f., Roupe SvSkT 2008:6-7. 
436 Roupe SvSkT 2008 s. 432 f. 
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omfattar skattskyldighet som redan utlösts. Slutligen påpekade Lagrådet att de 
skattskyldiga hade haft tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som kräv-
des för att slippa betala schablonintäkten, såsom att återföra uppskovet före 
den 31 december 2007.437 I Lagrådets yttrande preciserades emellertid inte vad 
som var "den omständighet som utlöste skattskyldigheten". De oklarheter i 
retroaktivitetshänseende som de nya reglerna gav upphov till föranledde ett 
antal rättsprocesser. 

I målet i HFD 2011 ref. 73 handlade det om en ansökan om förhandsbesked 
hos Skatterättsnämnden. Omständigheterna var sådana att makarna A under 
2007 hade sålt ett radhus där de hade varit bosatta sedan 1993. Härefter flyt-
tade de in i en ersättningsbostad som de köpt 2006. Vid 2008 års taxering tog 
makarna A upp 2,2 miljoner kr som kapitalvinst. I samband med detta bevil-
jades de avdrag för ett uppskovsbelopp om 1,6 miljoner kr. Inför inkomståret 
2009 skulle makarna härefter ta upp en schablonintäkt om cirka 14 000 kr 
vardera. Makarna A ville därför genom förhandsbesked få klarhet om de var 
skyldiga att betala ränta på sina uppskov från den tidigare försäljningen av 
radhuset. 

Skatterättsnämnden fann att uppskovsbeloppet förvisso beloppsmässigt 
motsvarar kapitalvinsten eller del därav.438 Däremot kan inte en kapitalvinst 
jämställas med ett uppskovsbelopp. Det första är en konsekvens av en avytt-
ring. Det andra är resultatet av ett beslut efter en begäran från den skattskyl-
dige. Påförande av schablonintäkt blir istället att betrakta som en löpande be-
skattning av uppskovsbeloppet, som är en tillkommande beskattning, vilken 
schablonmässigt motsvarar den skattekredit som uppskovsbeloppet represen-
terar. Av denna anledning kom Skatterättsnämnden fram till att den löpande 
beskattningen av uppskovsbeloppet inte kan anses utgöra en beskattning av 
kapitalvinsten på grund av den tidigare avyttringen av ursprungsbostaden. 
Därmed är inte heller RF 2 kap. 10 § st. 2 tillämplig. 

HFD fastställde Skatterättsnämndens beslut. I domen, som var mycket 
kortfattad, fann HFD likt Skatterättsnämnden att den beskattningsutlösande 
omständigheten skulle vara förekomsten av ett uppskovsbelopp. Därför, me-
nade HFD, saknade det betydelse i detta sammanhang vid vilken tidpunkt den 
kapitalvinst gjordes som uppskovet hänför sig till. 

Roupe argumenterar för att schablonintäkten i dessa fall är en retroaktiv 
skatt på gamla kapitalvinster.439 Han ställer sig kritisk till Skatterättsnämndens 
uppdelning i kapitalvinst och uppskovsbelopp som två skilda begrepp, varav 
det första betraktas som en konsekvens av en avyttring och det andra som re-
sultatet av ett beslut efter begäran av den skattskyldige. Det enda som nämn-
den (i någon mening) har att "ta på" är att vinsten efter beviljat uppskov byter 

 
437 Prop. 2007/08:27 s. 240. 
438 Skatterättsnämnden, förhandsbesked 2010-12-03 (dnr 113-09/D). 
439 Här kommenterar Roupe framför allt det ena av två beslut om förhandsbesked som lämnades 
av SRN 3 december 2010, se Roupe SN 2011 s. 95 not 6. 
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namn till "uppskovsbelopp." Det är dock endast en rent formell skillnad. Såd-
ana skillnader ”brukar inte ha någon betydelse vid "vanlig" rättstillämpning 
där man ju i regel efterforskar rättshandlingarnas verkliga innebörd oavsett 
formell rubricering".440 Ett uppskov är vare sig en tillgång eller skuld utan en 
kapitalvinst som uppstått på grund av en avyttring som skett före ikraftträdan-
det av den nya skatten.441 

För egen del skulle jag vilja göra ytterligare en precisering i det här avse-
endet, nämligen att det faktiskt är fråga om ett för den skattskyldige gynnande 
beslut om uppskov med betalningen av skatten i syfte att underlätta ett bo-
stadsbyte. Den nya lagstiftningen har härigenom inneburit en inskränkning i 
ett beslut som normalt har negativ rättskraft, d.v.s. att det inte kan ändras annat 
än då särskilda omständigheter föreligger. Tidigare var grundprincipen för 
uppskovssystemet att en ursprungs- och ersättningsbostad i skattemässigt hän-
seende skulle betraktas som en enda bostad i den meningen att en kapitalvinst 
inte skulle beskattas förrän vid "slutavyttringen", vid den dag då något bo-
stadsbyte inte längre är aktuellt p.g.a. att den skattskyldige t.ex. flyttar till en 
hyresrätt eller avlider.442 Detta framstår som syftet med bestämmelserna, inte 
i första hand som en latent skattekredit. Jag återkommer till denna diskussion 
i 3.4.  

Oavsett hur det förhåller sig härmed får tolkningen av "den omständighet 
som utlöste skattskyldigheten" betraktas som formalistisk och kan sägas ha 
fått en annan innebörd än vad ordalydelsen egentligen förmedlar. Istället för 
att gå till botten med själva grundproblematiken, nämligen i vilken utsträck-
ning de individer som förlitat sig på gynnande beslut avseende uppskov med 
betalning av skatt ska få dessa inskränkta, legitimeras lagändringen med en 
finansieringslösning för en skattereform. Detta sker utan närmare analys av 
den aktuella situationen och genom att införa nya begrepp. Roupe framhåller 
att denna argumentation medför att förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning 
i RF 2 kap. 10 § st. 2 blir rent illusoriskt blott riksdagen hittar på ett nytt namn 
på den beskattningsutlösande omständigheten. I och med HFD 2011 ref. 73 
synes rättsläget vara sådant att lagstiftaren genom att införa nya begrepp 
såsom "uppskovsbelopp" kan styra tolkningen av den beskattningsutlösande 
omständigheten. Detta öppnar upp för ett kringgående från lagstiftarens sida 
som rimmar illa med grundlagsbestämmelsens karaktär av medborgerlig fri- 
och rättighet. 

 
440 Ibid. s. 96. Roupe kommenterar i anslutning härtill lite skämtsamt att många skattskyldiga 
skulle välkomna ett sådant synsätt som Skatterättsnämnden intagit i detta fall, t.ex. om de vill 
slippa betala skatt på lön genom att rubricera den som gåva. Som stöd skulle de, med nämndens 
synsätt, kunna åberopa att gåva och lön är olika begrepp och dessutom nämns i olika kapitel i 
inkomstskattelagen. (s. 97). 
441 Ibid. s. 98. 
442 Roupe SvSkT 2008 s. 427. 
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3.3.4.9 Retroaktiva effekter vid avgiftsuttag - tariffhöjning 
 
Gränsen mellan skatter och avgifter är, som bekant ”flytande".443 Ett område 
där det framstår som särskilt svårt att dra denna skiljelinje är mellan punkt-
skatter och avgifter444. Det är därför motiverat att behandla sådana avgifter i 
denna studie, där skiljelinjen gentemot punktskatter är oklar. Punktskattebe-
greppet är ett heterogent begrepp. En punktskatt brukar normalt betecknas 
som en objektskatt, d.v.s. en skatt som på något sätt utgör beskattning av en 
vara eller tjänst. Typiskt för punktskatterna är att objektet är individuellt be-
stämt för varje enskild skatt.445 Byte av rättslig klassificering från avgift till 
punktskatt har skett vid flera tillfällen i samband med stora avgiftshöj-
ningar.446 Olsson påtalar att vissa punktskatter uppvisar likheter med licens-
avgifter, såsom fordonsskatten, saluvagnsskatten och spelskatten, då erlägg-
andet av skatten är en förutsättning för att få bruka objektet i fråga.447  
Ett annat område som ligger i gränslandet mellan skatter och avgifter, men där 
avgiftsbeteckningen alltjämt står fast är de olika årliga avgifter för tillsyn och 
kontroll av olika branscher, såsom kemikalieavgiften448 och läkemedelskon-
trollavgiften,449 som nedan är föremål för ett antal avgöranden från HD och 
HFD.  
 Vad beträffar RF 2 kap. 10 § st. 2 spelar emellertid indelningen i skatter 
och statliga avgifter inte någon större roll eftersom både skatter och statliga 
avgifter omfattas av förbudet. Nedan följer ett antal rättsfall rörande retroak-
tivitet och avgiftsuttag. Dessa fall är hänförliga till Hagstedts kategori "tariff-
höjning", vilket tar sikte på den situation som föreligger om skatte- eller av-
giftssatsen höjs under löpande år med giltighet från årets början. Således höjs 
uttaget med retroaktiv verkan.450  
 Retroaktivitetsförbudet åberopades, troligen för första gången i högsta in-
stans, i målet NJA 1980 s. 718. Detta mål rörde kontrollavgifter för läkeme-
delskontroll, vilka kan definieras som skatter enligt konstitutionell praxis.451 
Huvudfrågan i fallet var gränsdragningen mellan privaträttsliga och offentli-
grättsliga avgifter, men fråga kom också upp om det vid tidpunkten nya grund-
lagsstadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 var tillämpligt.  

I fallet hade ett läkemedelsföretag, Famaco AB, påförts tilläggsavgifter för 
läkemedelskontroll i enlighet med 16 § läkemedelsförordningen (1962:701) 

 
443 Prop. 1973:90 s. 213, Petrén SvSkT 1985 s. 136. 
444 Olsson 2006 s. 74, Westerberg FT 1982 s. 4 f. och s. 9. 
445 Olsson 2001 s. 148 ff. 
446 Olsson 2006 s. 74. 
447 Ibid. s. 75, Olsson 2001 s. 257. 
448 Enligt 6:2 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(MB 27 kap. 1 §). 
449 8 kap. 2 § st. 2 Lag (2009:366) om handel med läkemedel. 
450 Hagstedt 1975 s. 24. 
451 Sterzel 2013 s. 89, SOU 2007:96 s. 29, prop. 1973:90 s. 219. 
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för finansiering av den statliga läkemedelskontrollen. Till grund för förord-
ningen låg ett riksdagsbemyndigande av den 2 april 1975, vilket även medgav 
subdelegation till Socialstyrelsen.  

Genom ett beslut av den 15 december 1976 beslutade regeringen om be-
stämmelser om de avgifter som skulle tillämpas från den 1 juli 1977 och som 
skulle gälla fram till den 30 juni 1978. Beslutet innebar att tillverkare av far-
maceutisk specialitet eller ombud för utländsk sådan, såsom Famaco, skulle 
betala en årlig avgift om 6000 kr på varje specialitet på tid som socialstyrelsen 
bestämde. I enlighet härmed debiterade Socialstyrelsen Famaco dessa avgifter 
via faktura den 29 juni 1977, som Famaco betalade. I juni 1977 hade emeller-
tid riksdagen beslutat att läkemedelsavgifterna framöver skulle innebära full 
kostnadstäckning av kontrollen istället för som tidigare till 80 procent.  

Med detta beslut i ryggen beslutade regeringen den 22 december 1977 att 
höja avgifterna för läkemedelskontroll till 7500 kronor, vilket skulle tillämpas 
redan från första halvåret för år 1978. Socialstyrelsen debiterade således 
Famaco för det överskjutande beloppet, vilket bolaget betalade. Famaco för-
behöll sig rätten att begära återbetalning av detta belopp, varvid man stämde 
staten. 

Famaco menade att Socialstyrelsens beslut om debitering av kontrollavgif-
ter och regeringens beslut om s.k. tilläggsavgifter utgjorde ett förvaltningsbe-
slut. Socialstyrelsen beslut i juni 1977 var därför ett rättskraftigt beslut. Fråga 
var således om en retroaktiv tillämpning, som inte heller hade kommit till ut-
tryck i riksdagens beslut i juni 1977. 

HD fann att de beslut som låg till grund för avgiftsdebiteringen utgjorde 
normgivning enligt RF 8 kap.452 Någon bedömning av retroaktiviteten utöver 
RF 2 kap. 10 § st. 2 verkade enligt HD inte vara möjlig, eftersom man konsta-
terade att det inte kunde anses föreligga något hinder mot "beslutens efterföljd 
i den mån besluten skulle kunna sägas ha retroaktiv verkan”. Någon prövning 
i sak av den påstådda retroaktiviteten gjordes inte eftersom RF 2 kap. 10 § st. 
2 ännu inte hade trätt ikraft vid tidpunkten för beslutet om de i målet aktuella 
avgifterna.  

HD:s dom är mycket kortfattad och tolkningen snäv. Det står i vart fall klart 
att RF 2 kap. 10 § st. 2 inte hade någon retroaktiv verkan.453 Det framstår också 
som att HD inte uppfattar att det finns något skydd mot retroaktiva avgifter 
utanför det ännu icke ikraftträdda grundlagsstadgandet. HD beaktar inte heller 
rättskraftsprincipen, trots att bolaget framhöll att Socialstyrelsens beslut var 
rättskraftiga. Således synes man inte ha vägt in denna aspekt i domen. HD:s 
dom framstår idag som tämligen otidsenlig, inte minst mot bakgrund av den 
rättsutveckling som skett med införande av RF 2 kap. 10 § st. 2 och det rättig-
hetsskydd som tagit vägen in i svensk rätt via unionsrätten och EKMR. Fallet 
framstår därför främst vara av historiskt intresse. 

 
452 För en kommentar om dessa aspekter se Sunnqvist 2014 s. 751. 
453 Ibid. 
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Fallet RÅ 1990 ref. 19 rörde avställningsavgift för en personbil enligt 65 a § 
bilregisterkungörelsen (1972:599).454 Bestämmelserna om avställningsavgift 
infördes i bilregisterkungörelsen genom en förordning den 1 december 1987. 
Sådan avgift utgick om avställningen varat mer än 12 kalendermånader och 
uppgick vid tidpunkten till 42 kr. I målet hade Anders begärt återbetalning av 
avställningsavgift för sin bil, då han ansåg att han påförts avgiften i strid med 
RF 2 kap. 10 § st. 2. Han hade ställt av sin bil den 12 december 1986, vilket 
varade i mer än tolv kalendermånader. Vid slutet av perioden, d.v.s. 12 dagar 
före det att tolvmånadersperioden beträffande Anders avställning hade gått till 
ända, infördes en ny skyldighet att betala avställningsavgift. Anders ansåg 
därför inte att han skulle betala någon avställningsavgift, eftersom han inte 
kunde betraktas som avgiftsskyldig vid tidpunkten för avställningen. Han me-
nade därför att det inte kunde vara förenligt med RF 2 kap. 10 § st. 2 att av-
giftsskyldigheten skulle gälla från den 12 december 1986 i hans fall, d.v.s. 
nästan ett år innan bestämmelserna om avställningsavgift trädde ikraft. 

HFD fann emellertid inte att RF 2 kap. 10 § st. 2 var tillämpligt i fallet. 
HFD framhöll att avställningen av fordonet varat mer än tolv kalendermåna-
der i följd. Den omständighet som utlöste skattskyldigheten, menade HFD, är 
således att nämnda period om tolv kalendermånader gått till ända. I de fall då 
denna inträffat vid tidpunkten för den 1 december eller senare, får avgiften 
därför tas ut, utan hinder av retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 Detta 
skulle även anses gälla i de fall då tolvmånadersperioden började före den 1 
december 1987. 

Olsson har kommenterat fallet och menar att det är ett tydligt exempel på 
hur RF 2 kap. 10 § st. 2 inte tillämpas på indirekta retroaktiva effekter (mate-
riell retroaktivitet).455 Avgiften uttogs ju med hänvisning till förfluten tid.456 
HFD synes här göra en sådan tolkning som förespråkats enligt förarbetena. Å 
andra sidan kan ifrågasättas om inte den omständighet som utlöste skattskyl-
digheten skulle avgöras från den tidpunkt då Anders beslutade att ställa av 
bilen. En annan fråga är hur utgången i detta fall hade påverkats om en analys 
av tillämpligheten av principen om skydd för berättigade förväntningar hade 
företagits. 

I ett resningsärende i fallet RÅ 1993 ref 79 prövades frågan om en höjning 
av kemikalieavgiften kunde anses stå i strid med RF 2 kap. 10 § st. 2. Målet 
rörde ett företag verksamt i väskbranschen, Tylenc Produkter HB (Tylencbo-
laget) som importerade ett läderbalsam för väskor kallat Centralin. För detta 
fick Tylencbolaget betala kemikalieavgift. 

Grunden för kemikalieinspektionens nya beslut var att en ny förordning 
hade trätt i kraft den 1 juli 1989 om avgifter för Kemikalieinspektionens verk-
samhet, som skilde sig från den tidigare från 1986. Från och med nu skulle 

 
454 Fr.o.m. 2001 regleras detta i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 
455 Olsson 2001 s. 209 f. 
456 Olsson 2006 s. 69. 
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Kemikalieinspektionens verksamhet vara fullt finansierad av tillsynsavgifter, 
vilket medförde tämligen kraftiga höjningar av kemikalieavgiften. Därutöver 
förelåg en annan viktig ändring, nämligen att avgiftsåret ändrades. Avgiften 
skulle härefter tas ut per kalenderår och inte såsom tidigare från den 1 juli till 
den 30 juni. Av övergångsbestämmelsen till den nya förordningen framgick 
inte heller någon särskilt angiven tidpunkt för avgiftsskyldighetens inträde. 

Tylencbolaget hade tidigare betalat 800 kr för perioden 30 juni 1989 till 1 
juli 1990. I mars 1990 fastställde emellertid Kemikalieinspektionen kemikali-
eavgift för avgiftsåret 1989/90 till 5000 kr. Bolaget som ju redan hade betalat 
sin avgift, begärde därför att Kemikalieinspektionen skulle sätta ned avgiften, 
vilket inte fick något bifall. Tylencbolaget överklagade beslutet och åberopade 
RF 2 kap. 10 § st. 2. Kemikalieinspektionen vidhöll emellertid å sin sida att 
man beaktat retroaktivitetsförbudet på så vis att bolag som helt upphört med 
tillverkning eller import av avgiftsbelagda produkter före ingången av år 1989 
befriats från avgift. De bolag som upphört med sin verksamhet under första 
halvåret 1989 hade endast debiterats en avgift enligt den gamla förordningen. 
Det var således enbart de bolag som var aktivt verksamma efter den 1 juli 1989 
som debiterades i enlighet med den nya förordningen. 

HFD påpekade att en sådan avgiftsbeläggning av de alltjämt aktivt verk-
samma bolagen, i så fall förutsätter att den omständighet som i RF:s mening 
utlöser avgiftsskyldigheten, inträffar tidigast när avgiftsåret börjar löpa. Det 
förutsatte att de debiterade avgifterna hänför sig till samma år. HFD uttalade 
härvid följande:  

 
"Eftersom avgifterna är avsedda att finansiera inspektionens löpande verksam-
het kan en sådan ståndpunkt möjligen försvaras från ett mycket snävt myndig-
hetsperspektiv. Sett från den avgiftsskyldiges sida är det emellertid klart att det 
är tillverkningen eller importen under det närmast föregående kalenderåret som 
ligger till grund för debiteringen och som i realiteten utlöser avgiftsskyldig-
heten."  

 
Här menade HFD att förhållandena i sak var desamma som vid inkomstbe-
skattningen, nämligen att inkomst ett visst år tas till beskattning under det föl-
jande beskattningsåret. På motsvarande sätt gällde därför att en höjning av 
kemikalieavgifterna inte får träffa den tillverkning eller import som ägt rum 
innan den beslutade höjningen trädde ikraft.  

HFD tolkade därför övergångsbestämmelsen till 1989 års förordning så att 
den äldre förordningen fortfarande gäller beträffande avgifter som hänför sig 
till tillverkning eller import före den 1 juli 1989. HFD fann därför att Kemi-
kalieinspektionens beslut saknade laglig grund, varvid beslutet skulle upphä-
vas och återförvisas till Kemikalieinspektionen för en ny prövning. 

Olsson påpekar att övergångsbestämmelsen i det aktuella fallet var behäf-
tad med en betydande brist, som inte uttryckligen angav avgiftsskyldighetens 
inträde. Denne jämför RÅ 1993 ref. 79 med RÅ 1990 ref. 19 beträffande 
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avställningsavgiften för personbilar och menar att det är svårt att helt förlika 
dessa avgöranden med varandra. I RÅ 1990 ref. 19 togs avgiften också ut med 
hänvisning till förfluten tid. Skillnaden mellan dessa fall kan möjligen ligga i 
att avställningen i sig inte utlöste någon avgiftsskyldighet utan att så skedde 
först när en period av tolv kalendermånader var till ända, emedan kemikalie-
avgiften beräknades på tillverkning eller import avseende föregående år.457 
Oavsett hur det förhåller sig härmed framstår det ju som främmande för den 
enskilde att betala en avgift för en avställning av en personbil, som inte var 
avgiftsbelagt när avställningen påbörjades och inte blev det förrän mindre än 
två veckor efter det att den avslutades. I den meningen är det rimligt att tala 
om en berättigad förväntning. En möjlighet är att det ringa belopp som var 
ifråga i fallet RÅ 1993 ref. 79 kan ha påverkat utgången i målet och att det i 
den meningen föreligger en outtalad de minimis-regel.458   

3.3.4.10 Sammanfattande analys 
 
Det finns få prejudikat beträffande RF 2 kap. 10 § st. 2. Stadgandet har varit 
ikraft sedan 1980 men i denna studie har endast återfunnits totalt tio prejudi-
kat. Tre domar har avgjorts av HD och sju av HFD. Härutöver har ett kam-
marrättsavgörande redogjorts för i syfte att illustrera fallet NJA 1986 s. 428. 
Sex prejudikat rör inkomstbeskattning, tre behandlar statliga avgifter, två rör 
skattebetalning och ett rör en tillfällig förmögenhetsskatt (engångsskatten). 

Det ringa antalet domar gör det svårt att dra några säkra slutsatser om tolk-
ningen av RF 2 kap. 10 § st. 2. Underlaget gör det också svårt att jämföra om 
stadgandet har tolkats olika i HD eller HFD. De frågor som presenteras i in-
ledningen till detta avsnitt ska nedan belysas. 

Frågan är om det går att urskilja hur HD och HFD definierar retroaktivitet 
och hur avgränsningen mellan tillåten respektive otillåten retroaktivitet görs. 
HD och HFD gör i sina mål en tolkning av RF 2 kap. 10 § st. 2 utan att närmare 
tala om hur man definierar retroaktivitet eller hur man går tillväga vid tolk-
ningen av detta begrepp. Således används inga benämningar som äkta och 
oäkta retroaktivitet eller liknande. Det står emellertid klart att materiell retro-
aktivitet inte med säkerhet omfattas, vilket tydligt framgår av RÅ 1990 ref. 19 
(avställningsavgiften). Denna bild måste dock nyanseras något om man beak-
tar det senare målet RÅ 1993 ref. 79 (kemikalieavgift). I det senare målet tol-
kas förbudet utifrån den enskildes perspektiv:  

 
"Sett från den avgiftsskyldiges sida är det emellertid klart att det är tillverk-
ningen eller importen under det närmast föregående kalenderåret som ligger till 
grund för debiteringen och som i realiteten utlöser avgiftsskyldigheten."  

 
 

457 Ibid. 
458 Jfr Thuroniy et al. 2016 s. 67. 
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Hur skillnaden mellan tillåten och otillåten retroaktivitet görs är inte alltid helt 
konsekvent. Detta kan bero på de olika omständigheter som föreligger i de 
olika rättsfallen, men i vissa fall är skillnaden svårare att förstå, såsom beträf-
fande RÅ 1990 ref. 9 och RÅ 1993 ref. 79. 

De fyra fall där retroaktiviteten har ansetts otillåten är RÅ 1982 1:74 be-
träffande retroaktiva övergångsbestämmelser, RÅ 1993 ref. 79 om retroaktiv 
höjning av kemikalieavgift samt NJA 2000 s. 132 och NJA 2004 s. 299 om 
retroaktiva ändringar i reglerna om företrädaransvar. Vad beträffar fallen om 
retroaktiva ändringar i reglerna om företrädaransvar är fråga om förfarande-
regler, vilket möjligen underlättat för rättstillämparen att identifiera tillåten 
respektive otillåten retroaktivitet. Svårast synes det vara i de fall där flera tid-
punkter figurerar vid bedömningen, såsom i fallet NJA 1986 s. 428 (själva 
köpet eller registreringen av det) och RÅ ref. 116 I och II (dagen för aktiebyte 
eller beslut vid bolagsstämma respektive nyemission eller registreringen av 
ökningen av aktiekapitalet). I andra sammanhang kan det ha att göra med att 
det framstår som oklart på vilket sätt en skatt ska definieras som i engångs-
skattemålet RÅ 1992 ref. 10 (förmögenhetsskatt eller inkomstskatt) eller HFD 
2011 ref. 73 (kapitalvinst eller uppskovsbelopp). 

En annan fråga är om domstolarna gör någon prövning beträffande legiti-
miteten i riksdagens bedömning av särskilda skäl explicit eller implicit. Någon 
uttalad prövning rörande legitimiteten i riksdagens bedömning av de särskilda 
skälen synes inte ha förekommit. I fallet NJA 2000 s. 132 är det dock uppen-
bart att man åtminstone implicit har gjort en sådan bedömning. I detta fall 
skärptes företrädaransvaret genom att de subjektiva rekvisiten slopades, vilket 
bedömdes som otillåten retroaktivitet. Detta kan hänga samman med att riks-
dagen i dessa fall inte formellt hade tagit ställning till huruvida särskilda skäl 
förelåg eller inte. 

I flera fall är det tydligt att lagstiftaren anses vara högsta uttolkare av för-
budet. Det innebär att bedömningar rörande legitimitet och proportionalitet 
vanligen inte görs uttryckligen i de aktuella fallen, vilket kan vara problema-
tiskt i ett rättighetsperspektiv. Det kan t.ex. handla om skattens tekniska kon-
struktion och benämning. Det är inte domstolens sak att avgöra hur en skatt 
bör konstrueras och benämnas, men om det är just konstruktionen som blir 
avgörande för retroaktivitetsförbudets omfattning måste någon form av ge-
nomlysning företas. I två fall, RÅ 1992 ref. 10 och HFD 2011 ref. 73, var 
själva skattens konstruktion ifrågasatt, eftersom den valda konstruktionen 
gjorde att retroaktivitetsförbudet inte kunde sägas vara tillämpligt. HFD 
nämnde denna synpunkt i sin bedömning, men skälen är kortfattade och det är 
svårt att utifrån dessa utläsa hur man hade resonerat. 

Transparensen i beslutsfattandet skulle emellertid kunna antas öka, om 
domstolarna på ett mer tydligt sätt än vad som hitintills skett, skulle kunna 
etablera en uttalad metod för sin prövning. Motiveringarna skulle bli tydligare 
och förutsebarheten i systemet skulle förbättras. 
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Vad beträffar frågan hur HD och HFD tolkar den skattepliktsutlösande om-
ständigheten, visar genomgången av rättspraxis att tolkningen av detta rekvisit 
är snäv.459 Det finns inte heller något som tyder på att en mer extensiv tolkning 
är i vardande. I målen NJA 1986 s. 428 och RÅ 1989 ref. 116 II var flera 
tidpunkter aktuella vid bedömningen. Det var fråga om civilrättsligt giltiga 
rättshandlingar, såsom köp, aktiebyte och nyemission. På samma gång fanns 
andra tidpunkter av relevans, såsom registreringstidpunkten vid myndighet. I 
dessa mål blev resultatet att den beskattningslösande omständigheten ansågs 
hänförlig till den tidpunkt som särskilt föreskrevs i skattelagen, nämligen re-
gistreringstidpunkten. 

I målet NJA 1986 s. 428 gjordes den bedömningen att den omständighet 
som utlöser skattskyldigheten egentligen var förvärvet av tomträtten. Mot 
bakgrund av uppenbarhetsrekvisitet som då gällde i RF 11 kap. 14 § ansåg sig 
emellertid HD förhindrad att lägga förvärvet till grund för sin bedömning. 
Detta fall visar härmed på att själva tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 2 inte 
alltid sammanfaller med den skatterättsliga bedömningen om skattskyldighet-
ens inträde. Fallet blev vida kritiserat för den överdrivna restriktivitet som man 
menar att HD visade vid tillämpningen av RF 2 kap. 10 § st. 2. 

I målet RÅ 1989 ref. 116 II var fråga om nyemission av aktier. På samma 
sätt som i NJA 1986 s. 428 bedömdes registreringspunkten vara den avgö-
rande tidpunkten enligt skattelagen. Skillnaden i detta mål var att HFD helt 
grundade sitt avgörande på när skattskyldigheten inträder enligt skattelagen 
och inte när beslutet om nyemission fattades. Det faller sig därför naturligt att 
RF 11 kap. 14 § inte ens diskuterades, eftersom frågan om skattskyldighetens 
inträde syntes klar. 

Även i andra fall görs mycket snäva tidsbedömningar. RÅ 1990 ref. 19 ut-
gör ett exempel på detta, där en person belades med en ny avställningsavgift, 
trots att denne redan haft sin bil avställd i nästan en tolvmånadersperiod när 
avgiften infördes. Möjligen kan emellertid avgiftens ringa belopp ha inverkat 
på denna bedömning och tala för förekomsten av den de minimis-regel. 

 En snäv tidsbedömning kan även sägas föreligga i RÅ 1992 ref. 10, det 
s.k. engångsskattemålet. Här ansåg man att en ny förmögenhetsskatt, som 
trädde ikraft den 23 december, skulle tillämpas på förmögenheter det inneva-
rande året, eftersom en förmögenhetsskatt normalt beräknas med utgångs-
punkt av värdet på tillgångar efter avdrag för skulder per den 31 december. 
Även om retroaktivitet kan anses tillåten, måste alltjämt en bedömning göras 
av vad den valda ikraftträdandetidpunkten kan innebära mer konkret. En friare 
sådan bedömning gör det inte bara möjligt att beakta de samlade effekterna 
för en enskild utifrån situationens kontext, och om det kan föreligga berätti-
gade förväntningar eller om det finns andra olägenheter som kan uppstå (vilket 

 
459 Kellgren et al. påpekar att denna praxis inte ger någon närmare information om vilken som 
ska vara den avgörande tidpunkten eller perioden vid beskattningen, se Kellgren et al. NTaxJ 
2019 s. 4. 



175 

kan ingå i en proportionalitetsbedömning). Valet av den avgörande tidpunkten 
bör inte ge upphov till en formalistisk bedömning. Ett holistiskt synsätt vid 
bedömningen som tydligt tar i beaktande kraven på förutsebarhet, likhet och 
proportionalitet, framstår som mer lämpligt utifrån utgångspunkten att RF 2 
kap. 10 § st. 2 är en konstitutionell rättighet. 

Det finns också anledning att återkoppla till indelningen i abstrakt/potenti-
ell skattskyldighet respektive konkret skattskyldighet/betalningstidpunkt. En 
tolkning av innebörden av den beskattningsutlösande omständigheten bör där-
för ta sin utgångspunkt vid transaktionstidpunkten eller den tidpunkt då den 
abstrakta skattskyldigheten inträder, eftersom det är vid denna tidpunkt som 
den enskilde har störst behov av förutsebarhet. Det är också vid denna tidpunkt 
som den enskilde eventuellt gör en bedömning av de skatterättsliga konse-
kvenserna av sitt handlande. Med en sådan tolkning kan långt fler fall av ret-
roaktivitet på skatteområdet undvikas än vad som är möjligt med dagens rätts-
läge. Därutöver finns det anledning att betänka om utfallet i några av dessa 
rättsfall skulle ha blivit annorlunda om man hade inkluderat rättskraftsprinci-
pen och principen om berättigade förväntningar vid bedömningen. I t.ex. HFD 
2011 ref. 73 hade den klagande åberopat principen om skydd för berättigade 
förväntningar och KR hade lagt den till grund för sin bedömning, men princi-
pen omnämns inte i HFD:s skäl. 

Det är vidare av betydelse att reflektera över vilken tolkningsstrategi som 
HD och HFD huvudsakligen använder sig av vid tolkningen av RF 2 kap. 10 
§ st. 2. Uppfattningen om att det är riksdagens sak att avgöra när det finns 
särskilda skäl för att aktivera skrivelseförfarandet, får betraktas som stark, så-
väl i Lagrådets yttranden som rättspraxis. Det finns skäl att ifrågasätta denna 
rättstradition. Den innebär att utrymmet för bedömningar rörande legitimitet 
och proportionalitet blir mycket begränsat, vilket är problematiskt i ett rättig-
hetsperspektiv. 

Rättspraxis rörande RF 2 kap. 10 § st. 2 präglas av stor försiktighet av att 
inte träda in på lagstiftarens domäner. Detta påminner om den passiva tolk-
ningsstrategin enligt vilken domaren ska förhålla sig så passiv som möjligt 
och inte göra lagstiftarens jobb. Det är inte så länge sen som detta var uttryck-
ligen föreskrivet i RF 11 kap. 14 § som stadgade att lagprövning endast var 
möjlig om felet var "uppenbart".460 När det gäller RF 2 kap. 10 § st. 2 finns 
ytterligare en historisk aspekt på varför den passiva tolkningsstrategin är så 
starkt närvarande. Det kan sägas hänga samman med synen på lagstiftaren som 
högsta uttolkare av skattelagen. Enligt GRF var skattelagen t.o.m. en egen 
normkategori på vilken maktdelningsprincipen, som GRF vilade på, inte till-
lämpades. Det gjorde sig gällande t.ex. genom att Lagrådet inte fick granska 
skattelagar. Här var riksdagens makt mer eller mindre allenarådande, vilket 

 
460 Uppenbarhetsrekvisitet i RF 11 kap. 14 § ströks i samband med grundlagsreformen 2011, se 
prop. 2009/10:80. 
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illustreras av det suggestivt formulerade stadgandet i § 57 GRF: "Svenska fol-
kets urgamla rätt att sig beskatta utövas av Riksens ständer allena".  

Om man ser till dessa faktorer ter det sig inte märkligt att det just är den 
passiva tolkningsstrategin som dominerar vid tolkningen av RF 2 kap. 10 § st. 
2. Vidare är det också rimligt att anta att lagprövningens inriktning kan påver-
kas av hur politiskt kontroversiellt ett visst område är. Stadgandet i RF 2 kap. 
10 § st. 2 kan betecknas som kontroversiellt och har kallats för "politiskt mi-
nerat". 

Det kan visserligen framstå som väl förenligt med demokratiprincipen att 
domaren på detta sätt lämnar ett så fritt spelrum för lagstiftaren som möjligt, 
inte minst på skatteområdet. Dworkin framhåller att detta emellertid är en fel-
aktig premiss.461 I en konstitutionell demokrati ska makten vara villkorad och 
RF 2 kap. 10 § st. 2 ger också uttryck för detta.462 Huvudfrågan är därför inte 
om domstolarna har makt att tolka grundlagen, utan om hur vidsträckt den 
maktbefogenheten ska vara.463 Vad beträffar rättspraxis avseende RF 2 kap. 
10 § st. 2 finns det därför anledning att reflektera över detta, i synnerhet som 
det faktiskt är fråga om tolkning av en konstitutionell rättighet. Härutöver kan 
också hävdas att fråga är om ett allmänintresse, eftersom det kan antas att 
större hörsamhet från lagstiftarens sida beträffande retroaktiva effekter borde 
leda till bättre följsamhet av lagen. 

En annan kommentar vad beträffar tolkningen i RF 2 kap. 10 § st. 2 är att 
den kan färgas av sitt underliggande rättsområde, skatterätten. Det kan därför 
tänkas vara förenat med vissa svårigheter att skifta fokus från en ”normal” 
tolkning av skattelagen, som ofta är starkt regelstyrd och legalistisk, till en 
mer principorienterad tolkning av skattelagen utifrån en fri- och rättighet som 
RF 2 kap. 10 § st. 2. Här ska emellertid tilläggas att en mer princip- eller mål-
orienterad tolkningsmodell har föreslagits även beträffande svensk skatterätt, 
t.ex. en målstyrd lagtolkning, den s.k. ML-metoden. Sådana metoder skulle 
kunna bidra till en bättre samstämmighet i det här avseendet. 

Avslutningsvis är det av betydelse att reflektera över vilka slutsatser som 
kan dras av HD:s respektive HFD:s praxis om RF 2 kap. 10 § st. 2 för de 
rättsliga aktörer som berörs. Rättspraxis beträffande RF 2 kap. 10 § st. 2 utgör 
en betydelsefull spärr för lagstiftaren, även om den också tillerkänner ett rela-
tivt stort fritt spelrum för densamma.  

Tillämpningen förefaller generellt sett som hänförlig till en passiv tolk-
ningsstrategi, vilket emellertid inte innebär att skyddet är verkningslöst. Av 
de få fall som har analyserats har fyra av tio ansetts innebära otillåten retroak-
tivitet. De rättsfall som här har presenterats, ger viktig information till lagstif-
taren både beträffande hur både "vanliga" lagregler och övergångsbestämmel-
ser bör utformas för att vara förenliga med RF 2 kap. 10 § st. 2. 

 
461 Dworkin 1996 s. 15 ff. 
462 Ibid. s. 17. 
463 Dworkin 1986 s. 357. 
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Skatteverket har att verkställa skattelagen. I den meningen kan rättspraxis om 
RF 2 kap. 10 § st. 2 ge vägledning om hur detta bör ske och inom vilka gränser. 
Det kan också i förlängningen bidra till ett ökat förtroende för Skatteverket. 
Vad gäller skattebetalarperspektivet, framstår upprätthållandet av RF 2 kap. 
10 § st. 2 som både konkret och reellt, inte minst då både HFD och HD tydligt 
har markerat att RF 2 kap. 10 § st. 2 kan vara tillämpligt både beträffande 
vanliga skattelagar och avseende övergångsbestämmelser (RÅ 1982 1:74, RÅ 
1993 ref. 79, NJA 2000 s. 132, NJA 2004 s. 299).  

I flera fall framstår tolkningen av skyddet emellertid som snäv. Skyddet är 
främst av formell karaktär och skyddar därför normalt inte mot retroaktiva 
effekter som kan vara en indirekt konsekvens av lagen. En annan aspekt är att 
det kan antas vara svårt för den enskilde att driva frågor rörande såväl legiti-
miteten hos de särskilda skälen för en viss åtgärd som beträffande åtgärdens 
proportionalitet. Det framstår vidare som om det föreligger viss osäkerhet när 
det gäller att avgöra vilken som är den omständighet som utlöser skattskyldig-
heten. Är det själva transaktionsögonblicket, t.ex. ett köp, en försäljning, eller 
är det någon annan tidpunkt? Praxis är inte alltid konsekvent på den punkten. 
Här skulle en tillämpning av principen om skydd för berättigade förväntningar 
kunna tillföra en viktig precisering av skyddets gränser. Avsaknaden av mer 
utförliga motiveringar bidrar också till att tillämpningen framstår som mindre 
transparent för den enskilde. 

Sammantaget kan konstateras att landskapet på både yt- och mellannivån 
vad beträffar RF 2 kap. 10 § st. 2 ser ganska kargt ut. Det beror dels på det få 
antal rättsfall som behandlar RF 2 kap. 10 § st. 2, dels på grund av att denna 
praxis inte närmare utvecklar innebörden av de begrepp som är grundläggande 
för förbudet. Motiveringarna är ofta kortfattade och det är svårt att på viktiga 
punkter utläsa hur domstolarna gör sina bedömningar. Detta påverkar i sin tur 
rättens relationer, inte minst det konstitutiva, det konkretiserande, det avgrän-
sande och kritikrelaterade förhållandet. Detta leder i sin tur till att viktiga in-
strument i form av begrepp och vägledande principer inte utvecklas på ett sätt 
som skulle föra skyddet mot retroaktiv beskattning framåt, såsom att öka pre-
cisionen i beslutsfattandet och förbättra skyddet i övergången från t.ex. en 
gammal lag till en ny. Det betyder också att det finns en stor potential för 
utveckling, där den svenska konstitutionella rätten blir mer konkret, tillämpbar 
och med tydligare och rimligare avgränsningar. Detta kräver en utveckling av 
den juridiska argumentationen och inte minst tolkningsmetoder för att råda 
bot på teorideficit och tolkningsunderskott. 
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3.4 Retroaktiv lagstiftning på bostadsbeskattningens 
område – en fallstudie 

3.4.1 Inledning  
 
Det finns vissa problemområden där både formell och materiell retroaktivitet 
är ett återkommande problem. Detta ska belysas genom ett antal exempel på 
konkreta lagstiftningsåtgärder, som aktualiserat frågor om retroaktivitet, både 
inom och utanför tillämpningsområdet för RF 2 kap. 10 § st. 2. Syftet är att 
analysera hur lagstiftaren har löst problem med retroaktivitet över tid på ett 
visst område och i synnerhet vilket genomslag det skatterättsliga retroaktivi-
tetsförbudet har och haft för utvecklingen. 

Ett område där retroaktivitetsproblemen tycks återkomma är kapitalvinst-
beskattningens område. Det kan, som Hagstedt framhåller, hävdas att kapital-
vinstbeskattningen är en skatt på värdestegringar där man av praktiska skäl är 
hänvisad till att vänta med beskattningen till dess vinsten är realiserad. Det 
betyder att skatten kan vara en skatt på flera års värdestegringar. Därmed får 
beskattningen retroaktiva effekter så snart den träffar värdestegringar som 
uppstått under de år då beskattningen ännu inte existerade.464  

Det går emellertid inte att inom ramen för denna studie ta upp alla de ret-
roaktivitetsproblem som är förknippade med beskattning av kapital. Valet har 
därför fallit på ett område där retroaktivitetsproblemen är återkommande och 
som berör många skattebetalare, nämligen beskattning vid försäljning av pri-
vatbostäder. Bostadsbeskattningens område lämpar sig väl för en sådan studie 
också mot den bakgrunden att det är fråga om den enskildes hem och familje-
liv, vilket är skyddsvärt i sig och där behovet av skydd mot retroaktiv beskatt-
ning av denna anledning framstår som särskilt stort. Redogörelsen i denna del 
tar sin början för mer än femtio år sedan 1967, när den eviga kapitalvinstbe-
skattningen infördes och fram till nutid.  
 I det följande kommer ett antal lagstiftningsärenden som varit retroaktiva 
eller som aktualiserat retroaktivitetsförbudet att behandlas. I vissa fall fylls 
beskrivningen ut med angivelser om hur regelverket successivt har förändrats, 
för att framställningen inte ska bli alltför splittrad. Avslutningsvis analyseras 
de olika lagstiftningsärenden med utgångspunkt i ett antal frågeställningar i 
de sammanfattande reflektionerna:  
 

Vilken form av retroaktivitet aktualiserar lagförslaget (formell eller ma-
teriell)?  
 

 
464 Hagstedt 1975 s. 103. 
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Är den retroaktiva lagändringen till fördel eller till nackdel för den en-
skilde eller både och?  
 
Har lagstiftaren beaktat retroaktivitetsproblemet och i så fall hur?  
 
I de fall då lagstiftaren finner att retroaktivitet till den enskildes nackdel 
föreligger, hur beaktas kravet på särskilda skäl? 
 
Om lagstiftaren finner att retroaktivitet är för handen, hur har då lagstif-
taren agerat, såsom att meddela undantag i övergångsbestämmelserna 
eller liknande?   
 
Hur har retroaktivitetsproblemet diskuterats i interaktionen mellan de 
berörda rättsliga aktörerna? 
 
Har den enskildes berättigade förväntningar på ett eller annat sätt disku-
terats i relation till retroaktiviteten?  

3.4.2 Ett halvsekel av retroaktivitet – en introduktion 
 
Hur kapitalvinstbeskattningen av privatbostäder i form av såväl privatbostads-
fastigheter och privatbostadsrätter ska ske har varit och är en stor utmaning. 
För att kunna ge en fullständig bild av de retroaktivitetsproblem som förelig-
ger på detta område, är det relevant att gå tillbaka även till tiden före retroak-
tivitetsförbudets tillkomst år 1980. Denna genomgång kan också ge en indi-
kation om införandet av retroaktivitetsförbudet i RF har ändrat lagstiftningens 
inriktning och/eller teknik. 

Privatbostäder anses vara en stabil och lättkontrollerad skattebas.465 Sådan 
beskattning är emellertid behäftad med en rad olika problem som måste tack-
las av lagstiftaren. Det handlar t.ex. om val av vinstberäkningsmodell (nomi-
nell eller real) och beaktande av inlåsningseffekter som kan hindra bostadsby-
ten. Stora värden kan stå på spel för den enskilde.466 Det handlar också om att 
fråga är om enskildas hem, vilket kan aktualisera inte bara egendomsskyddet 
utan även rätten till hem- och familjeliv. Ändringar i sådan lagstiftning har 
ofta stor påverkan på enskildas privatekonomi, vilket gäller för stora delar av 
befolkningen.467 Frågor om retroaktivitet har uppkommit vid ett flertal till-
fällen i samband med olika reformer rörande kapitalvinstbeskattningen av pri-
vatbostäder för permanent bruk. Detta har i synnerhet berört möjligheten för 

 
465 Lodin 2009 s. 276. 
466 Melz 1986 s. 3. 
467 SOU 1999:59 bilaga 4 s. 321 ff., Kapitaliseringseffekter av förändrade skatte- och bidrags-
regler - några illustrationer från fastighetsskatteområdet av fil. dr. Boije. 
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den enskilde att erhålla uppskov med kapitalvinstskatten vid förvärv av en 
likvärdig ersättningsbostad. Effekten av en retroaktiv beskattning till den en-
skildes nackdel, vare sig den är formell eller materiell, är särskilt påtaglig när 
det gäller den permanenta bostaden. 

Innan framställningen går närmare in på denna problematik ges en kort 
bakgrund till kapitalvinstbeskattningen och dess problem, för att därefter re-
dogöra mer koncentrerat för den lagstiftning som är ifråga, vilket särskilt gäl-
ler den aktuella uppskovslagstiftningen. 

Kapitalvinstbeskattningen av försäljningsvinster vid avyttring av perma-
nentbostad är sedan 1967 föremål för en evig kapitalvinstbeskattning, vilket 
betyder att den gäller obegränsat i tiden.468 Dessförinnan beskattades inte ka-
pitalvinster vid avyttring av fastigheter som varit föremål för ett långvarigt 
innehav (minst tio år),469 vilket bl.a. hängde samman med att en generell ka-
pitalvinstbeskattning inte ansågs kunna inrymmas i det snäva inkomstbegrepp 
som det svenska skattesystemet vilar på.470 Därutöver ansågs detta medföra 
avsevärda tekniska olägenheter, s.k. inlåsningseffekter.471 Beskattning skedde 
endast om fråga var om försäljningar i presumtivt spekulationssyfte.472 Det 
kom alltså att dröja fram till 1967 som en evig realisationsbeskattning infördes 
för fastigheter.473 Kapitalvinstbeskattning för bostadsrätt utan beaktande av 
innehavstid eller det sätt på vilket den förvärvats infördes så sent som 1984.474  

Den eviga kapitalvinstbeskattningen visade sig skapa inlåsningseffekter 
som behövde åtgärdas. En försäljning av en permanentbostad (ursprungsbo-
staden) kunde normalt företas i syfte att skaffa en annan likvärdig sådan (er-
sättningsbostaden) på grund av t.ex. förhållanden på arbetsmarknaden, på 
grund av sjukdom, ändrade familjeförhållanden eller liknande. För att under-
lätta sådana permanentbostadsbyten och därmed främja rörligheten på bo-
stadsmarknaden, har särskilda bestämmelser om uppskov med betalningen av 
skatten införts.475 Uppskovsmöjligheter vid försäljning av permanentbostad 
har införts, avskaffats, återinförts och begränsats under årens lopp.476 Dessa 

 
468 Prop. 1967:153. Härom se Melz 1986 s. 2. 
469 År 1951 infördes emellertid s.k. avtrappningsregler, innebärande att den skattepliktiga delen 
av kapitalvinsten stegvis reducerades innan skattefrihet inträdde efter tioårstidens utgång. 
Härom se Swartling och von Bahr SN 1976 s. 355. 
470 Melz 1986 s. 30. Melz hänvisar (not 4) till ett uttalande i SOU 1923:69 s. 100: ”Om en 
person t.ex. under 25 år innehar och själv brukar en jordbruksfastighet, så förefaller det honom 
ganska omotiverat, om han, när han säljer fastigheten med vinst, skulle såsom för årsinkomst 
beskattas för denna vinst, vilken kanske beror på värdestegring, som ligger långt tillbaka i tiden. 
Denna värdestegring har för honom redan antagit karaktären av kapital, och han måste anse 
såsom egendomligt, att den omständigheten, att försäljning ägt rum skulle i beskattningsavse-
ende förvandla detta kapital till inkomst.” 
471 Ibid. 
472 Ibid. Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg och Simon Almendal 2017, s. 10. 
473 Prop. 1967:153. Härom se Melz 1986 s. 2. 
474 Melz 1986 s. 2. 
475 Prop. 1975/76:180 s. 73. 
476 För en genomgång av denna utveckling se Lodin 2009 s. 287 ff. och von Bahr 2015 s. 40. 



181 

reformer har, av vad som framgår ovan, vid upprepade tillfällen aktualiserat 
frågor om retroaktivitet.  

3.4.3 De första uppskovsreglerna  
 
Regler om uppskov med betalning av kapitalvinstskatt vid avyttring av per-
manentbostad har funnits sedan 1968, när förordningen (1968:276) om upp-
skov i vissa fall med beskattning av kapitalvinst (då realisationsvinst) inför-
des. Till att börja med medgavs endast uppskov vid expropriation och andra 
tvångsförsäljningar. Uppskovsreglerna utvidgades 1976 till att avse även fri-
villiga försäljningar avseende jordbruksfastighet och schablontaxerad villa på 
vilken den enskilde varit mantalsskriven. Därutöver krävdes för att uppskov 
skulle kunna erhållas, att vinsten uppgått till minst 15 000 kronor och att vins-
ten översteg 10 procent av köpeskillingen. Ersättningsfastigheten måste där-
efter förvärvats före utgången av tredje kalenderåret.477 

De nya reglerna om uppskov vid frivilliga försäljningar blev ganska snart 
föremål för en reform som genomfördes 1979 med såväl formella som mate-
riella ändringar och begränsningar som utvidgningar.478 Reformen innebar 
bl.a. en ändring avseende beräkningen av själva uppskovsbeloppet. Detta in-
nebar att man vid avyttringen av ersättningsbostad övergick från att ha beaktat 
uppskovsbeloppets nominella belopp oavsett innehavstidens längd,479 till att 
indexuppräkna uppskovsbeloppet i inflationskorrigerande syfte (realt be-
lopp).480  

Detta riskerade att medföra retroaktiva verkningar avseende redan bevil-
jade uppskov. Departementschefen framhöll att de nya reglerna självfallet inte 
borde ges retroaktiv verkan. Därför borde den nya lagstiftningen tillämpas 
endast avseende avyttringar som skett efter utgången av år 1978. De gamla 
reglerna skulle således fortsätta att gälla beträffande avyttringar som skett un-
der år 1978 och tidigare.481 

Enligt övergångsbestämmelserna, skulle således den upphävda lagen fort-
sätta att tillämpas även på ersättningsfastigheter som avyttrats efter utgången 
av år 1978, om den tidigare avyttringen skett före utgången av mars 1976 (p. 
2). Vid avyttring av ersättningsfastighet efter utgången av år 1978 skulle, om 
inte förutsättningarna i punkten 2 var tillämpliga, de nya beräkningsgrunderna 
(11 §) tillämpas även om uppskov erhållits enligt den upphävda lagen. I dessa 

 
477 Prop. 1975/76:180 s. 72 ff. För en kommentar se Swartling och von Bahr 1976 s. 369 ff.; 
Sundvik SvSkT 1976 s. 431 ff. 
478 Prop. 1978/79:54. För en kommentar se von Bahr SN 1979 s. 40 ff. 
479 Prop. 1975/76:180 s. 147. 
480 von Bahr 1979 s. 45. Omräkning skulle enligt 11 § ske med ledning av en indexserie, grun-
dad på konsumentprisindex. Riksskatteverket skulle årligen fastställa omräkningstalen. 
481 Prop. 1978/79:54 s. 40. 
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fall skulle emellertid omräkningen av uppskovsbeloppet med hänsyn till för-
ändringarna i det allmänna prisläget inte avse tid före utgången av år 1978. 

Retroaktiviteten synes således, av vad som framgår av departementsche-
fens uttalande, ha beaktats först beträffande försäljningen av ersättningsbosta-
den och inte beträffande den omständighet som utlöste skattskyldigheten, 
d.v.s. försäljningen av ursprungsbostaden. Skatteutskottet berörde i sitt betän-
kande till den nya lagstiftningen inte frågan rörande retroaktivitet.482  

Förslaget blev allvarligt kritiserat. Toftered påpekade att ingen av skatteut-
skottets ledamöter givit uttryck för några invändningar mot den uttalade ret-
roaktiviteten i förslaget. Denne framhöll vidare att fråga var om ett fall där 
lagstiftningens grunder varit helt entydiga till den skattskyldiges förmån, som 
man nu på svaga grunder gjorde avsteg ifrån. Detta kunde betecknas som ett 
misstag från lagstiftarens sida att inte redan tidigare ha beaktat frågan om den 
nominella värderingen av uppskovet. Härigenom skulle man enligt denne med 
retroaktiv verkan fr.o.m. 1968 i stort sett förta hela nyttan med beviljade upp-
skov. Toftereds uppfattning är att det både 1968 och 1976 var opåkallat gene-
röst att tillåta uppskov utan indexering.483 Han uttalar vidare att:  
 

”När man nu emellertid klart avsett att omfatta de skattskyldiga med generositet 
och välvilja så är det ett anständigt krav att den, som förlitade sig på riksdagens 
beslut utnyttjat uppskovsrätten, inte i efterhand skall drabbas av lagstiftarens 
ångerskälva. Med de förutsättningar som nu dels tillskapats för avyttringar fr. 
o m 1/4 1976, dels påstås föreligga för tiden dessförinnan är det sannolikt, att 
många skattskyldiga skulle avstått från uppskovsrätten. För avyttringar fr. o m 
1/4 1976 är det ingenting att göra: den retroaktiva lagstiftningen är inte bara 
sedvanligt obehaglig, den är även till innebörden tveklös.”484  

 
Med hänsyn till att RF 2 kap. 10 § st. 2 numera gäller, skulle troligen inte en 
sådan åtgärd som här genomfördes vara möjlig eftersom den inte beaktar den 
omständighet som utlöste skattskyldigheten. Om lagstiftaren ska göra änd-
ringar i uppskovsreglerna krävs yttersta försiktighet.  

3.4.4. Frivillig retroaktivitet i samband med tekniska ändringar i 
kapitalvinstbeskattningen för fastigheter  
 
En av de första lagstiftningsåtgärder enligt vilket fråga om RF 2 kap. 10 § st. 
2 aktualiserades, handlade om tekniska ändringar i kapitalvinstreglerna för 
fastigheter på grund av införandet av en ny fastighetstaxeringslag 
(1979:1152), FTL.  

 
482 SkU 1978/79:16. 
483 Toftered SN 1979 s. 146. 
484 Ibid. s. 146 f. 
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Den nya lagen skulle tillämpas för första gången vid 1981 års allmänna fas-
tighetstaxering.485 Detta fick betydelse för kapitalvinstbeskattningen eftersom 
den vid försäljningstillfället befintliga taxeringsenheten utgör resultatberäk-
ningsenhet vid beskattningen. Den nya FTL innebar en tämligen omfattande 
uppsplittring av befintliga taxeringsenheter, vilket därmed också fick konse-
kvenser för kapitalvinstbeskattningen för fastigheter.486 Skulle t.ex. en jord-
bruksfastighet som behandlats som en taxeringsenhet, men som nu delats upp 
i två enheter (bostadshus med tomt respektive en lantbruksenhet), hädanefter 
beskattas som en eller två enheter? En regel infördes som gjorde det möjligt 
för den enskilde att välja mellan att använda den tidigare större taxeringsen-
heten som resultatberäkningsenhet alternativt de två mindre (även kallad ut-
vidgningsregeln).487 Skälet till detta var ekonomiska och praktiska övervägan-
den, såsom att ett gemensamt bruk kan ha påverkat värdeutvecklingen samt 
att det kan vara besvärligt att dela upp inköps- och förbättringskostnaderna på 
de respektive enheterna.488 Därutöver skulle det vara möjligt för den enskilde 
att förutse skattekonsekvenserna vid anskaffningstillfället.489 

Dessvärre var det inte möjligt att få fram nya regler avseende kapitalvinst-
beskattningen som innehöll nödvändiga anpassningar till den nya FTL i tid för 
FTL:s ikraftträdande den 1 januari 1981.490 Den nya lagstiftningen skulle inte 
kunna träda kraft förrän några månader in på 1981, närmare bestämt vad 
gällde avyttringar som skett före utgången av mars 1981. Datum för ikraftträ-
dande sattes därför till den 1 april 1981. I propositionen konstaterades att det 
emellertid fanns behov av att kunna tillämpa delar av den nya lagstiftningen 
redan före ikraftträdandet. De regler som medgav att två eller flera taxe-
ringsenheter vid realisationsvinstberäkningen sammanförs till en större enhet 
skulle därför tillämpas även på avyttringar som skett under tiden den 1 januari 
– den 31 mars 1981. Fråga var således om en retroaktiv lagstiftning, vilket 
också explicit framhölls av departementschefen. Syftet med retroaktiviteten 
var emellertid till den skattskyldiges fördel, varför retroaktiviteten normalt 
inte torde aktualisera RF 2 kap. 10 § st. 2.  

Med hänsyn till att det var upp till den enskilde att yrka om retroaktiv till-
lämpning av reglerna, skulle det enligt departementschefen emellertid kunna 
hända att någon gör en felkalkyl och begär att reglerna tillämpas trots att det 
medför högre skatt. I den situationen skulle retroaktiviteten vara till den en-
skildes nackdel och därmed otillåten.491 Retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 
§ st. 2 torde böra läsas så, att skattemyndigheterna i ett sådant fall - trots den 
skattskyldiges yrkande - är förhindrade att tillämpa de nya reglerna retroaktivt. 

 
485 Prop. 1980/81:104 s. 16. 
486 Melz 1986 s. 198. 
487 Prop. 1980/81:104, s. Melz 1986 s. 198. 
488 Prop. 1980/81:104 s. 21. 
489 Ibid. s. 23. 
490 Ibid. s. 41. 
491 Ibid. s. 42. 
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Framgår det av deklarationen att den skattskyldige har räknat fel, är det såle-
des en skyldighet för skattemyndigheten - givetvis efter den skattskyldiges 
hörande - att göra en ny beräkning.492 

Lagrådet konstaterade, likt departementschefen, att fråga var om en lag-
stiftning, vilken som helhet är till den skattskyldiges fördel.493 I det enskilda 
fallet kom även Lagrådet fram till att en tillämpning av de nya reglerna om 
sammanförande av taxeringsenheter, skulle kunna leda till ett för den skatt-
skyldige oförmånligt resultat. Icke desto mindre skulle dessa regler tillämpas 
endast om den skattskyldige så begärde. 

Frågan var emellertid vad detta innebar beträffande skattemyndigheternas 
skyldigheter i praktiken. Att skattemyndigheterna skulle göra den skattskyl-
dige uppmärksam på rena förbiseenden var självklart. Om den skattskyldige 
därefter alltjämt vidhöll sin begäran, skulle det enligt Lagrådet, te sig främ-
mande att skattemyndigheterna skulle vägra att bifalla den skattskyldiges be-
gäran eftersom detta, enligt deras uppfattning, skulle vara till dennes nackdel. 
Än egendomligare skulle en skatteprocess te sig vari skattemyndigheterna och 
den skattskyldige drev var sin linje under föregivande från vardera sidan, att 
just den linjen skulle vara till den skattskyldiges fördel.494 

Lagrådet framhöll att det inte kunde anses förenligt med god lagstiftnings-
teknik att åt de rättstillämpande myndigheterna åsidosätta givna lagbestäm-
melser för att undvika en tillämpning av dessa som strider mot RF 2 kap. 10 § 
st. 2. Ett undantag, såsom förordats i motiven borde enligt Lagrådet i så fall 
uttryckas med ett tillägg till den aktuella punkten i övergångsbestämmelserna, 
vilket förslagsvis skulle kunna ges lydelsen:  

 
”Vad nu sagts skall dock ej gälla om anvisningarna i deras nya lydelse, skulle 
leda till högre realisationsvinst än anvisningarna i deras äldre lydelse”.495  

 
Avslutningsvis framhöll Lagrådet att en sådan skrivning syntes föra med sig 
att skattemyndigheterna, trots den skattskyldiges begäran, måste utreda sär-
skilt vilket alternativ som är mest förmånligt för den skattskyldige.496 

Likväl var departementschefens uppfattning att någon uttrycklig påmin-
nelse om retroaktivitetsförbudet inte behövde tas in i övergångsbestämmel-
serna. Fråga var ju om retroaktiv lagstiftning till de skattskyldigas fördel, som 
endast i undantagsfall kunde ge ett ogynnsamt resultat. I själva verket var ret-
roaktivitetsförbudets tillämplighet mer en teoretisk fråga, vilken troligen inte 
skulle medföra något problem i praktiken. Utgångspunkten torde nämligen 

 
492 Ibid. Därefter övergick departementschefen till att redogöra för att det inte alltid var helt 
enkelt att avgöra vilket alternativ som skulle vara mest förmånligt (s. 43). 
493 Lagrådets yttrande 1980-12-10 i prop. 1980/81:104, s. 189. 
494 Ibid. s. 190. 
495 Ibid. 
496 Ibid. s. 191. 
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vara att de skattskyldiga handlar rationellt när de har att ta ställning till om de 
nya reglerna ska tillämpas eller ej. Skulle någon av förbiseende eller missför-
stånd yrka att de nya bestämmelserna ska tillämpas, trots att det är till hans 
nackdel, menade departementschefen att det redan följer av de allmänna prin-
ciper som ligger till grund för taxeringsarbetet att myndigheten ska göra ho-
nom uppmärksam på förhållandet och lämna honom möjlighet till rättelse.497 

I Skatteutskottets betänkande över den aktuella propositionen var vare sig 
övergångsbestämmelserna eller retroaktiviteten föremål för diskussion.498 
Vad som är intressant i sammanhanget är att den situation som aktualiseras 
vid "frivillig retroaktivitet" av det här slaget, inte är renodlat till den enskildes 
fördel, utan att det också kan ge resultat som är till den enskildes nackdel. 
Detta valde man att inte närmare reglera, trots att Lagrådet hade föreslagit ett 
omnämnande om hur en situation där retroaktivitet vore till den enskildes 
nackdel skulle hanteras, vilket får sägas utgöra en brist i det aktuella lagstift-
ningsärendet. 

Någon diskussion företogs inte om det förelåg särskilda skäl beträffande 
den retroaktivitet till den enskildes nackdel som eventuellt skulle kunna bli 
följden. 

3.4.5 Frivillig retroaktivitet – kapitalvinstbeskattning på 
bostadsrätt 
 
I samband med vad som har kallats århundradets skattereform 1991, infördes 
enhetliga regler för kapitalvinstbeskattning av privatbostäder för permanent-
boende.499 Denna skattereform utlöste ett antal retroaktiva lagstiftningsingri-
panden. De kapitalvinstregler som infördes i samband härmed är i stort sett 
alltjämt gällande. Utgångspunkten är en nominell vinstberäkningsmetod, vil-
ket motiverats av förenklingsskäl. Hänsyn till inflationen anses kunna åter-
speglas genom den låga skattesatsen för inkomstslaget kapital (30 procent).500 
Enligt huvudregeln beräknas kapitalvinsten på skillnaden mellan försäljnings-
priset och anskaffningskostnaden. Den skattepliktiga vinsten tas därefter upp 
i inkomstslaget kapital (tidigare tillfällig förvärvsverksamhet). 

Uppskovssystemet vid bostadsbyte slopades emellertid i samband med den 
stora skattereformen. Reglerna ansågs komplicerade och orättvisa.501 Proble-
met med inlåsningseffekter fick därför lösas på annat sätt. Risken för höga 
skatteuttag och därmed förenade inlåsningseffekter med en nominell beräk-
ningsmetod var påtaglig och därför måste skatteuttaget på något sätt 

 
497 Ibid. s. 194. 
498 SkU 1980/81:40. 
499 Prop. 1989/90:110 s. 406 ff. 
500 Ibid s. 410. 
501 Ibid s. 410 f. 
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begränsas. Detta skulle ske genom schablonbeskattning via s.k. takregler (9 
och 18 procentreglerna) som innebar att den skattepliktiga vinsten fick beräk-
nas till 30 procent av försäljningsintäkten för permanentbostäder och 60 pro-
cent för övriga privatbostadsfastigheter.502 

Kapitalvinstberäkningen vid försäljning av bostadsrätter utmärkte sig 
alltjämt även efter den stora skattereformen till delar av hög komplexitet och 
i behov av förenklingar. Navet i kritiken denna gång, utgjordes av de s.k. ge-
nomsynsreglerna, vilka uppfattades som svåra att förstå samt att det i vissa fall 
fanns problem med att få fram de uppgifter som behövdes för att kunna be-
räkna vinsten.503 Enligt huvudregeln skulle vid beräkningen av kapitalvinst 
vid sådan försäljning vinsten justeras på ett visst sätt mot bostadsrättsförening-
ens förmögenhetsförhållanden.504 

De nya reglerna innebar att genomsynsreglerna slopades vid tillämpning av 
huvudregeln. Istället återgick man i princip till den vinstberäkningsmetod som 
gällde före den stora skattereformen. Detta medförde vidare att den skattskyl-
diges avdragsrätt för sin andel av föreningens utgifter för ny-till och ombygg-
nad och för värdehöjande åtgärder togs bort. 

Redan i den promemoria som låg till grund för regeringens förslag (Ds 
1991:38) föreslogs att den nya huvudregeln skulle träda kraft med retroaktiv 
verkan och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Genomsynsreglerna 
skulle emellertid enligt promemorian övergångsvis behållas vid 1992 års tax-
ering och, för vissa speciella fall, vid 1993 års taxeringar. I propositionen fö-
reslogs i enlighet härmed att de nya reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 
1992 och tillämpas för första gången vid 1992 års taxering, d.v.s. retroaktivt. 
För avyttringar som skett senast vid utgången av år 1991 skulle de äldre reg-
lerna kunna tillämpas om den skattskyldige så begärde vid 1992 års och i vissa 
fall, senare års taxeringar. Denna valmöjlighet för den enskilde att i viss mån 
få välja mellan att tillämpa de gamla eller de nya reglerna hade sin bakgrund 
i förbudet mot retroaktiv lagstiftning i RF 2 kap. 10 § st. 2. Någon motivering, 
några särskilda skäl till retroaktiviteten redovisades inte i propositionen, utan 
det syntes snarare bygga på ett resonemang om att valfriheten läker retroakti-
viteten. 

Lagrådet ställde sig emellertid mer tveksamt till en sådan tillämpning av 
retroaktivitetsförbudet. Visserligen var det så att ett slopande av genomsynen 
i de flesta fall torde vara till fördel för den skattskyldige, således tillåten ret-
roaktivitet. I vissa fall skulle emellertid en tillämpning av de nya reglerna 
kunna leda till en lägre kapitalvinst än vad som följde av de äldre reglerna.505 
I en sådan situation skulle övergångsbestämmelserna kunna komma i konflikt 
med RF 2 kap. 10 § st. 2. Lagrådet påpekade att denna fråga inte närmare 

 
502 Ibid. s. 414 ff. 
503 Prop. 1991/92:54 s. 8 och 10 f. 
504 Prop. 1989/90:110 s. 417 ff. Prop. 1991/92:54 s. 8 ff. 
505 Lagrådets protokoll 1991-10-29 i prop. 1991/92:54 bilaga 2 s. 17. 
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diskuterats i remissprotokollet, men att det var tydligt att den föreslagna rätten 
att välja mellan nya och äldre regler ansetts utgöra ett tillräckligt skydd mot 
otillåtna retroaktiva effekter.506 

Icke desto mindre framhöll Lagrådet, att det ifrågavarande förbudet mot en 
tillbakaverkande skärpning av skatteuttaget, principiellt sett är ovillkorligt i 
den meningen att förbudet ska iakttas oberoende av vad den skattskyldige har 
för uppfattning i saken. Den omständigheten att den skattskyldige inte mots-
ätter sig att nya regler ska tillämpas retroaktivt, innebär därför inte att skatte-
myndigheterna kan underlåta att ta ställning till om en sådan tillämpning är 
förenlig med retroaktivitetsförbudet.507 Således bör regeln tolkas så att det fö-
religger ett absolut förbud för skattemyndigheterna att tillämpa nya regler ret-
roaktivt om detta skulle leda till ett högre skatteuttag. I enlighet härmed fram-
förde Lagrådet, att det åtminstone från en teoretisk utgångspunkt kan ifråga-
sättas, om det är lämpligt att låta den skattskyldige avgöra om nya eller äldre 
bestämmelser ska tillämpas. För att retroaktivitetsförbudet i RF ska kunna till-
godoses fullt ut, kan det enligt Lagrådet därför hävdas, att detta skulle kräva 
att utrymmet för användning av de nya reglerna direkt kopplades till storleken 
av skatteuttaget.508 

I praktiken kan en sådan ordning skapa praktiska olägenheter. En över-
gångsbestämmelse med innebörden att det nya regelsystemet endast skulle få 
tillämpas om det var till förmån för den skattskyldige, skulle kunna ge upphov 
till utredningssvårigheter, som inte står i rimlig proportion till frågans ekono-
miska betydelse. Besvärliga processuella komplikationer skulle också kunna 
uppstå om den skattskyldige och skattemyndigheterna har olika mening om 
vilket regelsystem som i en viss situation ger lägst skatt. Med beaktande av 
detta ville Lagrådet inte motsätta sig ett genomförande av förslaget. Däremot 
lyfte Lagrådet särskilt fram att det förutsätter att skattemyndigheterna i erfor-
derlig utsträckning gör de skattskyldiga uppmärksamma på att ett byte från 
nya till äldre regler eller omvänt kan leda till lägre skatt.509   

Avslutningsvis framfördes att övergångsbestämmelser av det aktuella sla-
get redan förekommit i tidigare lagstiftningsärenden, såsom i det ovan re-
dogjorda ärendet om ändrade regler avseende resultatberäkningsenhet för ka-
pitalvinst i samband med ny fastighetstaxeringslag.510 

Departementschefen framhöll som svar på Lagrådets synpunkter att han 
delade den principiella syn som Lagrådet fört fram och ville därför ytterligare 
understryka vikten av att de skattskyldiga görs uppmärksamma på skatteef-
fekterna av att olika regelsystem är tillämpliga.511 

 
506 Prop. 1991/92:54 s. 17. 
507 Ibid. 
508 Ibid. s. 18. 
509 Ibid. s. 18. 
510 Ibid. m.h.t. Prop. 1980/81:104, 1980/81:SkU40, SFS 1980:256 och Prop. 1990/91:166; 
1990/91:SkU 29, SFS 1991:687. 
511 Ibid. s 12. 
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I Skatteutskottets betänkande till förslaget diskuterades inte retroaktivitetspro-
blematiken.512 Här är ytterligare ett exempel på "frivillig retroaktivitet". 
Denna gång syntes Lagrådets synpunkter angående övergångsbestämmelser 
ha fått större erkännande, vilket ger sig till känna i den något mer utförliga 
motivering som görs i propositionen om varför man trots allt ändå inte valde 
att införa regler i övergångsbestämmelserna för att stävja retroaktivitet till den 
enskildes nackdel. 

3.4.6 Frivillig retroaktivitet – återinförande av uppskovssystemet 
 
Lagrådets uttalande rörande övergångsbestämmelserna vid reformen av ka-
pitalvinstbeskattningen av bostadsrätter 1992 fick betydelse för regeringens 
fortsatta agerande rörande nya förslag till likartade övergångsbestämmelser 
med ”frivillig retroaktivitet”. I samband med återinförandet av uppskovssy-
stemet 1994,513 tillämpade istället regeringen skrivelseförfarandet i RF 2 kap. 
10 § st. 2 för att införa en övergångsbestämmelse enligt vilken den skattskyl-
dige fick välja mellan en retroaktiv tillämpning av de nya reglerna eller en 
tillämpning av de gamla reglerna.514 

Reformen hade sin bakgrund i att inlåsningseffekterna vid bostadsbyte 
även efter den stora skattereformen hade visat sig vara påtagliga. De takregler 
som införts framstod inte som tillräckligt effektiva för att komma till rätta med 
denna problematik.515 I anslutning till de nya uppskovsreglerna infördes också 
vissa ändringar i kapitalvinstreglerna för fastigheter och bostadsrätter.516 Skä-
let härför var att det nya uppskovssystemet bygger på att vinstberäkningen 
sker enligt en konventionell metod. Av denna anledning slopades de takregler 
för skatteuttaget som gällde för villor och bostadsrätter (de s.k. 9- och 18-
procentreglerna).  

De nya reglerna innebar istället att den skattepliktiga vinsten skulle beräk-
nas så att den utgjorde 50 procent av den konventionellt beräknade vinsten. På 
motsvarande sätt skulle vid en förlust hänförlig till en villa eller en bostadsrätt 
ett förlustavdrag om 50 procent kunna medges. Vad beträffade 

 
512 1991/92:SKU09. 
513 Prop. 1993/94:45 s. 39 ff. 
514 Skr. 1993/94:2 s. 3 f. 
515 Utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen hade i sin utredning SOU 1992:47 
påtalat behovet av ändringar vid kapitalvinstbeskattningen vid avyttring av privatbostäder för 
permanent bruk. Skatten ansågs strategiskt skadlig och borde snarast möjligt förändras. Starka 
skäl menade man, såväl samhällsekonomiska som sociala, talar för att realisationsvinstbeskatt-
ning vid försäljning av egnahem och bostadsrättslägenheter inte skall ske om försäljningen sker 
för att anskaffa en annan bostad (SOU 1992:47 s. 26 f.). Det anfördes vidare att ”Det samhälls-
ekonomiska värdet av att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett effektivare sätt och värdet för 
hushållen att kunna anpassa sitt boende till nya förutsättningar uppväger enligt utredningens 
uppfattning ett eventuellt skattebortfall (s. 27). 
516 Prop. 1993/94:45 s. 59 ff. 
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näringsfastigheter skulle takregeln gällande dessa (27-procentregeln) ersättas 
med en ny skattepliktsregel enligt vilken 90 procent av den konventionellt be-
räknade vinsten skulle vara skattepliktig rörande fysiska personer och döds-
bon. Vid en förlust vid försäljning av näringsfastighet skulle ett avdrag om 63 
procent kunna göras.517 För fastigheter och bostadsrätter som ägdes av juri-
diska personer skulle 90 procent av vinsten vara skattepliktig och 90 procent 
av en förlust få dras av.518 Därutöver infördes nya regler för att beräkna in-
gångsvärden för fastigheter och bostadsrätter som förvärvats före år 1952 re-
spektive 1974.519 

Ikraftträdandet av dessa nya bestämmelser skulle ske retroaktivt vilket hade 
aviserats av regeringen i ovannämnda skrivelse av den 7 september 1993.520 
Lagen skulle träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 1994 och tillämpas på försälj-
ningar fr.o.m. den 8 september 1993. I punkten 2 till övergångsbestämmel-
serna föreskrivs ”frivillig retroaktivitet”;  
 

"avyttras fastighet eller bostadsrätt under tiden den 8 september 1993 - den 30 
juni 1994 skall, istället för vad som stadgas i punkt 1, bestämmelserna i deras 
lydelse intill den 1 januari 1994 tillämpas om den skattskyldige yrkar det."  

 
Däremot omfattades inte de nya reglerna om förlustkvotering av det retroak-
tiva ikraftträdandet (p. 1). Dessa skulle istället bli tillämpliga på försäljningar 
som skedde den 1 juli 1994 och senare. 

Retroaktiviteten i det aktuella lagstiftningsärendet var, i likhet ändringarna 
av kapitalvinstbeskattningen för bostadsrätter 1991, i de allra flesta fall till 
fördel för de skattskyldiga. Regeringen föreslog mot bakgrund av att förslaget 
i vissa fall kan innebära skatteskärpningar som inte varit kända i förväg, att de 
då gällande reglerna övergångsvis skulle kunna tillämpas om det skedde på 
den skattskyldiges begäran.521 

Några särskilda skäl för retroaktiviteten redovisades inte, även om, såsom 
Lagrådet uttalat i sitt yttrande över proposition 1991/92:54, en valmöjlighet 
mellan ”det gamla” och ”det nya”, i viss mån avhjälper retroaktiviteten i de 
fall den är till den skattskyldiges nackdel.522 

Denna gång hade Lagrådet inget att invända om retroaktiviteten, som ej ens 
omnämndes i dess yttrande.523 Denna tystnad kan givetvis tolkas som att re-
geringen nu gjort den anpassning till retroaktivitetsförbudet som tidigare ef-
terfrågats. På samma gång kan det tyckas märkligt att Lagrådet inte utvecklar 

 
517 Ibid. s. 60 f. 
518 Ibid. s. 62. 
519 Ibid. s. 64. 
520 Regeringens skrivelse 1993/94:2 med meddelande om kommande förslag till lagstiftning 
om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m. 
521 Prop. 1993/94:45 s. 67 f. och specialmotiveringen s. 79. 
522 Påhlsson SN 2011 s. 20. 
523 Lagrådets yttrande 1993-09-24 i prop. 1993/94:45 bilaga 3. 
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detta i sitt yttrande åtminstone genom en kommentar för att befästa den nya 
praxis som förslaget ändå innebar genom begagnandet av den förvarning som 
skrivelseförfarandet innebär istället för som tidigare den vanliga lagstiftnings-
vägen. 

I Skatteutskottets betänkande över förslaget nämns inte de retroaktiva över-
gångsbestämmelserna.524  

3.4.7 Räntebeläggningen av uppskovsbeloppet 
 
I samband med att fastighetsskatten avskaffades år 2007 och ersattes med en 
kommunal fastighetsavgift,525 aktualiserades en fråga om retroaktiv skattelag 
som blev mycket omdebatterad - den s.k. räntebeläggningen av tidigare bevil-
jade uppskov vid bostadsbyten. Bakgrunden var följande. Fastighetsskattere-
formen skulle finansieras fullt ut inom bostadssektorn och vara statsfinansiellt 
neutralt, vilket innebar att skatten skulle höjas på kapitalvinster från 20 till 21 
procent samt begränsningar i reglerna om uppskov med betalning av kapital-
vinstskatt vid avyttring av privatbostad, d.v.s. bostadsbyten.526 

Uppskovsreglerna i 47 kap. IL hade också föranlett kritik mot Sverige av 
EU-kommissionen. Reglerna gällde endast försäljningar och bostadsbyten 
inom Sverige, vilket skapade problem framför allt för den fria rörligheten för 
personer (och som ett led i detta även etableringsfriheten och den fria rörlig-
heten för kapital). Kommissionen hade därför skickat en formell underrättelse 
till Sverige i april 2004, där man påpekade detta missförhållande och äskade 
om en förklaring.527 Sverige framhöll till sitt försvar att bestämmelserna i 47 
kap. IL utgjorde tvingande hänsyn till allmänintresset och var nödvändigt för 
det svenska skattesystemets inre sammanhang. Dessa argument köpte inte 
Kommissionen utan man gick vidare i sin skriftväxling, vilket slutligen resul-
terade i en fördragsbrottstalan mot Sverige. EUD fann att Sverige underlåtit 
att uppfylla sina skyldigheter gentemot EES i denna del genom att anta och 
bibehålla bestämmelserna om uppskov för kapitalvinst av privatbostadsfastig-
het eller privatbostadsrätt under förutsättning att ersättningsbostaden var be-
lägen i Sverige. Sverige fälldes därför för fördragsbrott.528  

Det ansågs inte önskvärt att avskaffa uppskovssystemet, men det var ange-
läget att anpassa uppskovssystemet till EES-området och utvidga möjlighet-
erna till uppskovsavdrag även då ersättningsbostaden ligger belägen i EES-

 
524 1993/94:SKU11. 
525 Benämningen avgift innebär emellertid inte att fråga är om en avgift i statsrättsligt hänse-
ende. Det är i själva verket fråga om en skatt som benämns avgift. Anledningen härtill var att 
man ville skapa en åtskillnad mellan den nya fastighetsskatten och den gamla. Se prop. 
2007/08:27 s. 69 ff. 
526 Ibid. s. 124 ff. 
527 Mål C-104/06 Kommissionen ./. Sverige (2007) p. 9. 
528 Ibid. 
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området. I enlighet med den rätt till återbetalning som föreligger vid fall då 
staten gjort sig skyldig till en kränkning av unionsrätten, skulle den som hade 
beskattats för kapitalvinst och enligt gemenskapsrätten haft rätt till uppskov 
nu kunna begära omprövning för detta.529 

För att finansiera reformen med en avskaffad fastighetsskatt inom bostads-
sektorn, skulle inte bara en höjning av kapitalvinstskatten genomföras och in-
skränkningar i uppskovssystemet för bostadsbyten i 47 kap. IL göras, utan en 
ny skatt skulle införas på beviljade uppskov. Denna skatt betecknas som en 
"räntebeläggning" på dessa uppskov, en s.k. ”schablonintäkt”. Det innebär att 
den som har fått ett uppskov ska lägga till en schablonintäkt om 1,67 procent 
av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång till sin inkomstbe-
skattning varje år enligt 47 kap. 11b § IL. I praktiken innebär detta en avdrags-
gill ränta om 3,25 procent per år på detta belopp.530 Så långt var det fråga om 
en ny skatt som skulle gälla framåt i tiden.  

Problemet var emellertid att skatten skulle gälla även på tidigare beviljade 
uppskov som kunde ha varit ikraft under mycket lång tid, vilket triggade igång 
en debatt rörande retroaktivitetsförbudets tillämplighet.531 Flera remissinstan-
ser lyfte fram förslagets retroaktiva effekter och vissa påpekade att särskild 
hänsyn måste tas till detta i övergångsbestämmelserna.532 Följaktligen var 
fråga om retroaktiva effekter av skattelagen, vilket enligt Hagstedts termino-
logi skulle kunna hänföras till kategorin "huvudfallet". Den nya lagstiftningen 
som gäller sedan den 1 januari 2008 betyder således att alla uppskov oavsett 
när i tiden som de beviljades, träffas av den aktuella schablonintäkten. Frågan 
är således om detta kan sägas utgöra ett brott mot RF 2 kap. 10 § st. 2 eftersom 
uppskovet varit hänförligt till en kapitalvinst för vilken skattskyldighet i och 
med avyttringen, redan inträtt?533  

I hetluften var således den i RF 2 kap. 10 § st. 2 så omdiskuterade skriv-
ningen "den omständighet som utlöste skattskyldigheten". Här gjorde sig två 

 
529 Lagrådet föreslår härvid att man borde vara mer generös eftersom avyttringen kanske skett 
under den senare hälften av 1990-talet. Man föreslog därför ett alternativ att skapa en särskild 
reglering om detta i övergångsbestämmelserna. Se prop. 2006/07:19 bilaga 5 s. 99. 
530 Ränteläget har härefter kommit att ändras med kraftigt sänkta räntor, varvid 3.25 procent för 
de flesta inte framstår som någon förmånlig ränta. I den meningen är det billigare att låna pengar 
av banken, i den mån man kan, för att betala uppskovsbeloppet. För en kommentar härom se 
Roupe SvSkT 2008 s. 427. Det kan tilläggas att snitträntan i Statens bank SBAB 2019 var ca 
1,6 procent och under 2018 cirka 1,3 procent. Se bankens hemsida, www.sbab.se. 
531 Roupe SvSkT 2008:6-7. 
532 Vissa remissinstanser uttalade detta särskilt såsom Pensionärernas Riksorganisation och 
Skattebetalarnas förening. HSB Riksförbund och Riksbyggen framhöll särskilt att om sådana 
förändringar skulle genomföras var det mycket angeläget att övergångsreglerna för de som re-
dan har uppskov blir mycket generösa och långsiktiga. De menade att det var viktigt, att i ett 
sådant läge ge, de skattskyldiga som berörs, möjlighet att betala in skatten under en längre följd 
av år utan att de drabbas av extra skatt genom räntebeläggning av uppskovsbeloppet. Se Prop. 
2007/08:27 s. 120 f. 
533 Roupe SvSkT 2008 s. 428 f. 
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skilda tolkningsalternativ gällande. Det ena lägret hävdade att "den omstän-
dighet som utlöste skattskyldigheten" var hänförlig till avyttringen av ur-
sprungsbostaden, vilken kunde ha skett långt tillbaka i tiden. Räntan på gamla 
uppskov är i enlighet härmed en skatt på den kapitalvinst som uppstod när 
ursprungsbostaden såldes. Med detta synsätt kunde det således vara fråga om 
en omfattande retroaktivitet i vissa fall.534  

Det andra lägret menade att det endast var fråga om en ny skatt på upp-
skovsbelopp. Från regeringens sida menade man den som har ett uppskovsbe-
lopp enligt 47 kap. IL inte har fått en viss skatt fastställd för uppskovet, vilket 
i praktiken innebär att uppskovsinnehavaren har en "latent skattekredit" som 
kan vara under mycket lång tid. Eftersom reformen med avskaffande av fas-
tighetskatten var kostsam menade man att det var rimligt att belägga denna 
skattekredit med en ränta. Regeringen menade att detta för övrigt inte var nå-
gon ny teknik och hänvisade till räntebeläggningen av periodiseringsfonder.535 
Som svar på frågan om den s.k. räntebeläggningen av uppskov kunde anses 
stå i strid med RF 2 kap. 10 § st. 2 kommenterades detta endast mycket kort i 
propositionen varvid man hänvisade till Lagrådets yttrande.536  

Lagrådet menade att uppskovsavdraget medför att skattskyldigheten om-
fattar en skatteskuld som ännu inte fastställts och som i själva verket inte in-
träder förrän uppskovsavdraget återförs, vare sig det sker frivilligt eller i sam-
band med en framtida försäljning av ersättningsbostaden. Lagrådet, som me-
nade att det naturligtvis kan förefalla märkligt att behöva betala "ränta" för en 
ännu inte uppkommen skuld, fann emellertid inte att den nya lagstiftningen 
om schablonintäkt stod i strid med RF 2 kap. 10 § st. 2, eftersom stadgandet 
endast omfattar skattskyldighet som redan utlösts. Lagrådet kommenterade vi-
dare benämningen "schablonintäkt", där "intäkt" ansågs vara att komma en bit 
från sanningen".537 Prefixet "schablon" ansågs också vara problematisk då det 
antyder att intäkten inte är reell, utan konstruerad. "Det är aldrig bra att skapa 
dimridåer kring den verkliga effekten eller det verkliga syftet med en skatte-
lag", vilket här otvetydigt var fråga om ett skatteuttag. Slutligen kommente-
rade Lagrådet förslaget utifrån RF 2 kap. 10 § st. 2. Lagrådet påpekade kort 
att i det aktuella fallet var endast fråga om sådan avgiftsskyldighet som utlösts 

 
534 Ibid. s. 434. 
535 Prop. 2007/08:27 s. 121. 
536 Ibid. s. 122. 
537 Här kan nämnas ett senare avgörande i HFD (HFD 2012 ref. 60) där frågan om schablonin-
täkten kunde anses utgöra ränta i enlighet med det nordiska skatteavtalet. Ett par hade sålt sin 
bostad i Sverige och flyttat till Finland. Paret menade därför att schablonintäkten i sin egenskap 
av ränta enligt skatteavtalet skulle beskattas i Finland enligt art. 11 och 22 i skatteavtalet. HFD 
fann att de aktuella fördelningsartiklarna utvisade att dessa ”tar sikte på inkomster som på något 
sätt berikar den skattskyldige och tillför denne skatteförmåga, såsom ersättningar av olika slag, 
avkastning på egendom, vinster m.m. Schablonintäkten har inte denna karaktär utan är en tek-
nisk konstruktion som skapats i syfte att räntebelägga en skattekredit. Schablonintäkten är så-
ledes inte en i reell mening uppburen inkomst och kan därmed inte jämställas med sådana in-
komster som räknas upp i övriga fördelningsartiklar.” 
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efter lagens ikraftträdande. Vidare framhöll Lagrådet att de skattskyldiga hade 
haft tillräckligt med tid för att vidta de åtgärder som krävdes för att slippa 
betala schablonintäkten, såsom att återföra uppskovet före den 31 december 
2007.  

 
"Den skattskyldige kommer således att kunna vara medveten om vad som vid 
varje tidpunkt gäller i hans fall och kunna vidtaga de för honom bäst passande 
dispositionerna".538 

 
Lagrådets yttrande är mycket kortfattat och någon klargörande analys beträf-
fande den omständighet som utlöste skattskyldigheten görs inte.539 

I Skatteutskottets betänkande diskuterades inte retroaktiviteten annat än att 
man med utgångspunkt i Lagrådets yttrande konstaterar att: 

  
"Enligt förslaget ska räntebeläggningen gälla för samtliga uppskovsbelopp, dvs. 
även sådana som härrör från tiden före ikraftträdandet av systemet med kom-
munal fastighetsavgift den 1 januari 2008. Räntan på alla uppskov räknas från 
detta datum och det är inte fråga om retroaktiv skattelagstiftning vilket också 
Lagrådet påpekat."540 

 
Inte heller i de motioner eller reservationer som lämnades i samband med för-
slaget nämns frågan om retroaktivitetsproblemen. Detta kanske hade att göra 
med att den s.k. räntebeläggningen var del i en större reform om sänkt fastig-
hetsskatt, som gick under täckmanteln att fastighetsskatten skulle slopas.541 

Uppskovsreglerna genomgick ytterligare reformer 2010, varvid ytterligare 
begränsningar i 47 kap. IL infördes. I samband härmed ändrade man i lagtex-
ten i 47 kap 11b § IL för att bättre återspegla att uppskov inte kan medges 
annat än när en ersättningsbostad har införskaffats. Istället för att som tidigare 
ange att "den som har en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp ska ta upp 
en schablonintäkt" ändrades lydelsen till "den som har ett uppskovsbelopp ska 
ta upp en schablonintäkt."542 Vidare skulle även preliminära uppskovsbelopp 
räntebeläggas.543 

Striden om räntebeläggningen av uppskoven vid bostadsbyten slutade 
emellertid inte här. I HFD 2011 ref. 73, som redogjorts för i 3.3.4 kom HFD 

 
538 Prop. 2007/08:27 s. 240 f. 
539 Roupe SvSkT 2007 s. 569 f. Roupe kommenterar vidare att en stor del av Lagrådets yttrande 
ägnas åt frågan om användandet av ”ska” istället för ”skall” i IL, även om man framhåller att 
detta är en petitess i sammanhanget. Här kan konstateras att analysen av RF 2 kap. 10 § st. 2 
fick ett förvånansvärt litet utrymme i Lagrådets yttrande. 
540 2007/08:SkU10 s. 14. 
541 Ibid. s. 14 ff. (motionerna) och s. 22 f (reservationerna). 
542 Prop. 2009/10:33 s. 21. 
543 Ibid. s. 46. 



194 

med utgångspunkt i Lagrådets yttrande och Skatterättsnämndens beslut544 
fram till att den omständighet som utlöste skattskyldigheten var förekomsten 
av ett uppskovsbelopp. Det spelade således ingen roll att uppskovet hade sin 
grund i en avyttring av en ursprungsbostad. Kellgren beskriver detta som att 
skatt på detta sätt tas upp på grund av ett "visst förhållande" och inte i samband 
med någon transaktion eller kassaflöde.545 I och med att den omständighet som 
utlöste skattskyldigheten således var "förekomsten av ett uppskovsbelopp", 
ansågs ingen retroaktivitet vara för handen, utan fråga var istället om en ny 
skatt. 

Avgörandena i frågan om ”räntebeläggningen” av uppskoven på bostads-
byten visar tydligt att retroaktivitetsbegreppet i RF 2 kap. 10 §, st. 2 kommit 
att definieras mycket snävt. Någon närmare diskussion med hänsyn till upp-
skovsbeslutens rättskraft som ligger till grund för den nya skatten eller even-
tuella berättigade förväntningar tycks överhuvudtaget inte ha förekommit och 
redovisas i vart fall inte. 

Uppskovsreglerna har härefter ändrats den 1 januari 2017 men "räntebe-
läggningen" kvarstår.546 I detta lagstiftningsärende slopades taket på upp-
skovsbeloppet med retroaktiv verkan från den 21 juni 2016, således retroakti-
vitet till den enskildes fördel.547  

3.4.8 Sammanfattande analys 
 
Den eviga kapitalbeskattningen som infördes 1967 förde med sig något som 
kan tyckas vara ett evigt problem, nämligen återkommande problem med ret-
roaktivitet. En skatt på värdestegringar kan, som Hagstedt uttryckt det, som 
sådan betraktas som retroaktiv redan i sig själv. 

Frågan är då vilken form av retroaktivitet som de olika förslagen aktuali-
serar. I de aktuella förslagen är det i princip uteslutande formell retroaktivitet 
som diskuteras. Vad som framstår som mer osäkert är om den retroaktivitet 
som kan föreligga när olika lagstiftningsåtgärder träffar redan beviljade upp-
skov utgör formell eller materiell retroaktivitet, d.v.s. är det fråga om en 

 
544 Skatterättsnämnden, förhandsbesked 2010-12-03 (dnr 113-09/D). 
545 Kellgren 2016 s. 88. 
546 Prop. 2016/17:25. 
547 Ibid. s. 13. Det ska tilläggas att ett lagförslag har lämnats avseende uppskovsbelopp vid 
betydande samhällsförflyttning mellan 2017 och 2027. Någon proposition har emellertid inte 
färdigställts i nuläget. Enligt förslaget ska uppskov kunna medges även i de fall då det kan dröja 
flera år innan en ersättningsbostad köps. Utgångspunkten för förslaget är de samhällsomvand-
lingar som pågår i Kiruna och Gällivare, där stora delar av Kiruna och en stor del av Malmberget 
flyttas till andra platser. Skälet till detta är deformationer i marken som förorsakats av gruvdrif-
ten i området. Gruvföretaget som har lång framförhållning köper bostäderna, långt innan en 
flytt sker. Det tar också tid att bygga nya bostäder. För flera individer kan det därför förekomma 
långa tidsintervall mellan avyttring av tidigare bostad och förvärv av en ny. Se Lagrådsremiss 
av den 1 mars 2018, Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning. 
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retroaktiv lagändring eller är det fråga om indirekta retroaktiva effekter av ny 
lagstiftning. Denna fråga aktualiseras i två fall, vid 1979 års reform av upp-
skovsreglerna och vid 2007 års reform. Fallen har vissa likheter. I 1979 års 
fall skulle nominella uppskovsbelopp bli föremål för en indexuppräkning till 
ett realt belopp, vilket aktualiserade retroaktivitetsfrågor. I det senare fallet 
2007 var det fråga om en beskattning av uppskovsbeloppet. Något klargörande 
var lagstiftaren står i denna fråga ger inte de nämnda lagstiftningsärendena. I 
2007 års fall menade man att fråga var om en ny skatt, varför någon retroak-
tivitet inte alls aktualiserades. I 1979 års fall framhöll lagstiftaren att fråga var 
om retroaktivitet, dock inte av vilket slag, men de åtgärder som vidtogs för att 
lindra retroaktiviteten får sägas vara minimala. 

Som svar på om de retroaktiva lagändringarna som här har redogjorts för 
är till fördel eller till nackdel för den enskilde eller både och, kan lämnas föl-
jande svar. I de nyss nämnda fallen (reformerna 1979 och 2007) är det fråga 
om retroaktivitet till den enskildes nackdel och beroende på hur frågan be-
döms kan det vara fråga om en mycket långtgående retroaktivitet, som t.o.m. 
kan sträcka sig flera decennier bakåt i tiden, d.v.s. från den tidpunkt som ur-
sprungsbostaden avyttrades.  

I tre andra fall kan ärendena sägas vara "blandärenden", d.v.s. man vill 
åstadkomma en övergång som innebär retroaktivitet till den enskildes fördel, 
men som samtidigt potentiellt kan innebära retroaktivitet till den enskildes 
nackdel. Lagstiftaren har använts sig av en teknik med vad som kan kallas 
”frivillig retroaktivitet”, som innebär att den skattskyldiga får välja att till-
lämpa de nya reglerna retroaktivt om det är till den enskildes fördel. Om den 
skattskyldige råkar välja ett alternativ som är till nackdel för denne, föreligger 
således en otillåten retroaktivitet som måste avhjälpas (Reformerna 1981, 
1992 och 1994). 

Har lagstiftaren beaktat retroaktivitetsproblemet och i så fall hur? I samtliga 
fall beaktas retroaktivitetsfrågan, även om det sker i varierande omfattning. I 
de lagstiftningsärenden där "frivillig retroaktivitet" används för att reglera 
övergångsskedet mellan gammal och ny lagstiftning, kan noteras att riskerna 
för eventuell otillåten retroaktivitet tas på största allvar och diskuteras på ett 
tämligen detaljerat plan. Något motsägelsefullt, synes så inte vara fallet i de 
lagstiftningsärenden där den påstådda retroaktiviteten framstår som mycket 
betungande, såsom i 1979 års och 2007 års reformer. Vissa eftergifter görs i 
1979 års reform, men någon grundlig analys i hur omfattande retroaktivitets-
problemet kan vara görs inte. I 2007 års fall synes retroaktivitetsfrågan mest 
vara en formsak, som inte föranlett någon närmare analys och utredning. Fo-
kus framstår, enligt min mening, vara inställt på hur man formulerar den tid-
punkt som rent formellt ska gälla och som är förenlig med det lämnade försla-
get. 

En fråga är hur kravet på särskilda skäl beaktas i de fall då lagstiftaren fin-
ner att retroaktivitet till den enskildes nackdel föreligger. I de fall då risk för 
otillåten retroaktivitet konstateras, redogörs inte för om det föreligger några 
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särskilda skäl för att, trots allt, införa lagändringarna. Vid 1994 års reform 
använde sig regeringen av stoppskrivelseinstitutet för att se till att reglerna 
skulle vara förenliga med RF 2 kap. 10 § st. 2. I denna skrivelse hänvisas 
emellertid inte till de särskilda skälen för det retroaktiva ingripandet. 

En annan fråga av vikt är hur lagstiftaren agerar om lagstiftaren finner att 
retroaktivitet är för handen, närmare bestämt vilka tekniker man använder sig 
av för att avhjälpa retroaktiviteten. Har t.ex. undantag meddelats i övergångs-
bestämmelserna eller liknande? I de reformer som genomfördes 1981, 1992 
och 1994 användes en teknik med frivillig retroaktivitet, d.v.s. den enskilde 
fick själv välja om man övergångsvis ville beskattas enligt de gamla reglerna 
eller de nya. I 1979 års reform använde man sig av en undantagsbestämmelse, 
om än med snäv räckvidd. Frågan rörde ju en indexuppräkning av uppskovs-
beloppet och detta skulle således få konsekvenser för redan beviljade uppskov. 
Departementschefen bedyrade att någon retroaktivitet till de enskildas nackdel 
inte hade varit avsikten och det infördes därför undantag rörande försäljningar 
av ersättningsbostad med därtill hörande uppskov som skett före utgången av 
år 1978. Här tar man således utgångpunkten inte vid avyttringstidpunkten för 
ursprungsbostaden vilket ligger till grund för uppskovet, utan på avyttrings-
tidpunkten för ersättningsbostaden. I den meningen utgår man inte från den 
omständighet som utlöste skattskyldigheten som senare kom att föreskrivas i 
RF 2 kap. 10 § st. 2. Denna bestämmelse var ju emellertid inte ikraft när denna 
reform genomfördes. 

Vad gäller 2007 års reform inför man en extra skatt på uppskovsbeloppet. 
Inga undantag medges, eftersom man till skillnad från 1979 års reform inte 
finner att någon retroaktivitet föreligger. 

En viktig fråga tar sikte på diskursen. Hur har retroaktivitetsproblemet dis-
kuterats i interaktionen mellan de berörda rättsliga aktörerna? Diskursen mel-
lan regeringen och Lagrådet är den mest aktiva vad gäller 1981, 1992 och 1994 
års reformer. Denna har också lett till vissa preciseringar beträffande skyddet 
mot retroaktiv beskattning vid varje tillfälle, i synnerhet vad beträffar bruket 
av lagstiftningsteknik med ”frivillig retroaktivitet”. Regeringen tar inled-
ningsvis inte fasta på Lagrådets uppmaning att införa regler för att avhjälpa 
retroaktiviteten till den enskildes nackdel. I 1994 års reform lämnar man emel-
lertid in en stoppskrivelse för att den retroaktiva verkningen ska vara förenlig 
med RF 2 kap. 10 § st. 2.  

Skatteutskottet synes spela en passiv roll i dessa frågor. I alla fall utom ett 
nämns inte retroaktivitetsproblemet i Skatteutskottets betänkanden. I 2007 års 
reform görs ett omnämnande om påstådd retroaktivitet, men man synes inte 
göra någon egen bedömning utan hänvisar till Lagrådets yttrande. Det är svårt 
att i de äldre fallen få reda på hur diskussionen vid remissrundan har förts. När 
det däremot gäller 2007 års reform tar vissa remissinstanser upp retroaktivi-
tetsproblemet särskilt och deltar således aktivt i denna diskurs. 

Termen "berättigade förväntningar" kan kanske uppfattas som något av en 
nymodighet i svensk rätt. Detta synsätt är emellertid inte främmande för 
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svensk rätt även om någon särskild princip inte har formulerats. Frågan är då 
om den enskildes berättigade förväntningar på ett eller annat sätt har diskute-
rats i relation till retroaktiviteten? Någon diskussion eller analys utifrån ett 
särskilt begrepp som berättigade förväntningar görs inte. Diskussionen synes 
mer pragmatisk och de principiella inslagen är begränsade. I 1981, 1992 och 
1994 års reformer framstår man emellertid som oerhört mån om att se till att 
reformen ska få så få negativa verkningar som möjligt, varvid det kan förut-
sättas att man i praktiken beaktar skattebetalarnas berättigade förväntningar 
vid sin retroaktivitetsbedömning. 

När det gäller 1979 års reform tillerkänner man att det föreligger ett pro-
blem i och med att lagstiftningsåtgärden träffar redan beviljade uppskov. De-
partementschefen uttrycker särskilt att detta inte varit avsikten och erkänner 
därmed de negativa konsekvenser det kan vara förknippat med, låt vara att 
undantagsbestämmelsen kan framstå som "snål". Den bedömning om skatt-
skyldighetens inträde som görs, motiveras emellertid inte. Därmed kan slutas 
att man inte ansåg att det förelåg någon retroaktivitet av det omfattande slag 
som resultatet blir, om man bedömer tidpunkten fr. o m avyttringen av ur-
sprungsbostaden. I den meningen kan undantagsbestämmelsen sägas vara ett 
beaktande av en berättigad förväntning. Detta lagstiftningsärende genomför-
des emellertid innan RF 2 kap. 10 § st. 2 infördes, varför det är svårt att svara 
på frågan hur den skulle ha bedömts om RF 2 kap. 10 § st. 2 hade varit gäl-
lande.  

I 2007 års fall, där den påstådda retroaktiviteten är den mest omfattande, 
diskuteras inte frågan om konsekvenserna för skattebetalarna. Ett rimligt an-
tagande är att eftersom reformen skulle medföra sänkt fastighetsskatt, tänkte 
man sig troligen att skattebetalarna på detta sätt skulle kompenseras. Det slut-
giltiga ekonomiska resultatet skulle därmed inte bli sämre. Detta synes emel-
lertid vara ett strikt ekonomiskt synsätt på denna problematik, varvid hänsyn 
inte tas till om den övergripande reformen i vissa fall inte skulle leda till något 
plusresultat utan tvärtom eller om det finns andra olägenheter som den över-
gripande reformen skulle kunna föra med sig. På så vis skiljer sig lagstiftarens 
förhållningssätt om man beaktar reformerna 1981, 1992 och 1994, där man 
noga penetrerar retroaktivitetsfrågan. 

Synen på uppskovet är också annorlunda vid reformen 2007 än vid de andra 
undersökta reformerna. Den sociala dimension, för att inte säga funktion, som 
uppskovet tidigare har tillmätts, synes inte längre närvarande. Istället talar 
man i ekonomiska termer om "skattekredit" och "ränta", vilket kan framstå 
som medryckande, men som riskerar att skapa förvirring eftersom det ju i re-
aliteten vare sig handlar om ett ”lån” eller någon ”ränta”, utan om ett skatteut-
tag. Talande för detta är fallet HFD 2012 ref. 60 där de skattskyldiga utan 
framgång hävdade att schablonintäkten var en ränta och att denna därför enligt 
det nordiska skatteavtalet skulle beskattas i Finland. 

Från en juridisk utgångspunkt väcker 2007 års reform betänkligheter i ett 
såväl rättssäkerhets- som rättighetsperspektiv. Det finns anledning att 
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återkomma till den kritik som framfördes i 3.4.7. Det handlar dels om hur be-
dömningen görs av skattskyldigheten, dels att skattebetalarnas berättigade för-
väntningar inte beaktas. Som nämndes kan tolkningen av "den omständighet 
som utlöste skattskyldigheten" betraktas som formalistisk och sägas ha fått en 
annan innebörd än vad ordalydelsen egentligen förmedlar.  

Problemet är kanske att RF 2 kap. 10 § st. 2 konstruerats på ett sätt som får 
konsekvenser som grundlagstiftaren inte hade räknat med. I stället måste man 
tackla detta rekvisit genom diverse mer eller mindre konstlade tolkningar, ef-
tersom det annars blir svårt att genomföra de förändringar som man önskar 
genomdriva. Ett sådant förhållningssätt öppnar emellertid upp för icke önsk-
värt kringgående från lagstiftarens sida, i synnerhet då fråga är om en fri- och 
rättighet. Omständigheten som utlöste skattskyldigheten kan rimligen inte 
vara annan än avyttringen av ursprungsbostaden. Det är då skattskyldigheten 
inträder, inte när SKV fastställer ett uppskovsbelopp. Att man därefter av SKV 
beviljas ett uppskov med betalningen av skatten kan knappast betraktas som 
skilt från denna tidpunkt. Det är därutöver ett förvaltningsrättsligt beslut som 
är rättskraftigt. Det är ett gynnande beslut som har negativ rättskraft, vilket 
ger skäl att beakta såväl rättskraftsprincipen som principen om berättigade 
förväntningar. Innan lagstiftaren genomför reformer av det här slaget borde 
dessa frågor genomlysas på ett mer ingående sätt med beaktande av att fråga 
är om en medborgerlig fri- och rättighet.  
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3.5 Skydd mot retroaktiv beskattning utifrån allmänna 
rättsprinciper 

3.5.1 Inledning 
 
Vad gäller på beskattningens område utanför det tämligen snäva tillämpnings-
område som gäller för RF 2 kap. 10 § st. 2?548 Av den tidigare framställningen 
framgår att RF 2 kap. 10 § st. 2 normalt inte omfattar retroaktiva effekter som 
är en indirekt konsekvens av skattelag (materiell retroaktivitet). Inte heller 
omfattas retroaktivitet i förhållande till rättspraxis, administrativ praxis eller 
rättsprinciper.549 Det är därför av betydelse att analysera det principiella skyd-
det mot retroaktiv beskattning som gäller i svensk rätt och på vilket sätt det 
kan komplettera det grundlagsfästa retroaktivitetsskyddet i RF 2 kap. 10 § st. 
2. Det handlar således om vilket genomslag som RF 2 kap. 10 § st. 2 har i 
förhållande till den offentligrättsliga nivån.550 Detta är av praktisk betydelse 
när det t.ex. gäller bedöma i vilken mån en skattelag inverkar på redan etable-
rade förhållanden, såsom gynnande skattebeslut som normalt anses orubbliga. 
Lagstiftaren kan vidare behöva reflektera över hur en ny skattelag påverkar 
andra rättsområden, såsom redan ingångna giltiga avtal, vilket emellertid är 
en fråga som endast ytligt kommer att beröras i denna studie. 

Vad beträffar rättstillämpningsnivån är det av vikt att klargöra vad som gäl-
ler om HFD eller EUD ändrar i en tidigare fast rättspraxis på skatteområdet 
eller om en ändring i ett ställningstagande från SKV medför någon form av 
retroaktivitet. Även sådana ändringar kan ha betydande återverkningar för en-
skilda, såsom om en dom från EUD beträffande mervärdesskatt innebär att en 
annan skattesats ska tillämpas än som tidigare tillämpats av svenska myndig-
heter. Detta torde göra sig gällande i allt större utsträckning i takt med den 
ökade betydelse som s.k. judge-made law har kommit att få i svensk rätt, i 
synnerhet mot bakgrund av unionsrättens inflytande.551 

Påhlsson framhåller att frågan om retroaktivitet inte endast bör reduceras 
till vad som träffas av förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2. Han menar att även SKV 
bör inkludera sådana hänsyn avseende allmänna råd.552 Wennergren påpekar 
att det faktum att det bara finns ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning samt 
skatte- och avgiftslagstiftning i RF, inte betyder att det inte kan anses finnas 
ett behov av ett sådant förbud även på andra områden. Det har snarare att göra 

 
548 Ang. påståendet om snävt tillämpningsområde se Olsson 2006 s. 71 och Mutén SvSkT 1994 
s. 329. 
549 Påhlsson 2018 s. 38, Påhlsson 2007 s. 208, Mutén SvSkT 1994 s. 330. 
550 Skatterätten är en del av den offentliga rätten. Påhlsson 2018 s. 27, Lodin, Lindencrona, 
Melz, Silfverberg och Simon Almendal 2017 s. 747. 
551 Åhman 2019 s. 51. 
552 Påhlsson 2007 s. 209 och 222. 
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med att man på andra områden inte har ansett det möjligt att utforma några 
allmängiltiga och tillräckligt enkla regler i ämnet.553 Det spelar heller ingen 
roll om det är fråga om föreskrifter i lag eller sådana i förordning eller myn-
dighets författning - den enskildes "behov av och rätt till skydd är på intet sätt 
annorlunda…".554  

Det finns således inte något generellt förbud mot retroaktiv lagstiftning och 
rättstillämpning i RF som finns i vissa andra länder, t.ex. i Norge. I den norska 
grundlagens § 97 anges att "ingen lov må gis tilbakevirkende kraft." Även om 
några undantag inte uttryckligen formuleras i denna bestämmelse har man 
alltjämt tolkat in sådana och förbudet uppfattas inte som absolut när det gäller 
t.ex. egendomsskyddet.555 Stadgandet ges vidare en särskilt restriktiv tolkning 
på skatteområdet.556  

Ett generellt retroaktivitetsförbud på området betungande offentlig rätt dis-
kuterades i förarbetena till RF. 1973 års fri- och rättighetsskyddsutredning 
kom emellertid fram till att frågan fick läggas på framtiden.557 Det norska 
grundlagsförbudet diskuterades i detta sammanhang, men framhölls som ett 
mer eller mindre avskräckande exempel, på grund av de tillämpningssvårig-
heter som det ansågs vara förenat med.558  

När Rättighetsskyddsutredningen tillsattes några år senare, kom frågan upp 
igen om ett förbud mot retroaktiv lagstiftning avseende betungande offentlig 
rätt borde införas i RF. Även denna gång blev slutsatsen att det inte var möjligt 
att införa ett förbud inom hela området för betungande offentlig rätt. Detta 
berodde bland annat på att det framstod som svårt att på ett mer övergripande 
plan avgöra vad som är retroaktiv verkan till skillnad från vad som är fallet på 
straffrättens område.559 En viktig faktor ansågs vara att tidpunkten på området 
för betungande offentlig rätt inte enkelt kunde bestämmas.560 Istället fokuse-
rades utredningsinsatserna på ett retroaktivitetsförbud på skatte- och avgifts-
området, vilket sedermera resulterade i RF 2 kap. 10 § st. 2.  

Det faktum att det föreligger en särreglering avseende retroaktiv lagstift-
ning i förhållande till vissa rättsområden har kritiserats av flera. Åhman fram-
håller att denna ordning ter sig otillfredsställande, inte minst då det råder stor 
enighet om att övrig retroaktiv reglering ska göras med försiktighet, i synner-
het när det drabbar enskilda och företag negativt. En förbättrad grundlagsregel 

 
553 Wennergren FT 1993 s. 275. 
554 Ibid. s. 276. 
555 Herler 2008 s. 164 m.h.t. Bugge, Hans Christian, Grunnloven § 97: En oversikt over teori 
og nyere rättspraxis, Jussens Venner 1999, s. 65 ff. Se även Bernitz 2000 s. 45, SOU 1975:75 
s. 158. 
556 Kellgren et al. NTaxJ 2019 s. 3.  
557 SOU 1975:75 s. 159. 
558 Ibid. Beträffande den komparativa utredningen se SOU 1975:29 s. 103. 
559 SOU 1978:34 s. 156. 
560 Ibid. s. 155. 
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vore att föredra.561 Warnling-Nerep menar att det framstår som en bättre lös-
ning att tillsätta en utredning med direktiv att åstadkomma ett förbud som lik-
nar det i RF 2 kap 10 § även för andra typer av lagar, istället för att invänta 
klargöranden i praxis.562 

Svensk rätt skiljer sig härigenom från den europeiska rätten (se vidare kap. 
4). Lagkravet enligt EKMR är betydligt mer omfattande än det svenska, vilket 
kan komma att få betydelse för tolkningen även av det svenska begreppet via 
europarätten. Utgångspunkten för detta lagbegrepp är istället frågan om ett 
ingrepp har "some basis in domestic law", vilket betyder att såväl rättspraxis 
som administrativ praxis omfattas.563 Det innebär att retroaktivitet kan prövas 
även i förhållande till sådana normer. 

Detta avsnitt tar främst sikte på rättens konstitutiva förhållande, som inne-
bär att mellan- och djupstrukturerna påverkar ytstrukturen bottom-up, i nor-
mativt avseende, genom t.ex. de grundläggande begrepp och principer som 
utgör den normativa grunden för nya lagar samt i metodologiskt hänseende.564 
Vidare innebär den växelverkan mellan den konstitutionella och den offentli-
grättsliga nivån att en konkretisering av skyddet mot retroaktiv beskattning 
sker top down, d.v.s. från ytnivån till mellan- och djupstrukturerna.565 Det kon-
stitutiva förhållandet analyseras för att fastställa den normativa grunden för 
det principbaserade retroaktivitetsskyddet, vilket kan möjliggöra att slutsatser 
kan dras angående ett övergripande rättsligt ramverk på området samt utveckla 
en tolkningsmodell för beträffande skyddet mot retroaktiv beskattning. En 
grundläggande idé i detta avseende är ju att de konstitutionella rättigheterna 
ska genomsyra rättssystemet som helhet (the radiation thesis).566 Att ta reda 
hur det sker, ger också en indikation om hur rättens kritikrelaterade och justi-
fierade förhållanden är beskaffade på det aktuella området.567 

Avsnittet är disponerat enligt följande. Till att börja med redogörs i detta 
avsnitt för allmänna rättsprinciper till skydd mot retroaktiv beskattning vilket 
följs av en genomgång avseende retroaktivitet vid ändringar i rättspraxis och 
administrativ praxis. Till sist görs en redogörelse beträffande frågan om retro-
aktiva verkningar avseende allmänna rättsprinciper. 
Innan framställningen fortskrider i detta avsnitt, ska kommenteras att det inte 
råder några tydliga vattentäta skott mellan svensk intern rätt och unionsrätt i 
de spörsmål som här ska behandlas. Redogörelser från både svensk och un-
ionsrättslig praxis kommer därför att göras. 

 
561 Åhman 2006 s. 267 f. 
562 Warnling-Nerep, JT 2008/09 s. 858 f. 
563 Se t.ex. Sunday Times I ./. UK, 1979, § 47, Silver ./. UK 1983, § 86. För en kommentar se 
Åhman SvJT 2016 s. 474. För en redogörelse om EDMR:s praxis avseende detta se Ekström, 
ERT 2006 s. 242 f. 
564 Tuori 2013 s. 54, Tuori 2002 s. 209 ff. 
565 Tuori 2002 s. 212, Tuori 1997 s. 439. 
566 Alexy 2002 s. 352. 
567 Tuori 2002 s. 226 och s. 243. 
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3.5.2 Allmänna rättsprinciper till skydd mot retroaktiv 
lagstiftning och rättstillämpning 
 
Vad beträffar andra rättsområden än de i RF 2 kap. givna, gäller en allmän 
rättsprincip om skydd mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning. Det 
handlar emellertid inte om ett förbud, utan om att retroaktivitet som huvudre-
gel bör undvikas. Bernitz framhåller att de förbud som stadgas i RF 2 kap. 10 
§ i själva verket utgör specifika aspekter på en mer övergripande princip.568 
Om detta vittnar ett uttalande av KU i dess betänkande KU 1974:60. Betän-
kandet hade föranletts av en motion av ett antal riksdagsledamöter som ansåg 
att ett generellt förbud mot retroaktiv lagstiftning till nackdel för enskilda 
borde införas i RF.569 I betänkandet redovisades en genomgång av retroaktiv 
lagstiftning på en rad olika rättsområden, såsom förmögenhetsrätten, fastig-
hetsrätten, arbetsrätten, familjerätten, förvaltningsrätten och skatterätten. Ut-
skottet konstaterade att man i nya RF skulle få ett grundlagsfäst förbud mot 
retroaktiv strafflagstiftning, som tidigare endast reglerats genom lag. När det 
gällde andra områden var bilden emellertid mer brokig, men KU fann att "även 
beträffande viss annan lagstiftning tillämpas i princip en motsvarande regel". 
Avslutningsvis uttalade KU: 
 

"Uppenbarligen kan man beträffande retroaktiv lagstiftning i vissa fall ställas 
inför svårlösta avvägningsproblem. Det är en angelägen uppgift för riksdagen 
som lagstiftare att noggrant pröva hithörande frågor och därvid sträva efter en 
sådan lösning av problemen som bäst tillgodoser den enskildes rättsskydd som 
det samhällsintresse som kan motivera avsteg från den allmänna principen på 
detta område."570 

 
Utskottets uttalande var enhälligt och antogs av riksdagen. 1973 års fri- och 
rättighetsutredning framhöll även att man "självfallet" delade utskottets upp-
fattning att retroaktiv lagstiftning framför allt på förmögenhets- och skatterät-
tens områden, som huvudregel bör undvikas. Utredningen framhöll särskilt 
att:  

 
"Medborgarna har ett berättigat anspråk på att kunna planera sina förhållanden 
utifrån gällande rätt."571 

 
Det faktum att riksdagen förbinder sig att så långt som möjligt undvika att 
lagstifta retroaktivt förstärker bilden av en övergripande konstitutionell prin-
cip, som gäller generellt utanför det retroaktivitetsförbud som vid tidpunkten 

 
568 Bernitz 2000 s. 58. 
569 Motion 1974:1178 av herr Fridolfsson m.fl. (m). 
570 KU 1974:60 s. 4. 
571 SOU 1975:75 s. 159. 
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var avsett att införas i RF.572 Detta backas vidare upp av de åtaganden som 
den svenska lagstiftaren har enligt RF 2 kap. 19 § och RF 10 kap. 6 §, d.v.s. i 
förhållande till EKMR och unionsrätten. Denna princip tillämpades för övrigt 
vid skattelagstiftningen vid tiden före det att RF 2 kap. 10 § st. 2 infördes 
1980.573  

3.5.2.1 Ett nätverk av principer 
 
Det finns flera rättsprinciper som samspelar med varandra och som tillsam-
mans bildar en struktur av principer om skydd mot retroaktivitet på ett över-
gripande plan. I denna struktur ingår rättskraftsprincipen, principen om skydd 
för berättigade förväntningar och proportionalitetsprincipen.  Det offentli-
grättsliga skyddet inbegriper inte endast normer om vad som normalt brukar 
gå under beteckningen retroaktivitet utan även andra sådana som har till syfte 
att skydda den enskilde mot oförutsedda ändringar av redan fattade beslut, 
såsom principen om skydd för berättigade förväntningar och rättskraftsprinci-
pen. Dessa principer kan sägas utgöra olika aspekter av det övergripande ret-
roaktivitetsskyddet,574 s.k. tillitsprinciper.575 Herler använder för detta förhål-
lande den övergripande termen "beständighetsskyddet”, vilken också kan 
tjäna som utgångspunkt.576 I grund och botten handlar det om den enskildes 
trygghet och intresse av att dennes rättsläge inte ska försämras.577 

Det är som bekant en rättssäkerhetsprincip av vikt att lagstiftning och rätts-
tillämpning inte ska vara retroaktiv. Den offentliga rätten innehåller flera vik-
tiga principer som ger skydd mot retroaktivitet.  

3.5.2.2 Förhållandet mellan principen om skydd mot retroaktiv 
beskattning och rättskraftsprincipen 
 
En central frågeställning i denna studie avser förhållandet mellan principen 
om skydd mot retroaktiv lagstiftning och rättskraftsprincipen. Närmare be-
stämt handlar det om i vilken utsträckning ny lagstiftning bör kunna återverka 
på ett gynnande förvaltningsbeslut. Denna fråga har allmänt diskuterats i den 

 
572 Jfr Sunnqvist 2014 s. 742. 
573 Se t.ex. SkU 1973:2, s. 15. För en närmare genomgång se avsnitt 3.2. 
574 Jfr Wall 2014 s. 229 f. 
575 Jfr Herler 2008 s. 165.  
576 Ibid. s. 173. 
577 Wall 2014 s. 212. Schroeder påtalar problemet med att upprätthålla ett effektivt rättighets-
skydd enbart i förhållande till principen om icke-retroaktivitet. Han skriver” Even though schol-
arly doctrine asserts that the principle of non-retroactivity of law is firmly anchored in our 
legal culture, one must still ask whether that principle, alone, is sufficient to ensure effective 
protection of the legal certainty that all citizens and affected are entitled to claim. It is all the 
more important if one hesitates to accord politicians a presumption that they unilaterally limit 
their exercise of legislative power in accordance with the legal principles identified above.” Se 
Schoeder 2019 s. 384.  
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förvaltningsrättsliga doktrinen. Någon närmare diskussion om vad detta för-
hållande innebär i skatterättsligt hänseende verkar emellertid inte ha företagits 
inom den skatterättsliga doktrinen på flera decennier. Det kanske hänger sam-
man med att den skatterättsliga diskussionen alltsedan retroaktivitetsförbudet 
infördes ofta begränsats till frågeställningar om huruvida stadgandet i RF 2 
kap. 10 § st. 2 är tillämpligt eller inte. 

Reformer och förslag som aktualiserat frågan om gynnande besluts orubb-
lighet (negativ rättskraft) synes emellertid inte ha analyserat denna fråga. Ex-
empel på detta är den reform enligt vilken den s.k. räntan på uppskov med 
kapitalvinstskatt på permanentbostäder infördes.578 Denna reform fick bety-
delse på av SKV redan fastställda beslut om uppskov som i vissa fall hade 
fattats decennier tidigare och som kan hävdas, den enskilde hade haft anled-
ning att förlita sig på.  

På liknande sätt framstår förslaget om att halvera aktiebolags förlustavdrag 
som problematiskt.579 Utgångspunkten för förslaget är antagandet att förlust-
avdragen primärt tillkommit som ett led i räntearbitrage. Förvisso kan säkert 
några av de förlustavdrag som fastställts tillkommit på just detta sätt, men den 
normala situationen torde rimligen inte vara någon annan än att aktiebolag 
som beviljats sådana avdrag faktiskt har gjort en reell förlust. Skatteverket 
fastställer ett förlustavdrag genom beslut, vilket i sin tur får återverkningar på 
bolagets redovisning, investeringsbeslut m.m. Är det fråga om stora börsnote-
rade aktiebolag kan en sådan reform med största sannolikhet även få kurspå-
verkan. 

För att få svar på vad som i vart fall borde vara rättsligt möjligt i dessa 
situationer ska ledning först sökas i den förvaltningsrättsliga doktrinen och i 
äldre skatterättslig doktrin. 

Hagstedt diskuterade frågan om rättskraft och retroaktivitet utifrån den ka-
tegori av retroaktiv lagstiftning som han menade var den vanligaste, det s.k. 
huvudfallet.580 Huvudfallet karaktäriseras av att retroaktiviteten inte är huvud-
syftet med lagstiftningen, men att det likväl handlar om klart retroaktiv lag-
stiftning då beskattning har utlösts av faktorer som inträffat före lagstiftning-
ens tillkomst. Som exempel på detta är att ändringar görs i sättet att beräkna 
skattepliktig inkomst, såsom att skatteplikten utvidgas eller avdrag avskaffas. 
När det gäller denna typ av lagändringar saknar de skattskyldiga ofta känne-
dom om lagstiftningens retroaktiva karaktär i förväg och innebär en låsning 
av de skattskyldigas handlande.581 I anslutning till detta kommer Hagstedt in 
på frågan om retroaktiviteten skulle medföra att lagakraftvunna taxeringar rivs 
upp på grund av att den retroaktiva perioden är så lång. Det innebär, menar 

 
578 Se avsnitt 3.3.4. 
579 SOU 2014:14 s. 485. 
580 Hagstedt 1975 s. 21. 
581 Ibid. s. 20 f. 
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Hagstedt, förutom allvarliga förutsebarhetsproblem för de skattskyldiga, att 
rättskraftsinstitutet träds för när.582  
 

”Hela poängen med rättskraftsinstitutet riskerar att gå förlorad om åtgärder som de nu 
gällande processformerna ej medger skulle kunna vidtas genom en retroaktiv lagstift-
ning”.583  

 
Med ett sådant resonemang bör inte rättssäkerhetsprincipen kunna trädas för 
när annat än i mycket särskilda fall. En annan forskare som diskuterat denna 
fråga är K.G.A. Sandström som i en artikel 1955 framhåller att den typ av 
retroaktivitet vid vilken man i efterhand beskattar tidigare beskattade inkoms-
ter eller avskaffar tidigare medgivna avdrag, utgör den mest betänkliga formen 
av retroaktiv lagstiftning utifrån ett skattebetalarperspektiv.584 

För att få en mer uppdaterad uppfattning om dagens rättsläge vad beträffar 
rättskraftsprincipens förhållande till retroaktiv lagstiftning ska den förvalt-
ningsrättsliga rättsutvecklingen och doktrinen på området analyseras. Det 
finns, som framgår, inget förbud mot retroaktiv lagstiftning på det förvalt-
ningsrättsliga området, vilket emellertid inte betyder att all retroaktivitet är 
tillåten.585 Utgångspunkten är alltjämt att retroaktivitet i de allra flesta fall bör 
undvikas. Vad som är tillåtet eller inte måste således analyseras utifrån den 
avgränsning som kan göras vid en tillämpning av rättskraftsprincipen, princi-
pen om berättigade förväntningar och tvingande säkerhetsskäl. 

3.5.2.3 Retroaktivitetsskyddet i förvaltningsrätten 
 
Retroaktivitetsskyddet i förvaltningsrätten är nära förknippat med rättskrafts-
principen, som har till funktion att skydda enskildas förutsebarhet och skapa 
stabilitet i rättsordningen. På senare tid kompletteras detta vidare med princi-
pen om berättigade förväntningar som ibland jämställs med rättskraftsprinci-
pen.586 

Det kan i realiteten vara svårt att skilja mellan rättskraft och retroaktivitet. 
Wall beskriver förhållandet mellan frågan om rättskraft och retroaktivitet på 
följande sätt:  
 

"Medan korrigering av ett förvaltningsbeslut med de aktuella korrektionsgrun-
derna i huvudsak är framåtsyftande och avser frågan om rättskraft, handlar ret-
roaktiviteten om de tillbakaverkande effekter som en dylik korrigering kan 

 
582 Ibid. s. 22 f. 
583 Ibid. s. 23. Hagstedt påpekar emellertid att rättskraftsinstitutet är ett tämligen bräckligt skydd 
för de skattskyldiga eftersom det har en förhållandevis ringa omfattning. 
584 Sandström 1955 s. 377. 
585 Wall 2014 s. 216. 
586 Prop. 2016/17:180 s. 232. 
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medföra. Vid retroaktivitetsöverväganden måste hänsyn tas till de betungande 
eller gynnande effekter som en tillbakaverkande tillämpning för med sig."587  

 
Denna distinktion visar att det ibland kan vara svårt att hålla isär principer som 
bär "ideologiskt släktskap".588 Wall lyfter fram frågan om retroaktivitet i 
själva verket bara är en del av eller hela problemställningen avseende förvalt-
ningsbesluts orubblighet. Retroaktiviteten kan:  
 

"i en trängre mening innefatta all rättstillämpning som är retroaktiv eller som 
medför retroaktiva effekter, oavsett om denna tillämpning grundar sig på ny 
lagstiftning eller någon annan faktisk eller rättslig omständighet."589  

 
För att avgränsa retroaktivitetsskyddet har i förvaltningsrätten utvecklats en 
indelning i rättsförsämrande och rättsbefrämjande retroaktivitet.590 Skyddet 
gör sig gällande vid rättsförsämrande retroaktivitet.591 Å andra sidan är det av 
betydelse för rättighetsskyddet att likhetsprincipen upprätthålls, vilket kan 
vara problematiskt vid rättsbefrämjande retroaktivitet.592  Detta bör ske med 
stöd av 29 § FPL om det finns särskilda skäl. Detta stadgande innebär att rät-
tens avgörande i vanliga fall inte får gå utöver vad som yrkas i målet, utan att 
det föreligger särskilda skäl. I sådana fall får dock rätten, även utan yrkande, 
besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för ett motstående 
enskilt intresse.593 

Numera finns ett uttryckligt stadgande i 37 § FL som ger uttryck för prin-
cipen om gynnande besluts orubblighet och som anger de undantag från prin-
cipen som föreligger, d.v.s. vilka möjligheter som en myndighet har att ändra 
i ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part till dennes 
nackdel. Stadgandet kan därför sägas utgöra ett skydd mot retroaktiva verk-
ningar av att ett gynnande förvaltningsbeslut ändras. Bestämmelsen i 37 § FL 
har följande lydelse: 

 
”Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock 
ändras till den enskildes nackdel bara om 

1. Det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att 
beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,  

2. Tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller  

 
587 Wall 2014 s. 226. 
588 Ibid. s. 227. 
589 Ibid. s. 229 och s. 230. 
590 Wennergren FT 1993, Wall 2014 s. 215. Se även avsnitt 2.1. 
591 Om rättsbefrämjande retroaktivitet se Wall 2014 s. 217, Wennergren FT 1993 s. 290 f. Se 
även prop. 2016/17:180 s. 219 f. 
592 Wennergren FT 1993 s. 291. 
593 Ibid. 
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3. Felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.”  

 
Detta stadgande är resultatet av en kodifiering av rättspraxis och sägs ligga väl 
i linje med den unionsrättsliga principen om berättigade förväntningar.594 

Enligt den första punkten kan gynnande beslut ändras om det finns något 
återkallelseförbehåll om att beslutet kan komma att ändras. När det gäller så-
dana beslut kan de inte sägas ge upphov till några berättigade förväntningar 
hos den enskilde eftersom det ju finns ett förbehåll om att beslutet kan komma 
att ändras i vissa situationer.595 

Det är i vissa fall nödvändigt att viktiga allmänna intressen kan tas tillvara 
retroaktivt.596 Vad beträffar rättsförsämrande retroaktivitet, kan en sådan i 
vissa fall anses nödvändig såsom där ”säkerhetsskäl” gör sig gällande, vilket 
således numera uttryckligen stadgas i 37 §, st. 2 p. 2 FL.597 Sådana säkerhets-
skäl kan vara t.ex. hälsofara, miljöfara eller trafikfara.598 Detta gäller typiskt 
sett inom politirättsliga områden, såsom att ett brandskyddsföreläggande kan 
skärpas i såväl tid och rum. I det läget får den enskildes behov av trygghet 
normalt ge vika för det allmänna intresset av ett effektivt brandskydd.599 Det 
faktum att tvingande säkerhetsskäl föreligger, utesluter emellertid inte att be-
rättigade förväntningar måste beaktas även om de, "vid en proportionalitets-
bedömning kan komma att reduceras till det allmännas förmån".600 I proposit-
ionen till den nya förvaltningslagen uttrycks detta som att ”enskildas berätti-
gade intressen och förutsebarhet” måste beaktas vid en sådan intresseavväg-
ning.601 Detta undantag framstår emellertid föga relevant för skatteområdet. 602 
Vad som emellertid är intressant att lyfta fram är kopplingen mellan undanta-
get för ”tvingande hänsyn” och det andra undantaget om krig, krigsfara och 
svår ekonomisk kris i RF 2 kap. 10 §, st. 2. 

Den tredje punkten till 37 § FL ger direkt uttryck för en situation där den 
enskildes förväntningar inte kan anses berättigade, d.v.s. om den enskilde 

 
594 Prop. 2016/17:180 s. 231. I propositionen uttalas att ”Även på unionsrättens område har det 
genom rättspraxis utvecklats en allmän princip som innebär att den enskilde normalt bör kunna 
förvänta sig att beslutfattaren inte tar tillbaka vad denne har gett i ett beslut, d.v.s. att gynnande 
beslut har en viss grad av stabilitet. Denna unionsrättsliga princip om berättigade förväntningar 
torde ligga väl i linje med den svenska ordningen när det gäller gynnande besluts negativa rätts-
kraft.” 
595 Ibid. s. 232 f., s. 329. 
596 Wennergren FT 1993 s. 275. 
597 Prop. 2016/17:180 s. 219, s. 227 ff., s. 329. 
598 Wall 2017 s. 242, RÅ 2004 ref. 78 (om tvingande säkerhetsskäl). 
599 Wennergren FT 1993 s. 275 och s. 288 f. 
600 Warnling-Nerep JT 2008 s. 857. 
601 Prop. 2016/17:180 s. 228. 
602 Skatteverket, rättslig vägledning 2019: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagled-
ning/326468.html. 
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lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.603  Detta har en motsvarighet i de 
bestämmelser som reglerar efterbeskattning på grund av att den skattskyldige 
under förfarandet lämnat oriktig uppgift till ledning för sin egen taxering i kap. 
66 kap. 27 § 1 a SFL. 

En i detta sammanhang mer relevant frågeställning är vad som gäller när 
ny lagstiftning får retroaktiva konsekvenser beträffande gynnande förvalt-
ningsbeslut, såsom beslut om uppskov med betalning av skatt o.s.v. Det finns 
inga uttryckliga lagbestämmelser som reglerar denna fråga utan detta skydd 
har preciserats i rättspraxis. Europarättens inflytande har sedan EU-inträdet i 
detta avseende varit påtagligt,604 något som får antas fördjupas ytterligare på 
sikt.605  

En utgångspunkt för det förvaltningsrättsliga retroaktivitetsskyddet ges i ett 
mål om resning, RÅ 1988 ref. 132. I målet uttalades att den förvaltningsrätts-
liga huvudprincipen i svensk rätt är att den rättsliga prövningen ska grunda sig 
på de regler som gäller vid prövningstillfället. Målet rörde retroaktivitet till 
den enskildes fördel och frågan om vilken lagstiftning som var tillämplig. Frå-
gan om vad som ska gälla vid retroaktivitet till den enskildes nackdel har i viss 
utsträckning preciserats i det senare avgörandet RÅ 1996 ref. 57, det s.k. Klip-
panmålet.606 

Klippanmålet, RÅ 1996 ref. 57, är ett omdiskuterat och i principiellt avse-
ende banbrytande mål. I målet, som rörde rättsprövning, hade Klippans pap-
persbruk genom sin tillverkning förorenat ett vattendrag med PCB-haltiga fib-
rer mellan åren 1965 och 1975. För verksamheten hade beviljats tillstånd av 
den dåvarande Koncessionsnämnden. År 1975 överläts verksamheten emel-
lertid till ett annat bolag, MoDo. När föroreningen i vattendraget uppdagades 
av Naturvårdsverket i början på 1990-talet ålade verket både Klippanbolaget 
och MoDo att utföra saneringsåtgärder med stöd av en ny lag, 1989 års miljö-
lag. Klippanbolaget motsatte sig detta och överklagade verkets beslut. HFD 
fann att någon retroaktiv tillämpning i detta fall inte var möjlig av principiella 
skäl. Beträffande förutsättningarna för en retroaktiv lagtillämpning uttalade 
HFD följande:  
 

 
603 Prop. 2016/17:180 s. 233 f., s. 329. 
604 Se t.ex. Warnling-Nerep JT 2008 s. 859, Herler 2008 s. 160 och s. 162, Åhman 2006 s. 266, 
Bernitz 2000 s. 55. 
605 Warnling-Nerep konstaterar med hänvisning till Bernitz att ”tyvärr återstår ännu mycket mer 
arbete med”, som Bernitz beskrivit det ”fastare mejsla ut rättsprincipens räckvidd och begräns-
ningar”. Se Warnling-Nerep JT 2008 s. 859 m.h.t. Bernitz 1997. Propositionen till nya förvalt-
ningslagen är vidare ett exempel på detta, se prop. 2016/17:180. 
606 Wall 2014 s. 221 f. Warnling-Nerep framhåller att det här skulle ha varit möjligt att föra en 
europarättslig argumentation om legitima förväntningar, vilket dock inte förekom, se Warnling-
Nerep JT 2008 s. 852. Wennergren lyfter här fram förbudet mot reformatio in pejus (Wenner-
gren FT 1993 s. 276 f). 
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"Den beskrivna principen angående valet om tillämplig lagstiftning är inte un-
dantagslös. Härvid är först att märka att en retroaktiv tillämpning i vissa fall är 
direkt förbjuden i grundlag (se 2 kap. 10 § regeringsformen). Vidare har inom 
EG-rätten - som hämtar sitt mönster i medlemsstaternas gemensamma rättstrad-
itioner - med hänvisning till proportionalitetsprincipen och till principerna om 
rättssäkerhet (legal certainty or security) och skyddet av berättigade förvänt-
ningar (protection of legitimate expectations) ansetts att, till skillnad från änd-
ringar i processuella regler, ändringar i materiellrättsliga regler normalt inte 
träffar förhållanden som ligger före ikraftträdandet annat än då det på olika sätt, 
såsom av bestämmelsens ordalydelse, klart framgår att en retroaktiv tillämp-
ning har varit åsyftad. Även i sådant fall krävs att de berördas berättigade för-
väntningar behörigen har respekterats."  

 
Fallet väckte stort uppseende och resulterade i en intensiv debatt, vilken hade 
många bottnar, särskilt vad beträffar hur det miljörättsliga intresset skulle be-
aktas.607 Nergelius framhåller att domen i Klippanmålet framstår som särskilt 
viktig eftersom den innebär en betydande utvidgning av tillämpningsområdet 
för förbudet mot retroaktiv lagstiftning, vilket inte minst det faktum att målet 
avgjordes i plenum vittnar om.608 Det är vidare beaktansvärt att HFD tar sin 
utgångspunkt i RF 2 kap. 10 §, dock utan att klargöra huruvida fråga är om 
analog tillämpning.609 HFD knyter på ett otvetydigt sätt an till de unionsrätts-
liga principerna som är aktuella vad beträffar skydd mot retroaktiv lagstiftning 
och rättstillämpning. Med utgångspunkt i detta, fann HFD, att även om den 
nya lagstiftningen hade till syfte att möjliggöra en retroaktiv tillämpning, den 
inte nödvändigtvis kunde anses tillåten vid beaktande av de berördas berätti-
gade förväntningar. Detta uttalande markerar den vikt man tillmäter ett säker-
ställande av tilliten och tryggheten vid en retroaktiv tillämpning. Det klargör 
också den avgränsande funktion som principen om berättigade förväntningar 
härigenom har givits i svensk rätt. Wall framhåller att sedan Klippanmålet, 
tycks retroaktivitetsfrågan ha rört sig från legalitet och formell rättssäkerhet i 
riktning mot rättvisa och materiell rättssäkerhet.610 

Ett annat mål av intresse är RÅ 1999 ref. 76, det s.k. Barsebäcksmålet, ett 
rättsprövningsmål där frågan om rättskraft som hinder mot retroaktivitet eller 
lagstiftning med retroaktiva effekter ställdes på sin spets.611 Upprinnelsen till 
målet var att regeringen med stöd av en vid tidpunkten ny lag, lagen 
(1997:1320) om kärnkraftens avveckling (avvecklingslagen), hade beslutat att 

 
607 Se t.ex. Darpö FT 1997, Warnling-Nerep FT 1998, Darpö 2001 s. 340 ff. Darpö redogör i 
sin artikel i FT 1997 för denna intressekonflikt (s. 297 f.). Målet tillgodoser rättssäkerhetskra-
ven men från en miljörättslig utgångspunkt kan det vara problematiskt att den som har gjort sig 
skyldig till en förorening går fri från ansvar. Om denna debatt se Herler 2008 s. 160 ff. 
608 Nergelius 2000 s. 95. 
609 Warnling-Nerep JT 2008 s. 853, Nergelius 2000 s. 95. 
610 Wall 2014 s. 216. 
611 Ibid. s. 224. 
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kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 skulle tas ur drift. Kärnkraftsbolaget som in-
nehade tillstånd att driva kärnkraftsreaktorn, Barsebäck Kraft AB och dess 
ägare Sydkraft och det tyska bolaget Preussen Elekta, klagade över beslutet 
och åberopade en rad olika grunder såsom egendomsskyddet i RF 2 kap. 15 § 
och TP1-1 EKMR samt skyddet mot näringsfriheten. Mer specifikt argumen-
terade sökanden att regeringens beslut stred mot principen om gynnande för-
valtningsbesluts oåterkallelighet och principen om förbud mot retroaktiv lag-
stiftning. Vidare åberopades skyddet för legitima förväntningar. I denna del 
hänvisades också till hur detta skydd kommer till uttryck i såväl EKMR som 
unionsrätten.  

HFD bedömde denna fråga genom att inledningsvis uttala sig om rätts-
kraftsprincipen:  
 

"I svensk förvaltningsrättslig praxis anses som huvudregel gälla att gynnande 
förvaltningsbeslut inte får återkallas. Denna huvudregel är försedd med ett antal 
undantag, bl.a. kan den sättas ur spel av säkerhetsskäl.”  

 
Härefter konstaterade HFD i linje med sitt uttalande i Klippanmålet, att denna 
regel inte heller utgör något hinder mot att det gynnande beslutet upphävs med 
stöd av senare tillkommen lagstiftning, förutsatt att denna lagstiftning inte är 
uppenbart oförenlig med RF eller i övrigt behäftad med någon grundläggande 
brist. HFD fann i det aktuella målet att avvecklingslagen vare sig stod i strid 
med RF eller i övrigt var behäftad med någon betydande brist.612 

Därefter övergick HFD till frågan om retroaktiviteten. HFD konstaterade 
att utanför de i RF 2 kap. 10 § uppställda förbuden mot retroaktiv straff, skatte- 
och avgiftslagstiftning, inte finns något allmänt förbud. Vad man däremot 
kunde konstatera var att större eller mindre restriktivitet beträffande lagstift-
ning med retroaktiva effekter som är till nackdel för den enskilde iakttagits på 
olika rättsområden. Man hänvisade vidare till att likartade skyddsprinciper ut-
vecklats i EUD:s praxis. För Barsebäcksbolagets vidkommande fann HFD 
emellertid att även om det var tydligt att avvecklingslagen möjliggjorde en 
förändring till den enskildes nackdel i vissa bestående rättsförhållanden, en 
tillämpning av den ändå inte kunde anses stå i strid med nämnda skyddsprin-
ciper. HFD uttalade att "Skyddet har emellertid inte en sådan räckvidd att av-
vecklingslagen i det hänseende som nu har berörts kan anses strida mot någon 
rättsregel". Slutsatsen var således att fallet inte stod i strid med förbudet att 
återkalla gynnande beslut, retroaktivitet och berättigade eller legitima förvänt-
ningar. Regeringens beslut skulle därför stå fast.613  

Barsebäckmålet blev mycket omdiskuterat. Vissa kritiker ansåg att om 
Klippanmålet var ett steg framåt, så var detta mål ett steg bakåt.614 Wall lyfter 

 
612 RÅ 1999 ref. 76, avsnitt 4.7, Andra rättsprinciper. 
613 Ibid. 
614 Nergelius 2000 s. 108. 
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fram den omständigheten att HFD behandlar frågan om rättskraft och retroak-
tivitet separat. Han framhåller att HFD avfärdar rättskraftsprincipen väl lätt-
vindigt och att diskussionen om de allmänna rättsprincipernas ställning inte 
nämnvärt fördjupas och problematiseras.615  

Jag anser att det finns anledning att stämma in i denna kritik. I synnerhet 
gäller det beaktandet av principen om berättigade förväntningar som avgrän-
sande princip. Möjligen tog HFD fasta på det faktum att Barsebäcksbolaget 
mot bakgrund av folkomröstningen 1980 och de avvecklingsambitioner som 
varit tydligt närvarande i svensk politik under lång tid tillsammans med av-
vecklingslagen, gjorde det klart att bolaget inte kunde förvänta sig att tillstån-
det skulle fortsätta att gälla på obestämd tid. Detta uttrycks emellertid inte 
uttryckligen i domen. Det kan också hävdas att HFD gör en alltför tydlig upp-
delning mellan frågan om rättskraft, retroaktivitet och skyddet för berättigade 
förväntningar. Det är ju inte fråga om tre från varandra helt fristående princi-
per utan de hänger ihop. Den separata redovisningen av principerna skapar 
tydlighet men samtidigt går sammanhanget och de mer principiella samban-
den i någon mening förlorad, som möjligen hade kunnat leda fram till en annan 
utgång beträffande dessa frågor.616 

Frågan är vilka slutsatser som kan dras av denna praxis och uttalanden i 
doktrinen i förhållande till den här aktuella frågeställningen, d.v.s. i vilken 
utsträckning som ett gynnande besluts orubblighet kan komma i konflikt med 
ny lagstiftning. I ett större perspektiv handlar det om hur man i svensk rätt 
hanterar frågor om materiella retroaktiva effekter. Bernitz talar om en ny in-
riktning i svensk praxis och att frågor rörande tillåtligheten av retroaktiv lag-
stiftning härigenom har preciserats. Att fråga är om ett principiellt skydd fram-
står inte längre som tveksamt. Detta får vidare till följd att de förbud som stad-
gas i RF 2 kap. 10 § i detta perspektiv snarare framstår som specifika aspekter 
på denna mer övergripande princip.617 

Bull sammanfattar rättsläget utifrån utvecklingen i praxis i RÅ 1988 ref. 
132, RÅ 1995 ref. 10 (automatspelsmålet) tillsammans med Klippanmålet i 
RÅ 1996 ref. 57 som att retroaktivt verkande regler inte är tillåtna om de drab-
bar den enskilde på ett orimligt hårt sätt.618 Denna praxis måste emellertid 
problematiseras utifrån det efterföljande Barsebäcksmålet i RÅ 1999 ref. 76 
samt utifrån de tendenser som senare praxis under 2000-talet visar.619 Wall 
konstaterar efter en genomgång av praxis under 2000-talet att några tydligare 
riktlinjer inte synes ha utvecklats om retroaktivt verkande lagstiftning. Detta 

 
615 Wall 2014 s. 225. 
616 Ibid. 
617 Bernitz 2000 s. 58. 
618 Bull 2013 s. 452. 
619 Wall 2014 s. 216. 
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kan också bero på att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra om en fråga 
handlar om retroaktivitet.620 

Sammanfattningsvis framstår med utgångspunkt i denna rättspraxis - skat-
telagstiftningsåtgärder som ändrar gynnande förvaltningsrättsliga beslut - som 
problematisk. På detta område behöver således preciseringar och klargöran-
den göras vad gäller tillåtligheten av sådana åtgärder. I det läget krävs en be-
dömning om huruvida det föreligger en berättigad förväntning och i så fall i 
vilken utsträckning en sådan måste skyddas. Vad beträffar de nämnda upp-
skoven med betalning av kapitalvinstskatt beträffande permanentbostad kan 
ju sägas vara fråga om en omfattande retroaktivitet som i flera fall kunde 
sträcka sig långt bakåt i tiden. Föreligger här en berättigad förväntning att det 
beviljade uppskovet utan uppskovsränta ska bestå eller kan en "räntebelägg-
ning" rättfärdigas? Är åtgärden i så fall proportionerlig? Problemet är att dessa 
frågor inte ställdes. Att bedömningen kunde ha blivit densamma, som den som 
lagstiftaren lade till grund för sitt beslut, är en annan sak. Än mer angeläget 
synes det vara att diskutera det förslag som fanns angående halveringen av 
beviljade underskottsavdrag utifrån skyddet mot retroaktiv beskattning och 
principen om skydd för berättigade förväntningar. 

3.5.3 Retroaktivitet vid ändringar i prejudikat och administrativ 
praxis  
 
RF 2 kap. 10 § st. 2 träffar som bekant bara lag eller annan föreskrift, vilket 
exkluderar rättsligt beslutsfattande såsom t.ex. prejudikatbildning eller ut-
veckling av ny administrativ praxis. Prejudikat uttalas förvisso med utgångs-
punkt i ett enskilt fall men kan få betydande konsekvenser för en bredare krets 
av adressater. Å andra sidan är prejudikat inte liksom lagen formellt bin-
dande.621 Liknande resonemang kan användas för administrativ praxis, som 
kan karaktäriseras som detaljreglering på myndighetsnivå. Frågan är därför 
vilket genomslag som principen om skydd mot retroaktiv beskattning har på 
rättsordningen som helhet? Är den rådande ordningen i linje med "the radi-
ation thesis", d.v.s. att den konstitutionella rättigheten ska genomsyra hela 
rättsordningen? 

I detta sammanhang finns det också anledning att rekapitulera att EKMR 
och det skydd som däri ges vid retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning är 
tillämpligt utifrån ett annat lagbegrepp av materiell innebörd, vid sidan om det 
svenska formella som framgår av RF 8 kap. 1 §. Att så är fallet har att göra 
med att det "europeiska" lagbegreppet ska kunna tillämpas på flera olika 

 
620 Ibid. s. 228. 
621 Påhlsson 2007 s. 207. 
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rättssystem. Följaktligen omfattar det såväl rättspraxis som administrativ 
praxis622 Fokus vid användningen av detta lagbegrepp är istället frågan om 
vissa uppställda kvalitetskrav är uppfyllda.623 I den meningen kan ett skydd 
mot retroaktiv beskattning göra sig gällande i svensk rätt även beträffande 
rättspraxis och administrativ praxis. Det förstärker betydelsen av att vid till-
lämpningen av sådan praxis, beakta allmänna rättsprinciper till skydd för en-
skilda, såsom skyddet för berättigade förväntningar.  

3.5.3.1 Prejudikatbildning och retroaktivitet 
 
Stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 omfattar inte retroaktivitet som kan föreligga 
på grund av utveckling av ny rättspraxis, vilket främst är fråga om avgöranden 
i högsta instans.624 Prejudikat från våra högsta instanser samt EUD och EDMR 
tycks emellertid få allt större betydelse. Vi lever i en föränderlig värld, vilket 
leder till att lagstiftaren inte alltid kan hinna med att lagstifta så snart ett behov 
härom uppstår. Ibland leder det till att frågor får avgöras i rättspraxis. I vissa 
fall avgörs frågor helt utifrån rättspraxis även på ett område som skatterättens, 
som är starkt präglat av krav på legalitet.625 För övrigt brukar de högsta instan-
serna värdera stabilitet i sin egen praxis högt.626 I den meningen kan rättspraxis 
utgöra utgångspunkten för en berättigad förväntning.627  

Vad är då ett prejudikat och vad innebär det att det ändras? Ett prejudikat 
kan definieras som "ett avgörande av ett konkret fall, som blir ett auktoritativt 
mönster för framtida avgöranden".628 Prejudikatets väsentliga egenskaper – 
d.v.s. den eller de principer som härigenom fastställs, dess ratio decidendi - 
blir som mest tydligt vid sammanställningen av flera prejudikat. I prejudikat-
bildningen sker ändringar i ratio decidendi löpande. I vilken utsträckning så 
sker får göras genom att man skiljer på fallen, genom s.k. särskiljandetekniker. 
Detta kan ske genom att den högsta instansen på något sätt markerar att den 
tar avstånd från eller frångår en tidigare tillämpad princip antingen i lägre in-
stans eller i sin egen praxis.629  

 
622 Åhman 2019 s. 91. För en redogörelse om EDMR:s praxis avseende dessa aspekter se 
Ekström, ERT 2006 s. 242 f. 
623 Åhman 2016 s. 474. 
624 Mutén SvSkT 1994 (2). 
625 von Bahr SN 2018 s. 153 ff. von Bahr beskriver ett antal områden där praxis utvecklats för 
att ingripa mot skatteflykt utan tillämpning av skatteflyktslagen. Således tillämpas denna rätts-
praxis utan lagstöd. 
626 Påhlsson SvSkT 2010 s. 314. 
627 Ibid. Påhlsson hänvisar här till ett antal rättsfall där HFD stödjer sig på långvarig praxis som 
man själv etablerat. Han lyfter fram två mål som få illustrera detta RÅ 80 1:24 och RÅ 1993 
ref. 16. I målen uttalade HFD att de tillämpande myndigheterna inte bör frångå en långvarig 
och fast praxis utan att detta grundas på ändrad lagstiftning. 
628 Peczenik 1995 s. 232. 
629 Ibid. s. 235 f. För en kritisk analys av stare decisis principen, se Gräns 2013 s. 176 ff. 
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I svensk rätt finns emellertid ingen skyldighet att följa prejudikat. Här skiljer 
sig den svenska rätten från common law-länderna där den s.k. stare decisis 
principen är rådande, som innebär att prejudikat har bindande verkan.630 Detta 
till trots följs som regel de högsta instansernas avgöranden av underinstan-
serna även i Sverige med några få undantag.631 Det kan sägas föreligga en 
informell skyldighet att följa prejudikat vilken gör sig gällande i det faktum 
att JO kan kritisera en domstol för att inte ha beaktat relevant praxis.632 Påhls-
son karaktäriserar HFD:s praxis som "kvasibindande" i den meningen att den 
i praktiken uppfattas och används som en bindande rättskälla även om den inte 
är det i formell mening.633 

För svenskt vidkommande är kanske den mest betydande särskiljningstek-
niken, möjligheten för HFD att sammanträda i plenum, för att på så vis mar-
kera att fråga är om en ändring av en tidigare fast praxis. I 5 § i lagen 
(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar anges att: 
 

"om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den mening som 
råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning som förut varit 
antagen av Högsta förvaltningsdomstolen, får rätten besluta att målet eller, om 
det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Högsta förvaltningsdom-
stolen i dess helhet…"  

 
Av detta framgår att HFD vid praxisändringar bör sammanträda i plenum. Nå-
got uttryckligt krav är det emellertid inte fråga om, men detta bör vara huvud-
regeln.634 Mutén framhåller att något tvång att gå till plenum inte torde med-
föra att skyddet mot överraskande praxisändringar nödvändigtvis skulle vara 
sämre. Han hänvisar här till erfarenheterna från länder som tillämpar den s.k. 
stare decisis principen, där möjligheten att frångå tidigare prejudikat istället 
görs, genom en i vissa fall extensiv användning, av vad Mutén betecknar som 
den "ädla konsten distinguishing" (särskiljande).635 Å andra sidan finns det 
inte någon uttrycklig befogenhet för svenska domstolar att kunna göra hän-
synstaganden till retroaktiva effekter som kan vara en följd av ett nytt preju-
dikat. Detta framstår enligt min mening som en brist i relation till förbudet 
mot retroaktiv rättstillämpning. 

 
630 Scheiman SvJT 2015 s. 763, Gräns 2013 s. 176, Mutén SvSkT 1994 s. 330 och s. 334 f. 
631 Om detta vittnar t.ex. det s.k. domstolsupproret som ägde rum med anledning av de HD:s 
tolkning av dubbelprövningsförbudet i TP7-4 EKMR i mål om skattetillägg och skattebrott. 
Härom se t.ex. Fast JT 2013 s. 139 och not 3. 
632 Scheiman SvJT 2015 s. 763. 
633 Påhlsson 2007 s. 208. 
634 Mutén SvSkT 1994 s. 330 
635 Ibid. s. 330. 
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För den svenske rättstillämparen kan det även vara nödvändigt att beakta 
praxis från EUD när unionsrätten är tillämplig. EUD betraktas som högsta ut-
tolkare av unionsrätten enligt art. 19.1 FEU.636 

Vad beträffar EDMR:s domar, är de endast bindande avseende den stat som 
är part i målet, vilket framgår av artikel 46 EKMR om bindande kraft och 
verkställighet av domar. EDMR har emellertid genom sin praxis i målet Kudla 
uttalat att det åligger varje konventionsstat att ha ett effektivt rättsmedel mot 
kränkningar av EKMR.637 Härigenom har en subsidiaritetsprincip etablerats 
som HD också följer i sin praxis, vilket framgår av t.ex. NJA 2013 s. 502. Vad 
beträffar den svenska interna rätten gäller vidare att domstolarna ska övervaka 
att lagstiftaren följer EKMR enligt RF 2 kap. 19 § och RF 11 kap. 14 §. Schei-
man visar genom en genomgång av praxis hur HD ger olika domar från 
EDMR retroaktiv effekt i förhållande till sakomständigheterna i flera fall.638  

För att avgöra om ett prejudikat har retroaktiva effekter och vad det i så fall 
innebär för den enskilde, är det viktigt att beakta olika aspekter. För det första 
arbetar lagstiftaren och domstolarna normalt utifrån olika tidsperspektiv. Lag-
stiftaren ska vanligen fatta beslut för framtiden och domstolarna fattar beslut 
rörande omständigheter som redan har inträffat. Man kan därför karaktärisera 
domar som retroaktiva till sin natur.639 

En annan viktig aspekt på detta är att domstolarnas uppgift enligt maktdel-
ningstanken är att tolka lagen, inte skapa rätt. I den meningen ter det sig inte 
rimligt att domstolarna skulle begränsa räckvidden av sina avgöranden i tiden. 
Om ett absolut förbud mot retroaktiva prejudikat skulle föreligga, skulle det 
innebära att tidigare domar skulle få "rivas upp" och avgöras på nytt.640 Dwor-
kin benämner en sådan teknik "prospective-only rulemaking". 

Ett sådant synsätt på den dömande funktionen är problematiskt. En viktig 
anledning är att enskilda skulle tappa incitamentet till att driva både riskfyllda 
och dyra rättsprocesser om den nya regeln inte tillämpas retroaktivt på hans 
eller hennes fall. Som en konsekvens härav skulle samhället vidare gå miste 
om de viktiga regler som skulle bli resultatet av dessa processer.641 Det skulle 
också kunna leda till absurda resultat. Som exempel ges fallet Riggs vs 

 
636 Detta uttalades i målet 294/83 Parti écologiste ”Les Verts ./. Europaparlamentet enligt vilket 
EUD ogiltigförklarade ett antal beslut av Europaparlamentet. EUD uttalade här att ”Europeiska 
ekonomiska gemenskapen är en rättslig gemenskap av sådant slag att varken medlemsstaterna 
eller gemenskapsinstitutionerna kan undgå kontroll av om deras rättsakter står i överensstäm-
melse med gemenskapens grundläggande konstitutionella urkund, d.v.s. fördraget (p. 23). 
637 Kudla ./. Polen 2000. EDMR uttalade i § 157 att: ”Article 13 of the Convention guarantees 
the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights 
and freedoms in whatever form they may happen to be secured in the domestic legal order. The 
effect of Article 13 i thus to require the provision of a domestic remedy to deal with the sub-
stance of an ”arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief.” 
638 Scheiman  SvJT 2015 s. 771 ff. 
639 Perklev SvJT 2016 s. 212, Scheiman SvJT 2015 s. 759. 
640 Herler 2008 s.177. 
641 Dworkin 1986 s. 156. 
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Palmer, enligt vilket Palmer hade mördat sin farfar till vilken denne var arv-
tagare. Det saknades vid tidpunkten uttryckliga regler som förhindrade en 
mördare från att ärva sitt offer, men domstolen valde att grunda sitt avgörande 
på en allmän rättsprincip om att ingen ska ha rätt att dra vinning av sitt brott. 
Mördaren fick därmed inte rätt till arvet. Om domstolen istället skulle ha dömt 
enligt "prospective-only rulemaking” skulle Palmer inte förlora sin rätt till ar-
vet, utan det skulle bara gälla beträffande mördare i framtiden. En sådan ord-
ning faller på sin orimlighet.642 

En strategi baserad på "prospective-only rulemaking" tillämpas inte heller 
vare sig i svensk rätt eller unionsrätten.643 Däremot kan det finnas prejudikat 
från de högsta instanserna som även om de träffar ett konkret fall, kan få be-
tydande och oanade konsekvenser i praktiken för ett stort antal adressater. I 
skatterättsliga sammanhang kan ett prejudikat från HFD eller EUD leda till att 
åtgärder vidtas som leder till höjd beskattning. I andra fall kan det innebära att 
ett stort antal skattebetalare kan kräva återbetalning av skatt. I den meningen 
kan ett prejudikat ge upphov till nya normer.644 Peczenik framhåller också att 
man i vissa avseenden kan likna tolkningen av prejudikat vid ”mycket kasu-
istisk” lagstiftning.645 

Dworkin anser inte att domaren ska ägna sig åt att skapa normer. Däremot 
finns det anledning att betänka vilka konsekvenser en dom har för verkställig-
heten av rättigheter. I detta avseende måste man gå försiktigt till väga och 
beakta de konsekvenser som en sådan dom kan få, således vilka retroaktiva 
effekter som är för handen. Det gäller att fundera över om det är möjligt att 
verkställa domen omedelbart eller om ett sådant verkställande skulle kunna 
skapa kaos till men för adressaterna. Rättstillämparen bör därför bidra till att 
en så en mjuk och gradvis övergång som möjligt uppnås, dels av rimlighets-
skäl, men också för att en omedelbar verkställighet i viss mån kan motverka 
syftet att den underliggande rättigheten ska få det genomslag den förtjänar.646 
Domaren måste därför utveckla en övergripande teori om verkställighet vilken 
skulle kunna formuleras enligt följande:  
 

”the Court’s strategies of decree must search out the most effective and imme-
diate enforcement of substantive constitutional rights consistent with the inter-
ests of those who claim them but must not otherwise defer to or try to accomo-
date the interests of people who want to subvert those rights.”647  

 

 
642 Ibid. s. 155 f. 
643 Herler 2008 s. 178. 
644 Jfr Scheiman SvJT 2015 s. 760. 
645 Peczenik 1995 s. 237. 
646 Dworkin 1986 s. 389. 
647 Ibid. s. 391. 
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Dworkins beskrivning stämmer väl in på de domar från EDMR och EUD där 
viss retroaktivitet har förekommit som inneburit en framflyttning av det indi-
viduella rättighetsskyddet eller för att rätta till oskäliga konsekvenser som följt 
på en tidigare dom. Om man bortser från det konstitutionella rättighetsskyd-
det, som måste beaktas i alla mål, handlar det til syvende og sidst om hur ett 
nytt prejudikat ska verkställas på ett sätt som inte underminerar dess ratio de-
cidendi. Det är emellertid ovanligt att en domstol gör direkta uttalanden om 
att den aktuella praxisändringen ska tillämpas retroaktivt.648  

Det gäller då i vissa fall att ta hänsyn också till att tredje part kan drabbas 
orimligt hårt av en sådan praxisändring. EDMR:s dom i fallet Marckx från 
1979 är illustrativt för detta. I fallet konstaterade EDMR att en lagstiftning 
som rörde barn födda utanför äktenskapet stod i strid med flera rättigheter (ar-
tikel 8, artikel 14 EKMR). Eftersom EDMR:s dom i fallet skulle kunna få 
omfattande konsekvenser och få återverkningar på redan lagakraftvunna döds-
bodelningar, beslutade EDMR att begränsa domens verkningar till de mål som 
berördes av avgörandet och till de mål som redan var anhängiga i domsto-
len.649 

I EUD har man använt sig av en sådan strategi vid ett antal tillfällen. Den 
första gången det gjordes var troligen i Defrenne-målet 1976, i vilket EUD 
fann att likalönsprincipen (motsvarande art. 157 FEUF) har horisontell direkt 
effekt och därmed kan åberopas direkt vid nationella domstolar. EUD såg sig 
emellertid nödgad att begränsa de tidsmässiga verkningarna av domen, ef-
tersom detta skulle kunna få allvarliga ekonomiska konsekvenser, inte minst 
på grund av de retroaktiva ersättningskrav som skulle kunna bli följden.650 Så-
dana oförutsedda ersättningskrav skulle t.o.m. kunna få så allvarliga följder 
att företag skulle kunna tvingas i konkurs. EUD framhöll emellertid att även 
om det är viktigt att noggrant överväga konsekvenserna för varje domstolsbe-
slut, "får inte dessa hänsyn gå så långt att lagens objektivitet förvrängs och att 
det kompromissas om dess framtida tillämpning av det enda skälet att ett dom-
stolsavgörande kan få retroaktiva verkningar".651 

Även i fall då fråga inte är om individuella rättigheter, utan om skattebeta-
larens skyldigheter gentemot staten, kan en retroaktiv verkan av prejudikat 
aktualiseras. I mål C-251/16, Cussens, var fråga om principen om förbud mot 
förfarandemissbruk som hade etablerats på mervärdesskatteområdet i målet 
Halifax, skulle vara tillämplig på förhållanden som ägt rum före dagen för 
domens avgörande. I den nationella lagstiftningen fanns inget sådant förbud. 
EUD uttalade att principen om förfarandemissbruk ska tolkas så att den, i 

 
648 Se t.ex. Europadomstolens domar i Marckx ./. Belgien 1979 och Lucky Dev ./. Sverige 2014. 
Retroaktiviteten i dessa domar har kommenterats av mig i Fast Lappalainen ERT 2015, s. 445 
f. 
649 Marckx ./. Belgien 1979 § 57. 
650 Mål 43/75 Defrenne p. 69 ff. 
651 Ibid. p. 71. 
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avsaknad av nationella bestämmelser, kan tillämpas direkt på förfaranden som 
kan karaktäriseras som rättsmissbruk vilka genomfördes innan domen i Hali-
fax meddelades den 21 februari 2006.652 Av målet kan slutas att den påstådda 
retroaktiviteten emellertid inte ansågs hänförlig till själva prejudikatet i fråga, 
utan till att fråga var om en allmän rättsprincip, för vilket närmare redogörs 
nedan (se 3.5.4). 

Retroaktiva verkningar av EUD:s domar kommer särskilt att diskuteras i 
kapitel 4.  

3.5.3.2 Administrativ praxis och retroaktivitet 
 
Skatteverkets regelgivning i form av s.k. administrativ praxis omfattas inte av 
begreppet föreskrift enligt RF 8 kap. 1 § och därmed inte heller av RF 2 kap. 
10 § st. 2.653 Administrativ praxis utgör emellertid ett betydelsefullt inslag i 
den praktiska tillämpningen av skatterätten, vars syfte först och främst är att 
skapa en enhetlig tillämpning och upprätthålla likhetsprincipen.654  

Den moderna skatteadministrationens verksamhet är inte bara är beroende 
av en välorganiserad och effektiv skatteuppbörd, utan även vad Påhlsson kal-
lar "den normativa uppgiften". Denna består i att information om skattelag-
stiftningens innehåll förmedlas och lagstiftningen fylls ut av Skatteverket ge-
nom egna tolkningsförslag, råd och rekommendationer, så att den får ett hel-
täckande och enhetligt innehåll.655  

Skatteverkets regelgivning sker numera främst genom ställningstaganden 
som tas in Skatteverkets vägledning. Detta utgör en form av "allmänna råd", 
vilka definieras i 1 § Författningssamlingsförordningen (1976:725) som ”så-
dana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som 
anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende". Kännetecknande 
för administrativ praxis är således att den inte är rättsligt bindande och normalt 
är generell till sin natur.656 Administrativ praxis kan gå under många beteck-
ningar, såsom rekommendationer, ställningstaganden och liknande som Skat-
teverket lämnar i olika sammanhang.657 

Detaljstyrningen kan vara påtaglig, utan att dessa regelprodukters rättskäl-
lestatus påverkas.658 Det kan handla om stora ekonomiska värden som står på 
spel för enskilda, t.ex. om ett avdrag medges i en del av landet men inte i 
andra. Det säger sig självt att en sådan praxis, som är både omfattande och 
som kan ha stor betydelse för enskilda, även kan medföra retroaktiva effekter 

 
652 För en kommentar se Kristoffersson SN 2018 Akademisk årsskrift s. 76 f. 
653 Påhlsson 1995 s. 150. 
654 Påhlsson 2007 s. 222. 
655 Ibid. s. 177. 
656 Påhlsson 2018 s. 108. 
657 Jfr Påhlsson 2009 s. 35, Påhlsson 2007 s. 208, Påhlsson SN 2006 s. 404 och Påhlsson 1995, 
s. 149 f., Hultqvist 1995 s. 175. 
658 Påhlsson 2006 SN s. 403. 
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av olika slag. Det blir särskilt tydligt om ett rekommendationsuttalande fram-
står som en skärpning av det lagrum som rekommendationen avser.659 

Påhlsson illustrerar detta med ett klargörande exempel. Låt säga att SKV i 
sina rekommendationer i januari föreslår en schablon avseende kostnadsav-
drag i samband med kapitalvinstberäkning om 5000 kronor. I maj månad er-
sätts emellertid denna rekommendation av en ny, där schablonen sänkts till 
4000 kronor utan att den bakomliggande regeln har ändrats. Detta skulle in-
nebära en retroaktivitet som skulle vara förbjuden i fråga om "föreskrifter" 
enligt RF 2 kap. 10 § st. 2.660 

Skatteverkets regelprodukter såsom allmänna råd betecknas även "admi-
nistrativ praxis" med ett samlingsnamn, vilka grundar i på likhetsprincipen.661 
Förutom de allmänna rådens funktion för att säkerställa likabehandlingen i 
rättstillämpningen, befästs ställningen som rättskälla av att de allmänna råden 
anses vara bindande för SKV internt.662 Vidare visar HFD en benägenhet att 
följa de allmänna råden.663 

Mot denna bakgrund kan därför hävdas att administrativ praxis kan ge upp-
hov till en "berättigad förväntning" hos den enskilde i den mån som ändringar 
i administrativ praxis sker till den enskildes nackdel.664 Om man därutöver 
beaktar den europeiska nivån i retroaktivitetsskyddet, är det klart att även ad-
ministrativ praxis omfattas av detta skydd.665 Följaktligen utgör principen om 
berättigade förväntningar ett värn mot retroaktiva effekter av administrativ 
praxis och medför även att likheten i förfarandet upprätthålls.666 SKV bör där-
för överväga retroaktivitetsfrågor i produktionen av styrsignaler och andra ut-
talanden.667  

Påhlsson konstaterar efter en genomgång av svensk rättstillämpning att 
HFD, när det t.ex. saknas vägledande domar, men där Skatteverket godtagit 
en viss tolkning vid den praktiska tillämpningen, att Skatteverkets tolkning 
normalt godtas. Så länge som Skatteverkets tolkning är förenlig med lagtex-
ten, har de skattskyldiga härigenom anledning att förvänta sig att bli behand-
lade i enlighet med denna. Detta är enligt Påhlsson en konsekvens av legali-
tetsprincipen.668  

Ett exempel på detta är RÅ 2008 ref. 5. Målet rörde tolkningen och tillämp-
ningen av 2 kap. 17 § IL avseende privatbostadsföretag. Med detta avses ”en 
svensk ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består 

 
659 Påhlsson 1995 s. 150 f. 
660 Ibid. s. 151. 
661 Påhlsson 2018 s. 111, Påhlsson 2007 s. 205 ff. 
662 Påhlsson 2018 s. 111, Påhlsson 2007 s. 175. 
663 Påhlsson 2018 s. 112 ff. 
664 Ibid. s. 116. 
665 Ekström ERT 2006 s. 242 f. 
666 Påhlsson 2007 s. 222. 
667 Ibid. s. 209 och 222. 
668 Påhlsson SN 2010 s. 316. 
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i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av före-
ningen”. Denna regel som i princip har samma lydelse sedan 1930-talet, är 
mycket allmänt hållen och någon vägledande domstolspraxis eller förarbeten 
som klargör vad som menas med "klart övervägande del" finns inte. Sedan 
1950-talet har emellertid i administrativ praxis utvecklats en schablon för att 
avgöra vad som menas härmed, innebärande att föreningens byggnad ska in-
nehålla minst tre bostadslägenheter och att minst 60 procent av taxeringsvär-
det ska belöpa på medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheter. 
Härigenom har etablerats en distinktion mellan vad som kallas äkta och oäkta 
bostadsföretag vilka har olika konsekvenser av betydelse för beskattningen. 
Den i fallet aktuella bostadsrättsföreningen uppfyllde alltjämt de krav som 
fastställts i denna praxis på att vara ett äkta bostadsföretag. HFD fann i enlig-
het med Skatteverkets praxis att föreningen därför skulle beskattas som ett 
äkta bostadsföretag.  

Påhlsson kommenterar fallet med att det står klart att administrativ praxis 
från SKV väger tungt. Det gäller emellertid att vara försiktig med att sätta 
tilltro till en argumentation baserad på skyddet för berättigade förväntningar 
utifrån detta. Däremot står det samtidigt klart att detta slags resonemang inte 
kan bortses ifrån.669  

Ett senare avgörande, HFD 2014 ref. 19, som också rörde klassificeringen 
i äkta och oäkta privatbostadsföretag befäster betydelsen av denna administ-
rativa praxis och vad den innebär i förhållande till den enskildes berättigade 
förväntningar. HFD uttalade bl.a. att  
 

"Till bilden hör också att skattemyndigheterna under lång tid uttalat i anvis-
ningar, rekommendationer och allmänna råd att bedömningen bör göras utifrån 
förhållandena vid beskattningsårets utgång (se t.ex. SKV A 2008:25)." 

 
När det gäller ändringar som SKV gör i sin egen praxis måste SKV beakta 
konsekvenserna av sina ställningstaganden. En utgångspunkt för detta kan 
vara Wennergrens uttalande, att det inte spelar någon roll om det är fråga om 
föreskrifter i lag eller sådana i förordning eller myndighets författning - den 
enskildes "behov av och rätt till skydd är på intet sätt annorlunda när det gäller 
sådana föreskrifter".670 Påhlsson framhåller i sin utvärdering av likhetsprinci-
pen i administrativ praxis att frågan om retroaktivitet inte får reduceras till 
frågan av vad som träffas av förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2 och menar att även 
Skatteverket bör inkludera sådana hänsyn avseende allmänna råd.671  

En viktig utgångspunkt är givetvis att de allmänna råden inte får utformas 
på så vis att det i dessa föreslås att lagen tillämpas retroaktivt i strid med RF 

 
669 Ibid. s. 318. 
670 Wennergren FT 1993 s. 276. 
671 Påhlsson 2007 s. 209 och 222. 
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2 kap. 10 § st. 2.672 Det framstår som givet. SKV:s skyldigheter slutar emel-
lertid inte där. Påhlsson framhåller särskilt att när SKV ändrar skatterättslig 
administrativ praxis som man själv har etablerat, måste man beakta att de 
skattskyldiga har en berättigad förväntning att bli behandlade i enlighet med 
SKV:s praxis. Mycket talar därför för att sådan administrativ praxis endast bör 
ändras om det faller utanför den bakomliggande lagtextens ordalydelse.673 Här 
bör också SKV förfara på så sätt att om valet står mellan två tolkningar, som 
båda ryms inom lagtexten, den tolkning som framstår som mest fördelaktig 
för de skattskyldiga normalt bör väljas enligt tolkningsprincipen in dubio 
contra fiscum.674  

Påhlsson gör en indelning om tre olika kategorier av administrativ praxis 
på skatteområdet, ändringar som föranletts av HFD:s domar, ändringar av 
egna ställningstaganden och ställningstaganden som utgör ett plötsligt aktivt 
ställningstagande. 

När det gäller den första kategorin, ställningstaganden hänförliga till änd-
ringar som föranletts av ett nytt prejudikat från HFD, kan övergångsproblem 
aktualiseras om SKV gjort en annan tolkning av lagen än HFD i sina ställ-
ningstaganden. Här har SKV en viktig roll att fylla för att verkställa HFD:s 
domar på ett så proportionerligt sätt som möjligt. SKV synes också ta denna 
roll på allvar. Om detta vittnar ett relativt nyligt ställningstagande avseende 
beskattning av styrelsearvoden. Skatteverket hade med anledning av den 
lagändring av näringsbegreppet som gjordes 2009 i 13 kap. 1 § IL ändrat sin 
administrativa praxis beträffande styrelsearvoden. I enlighet med denna kunde 
om vissa förutsättningar var uppfyllda, fakturering av styrelsearvoden till eget 
bolag godkännas. I målet HFD 2017 ref. 41 fann emellertid HFD att lagrefor-
men avseende näringsbegreppet i 13 kap. 1 § IL inte hade föranlett någon änd-
ring vad beträffande beskattningen av styrelsearvoden, varvid rättspraxis från 
tiden före reformen skulle stå fast. SKV måste i enlighet härmed ändra sin 
praxis. I ställningstagandet fastställer SKV en övergångsperiod som ska gälla 
för avtal som ingåtts före HFD:s dom den 20 juni 2017. 

I ställningstagandet anger SKV att de avtal om fakturering av styrelseupp-
drag som ingåtts före HFD:s dom bör kunna fortlöpa viss tid, dock som längst 
till nästkommande bolagsstämma som äger rum senast år 2018. Det innebär 
således att styrelsearvoden som avser tiden fram till nästkommande års-
stämma bör kunna betalas ut till fakturerande företag utan särskilda beskatt-
ningskonsekvenser för parternas inkomstbeskattning. Härefter ska således 

 
672 Påhlsson 1995 s. 150. 
673 Påhlsson 2007 s. 229. 
674 Kellgren 1997 s. 63 f. Kellgren gör en problematiserande beskrivning av in dubio contra 
fiscum som tolkningsprincip, d.v.s. i de situationer där det inte är självklart att denna bör till-
lämpas. Se vidare Bergström 1987 s. 54 f., Ljungman 1947 s. 21 f. 
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styrelsearvodena beskattas som inkomst av tjänst.675 På så vis undviker SKV 
de allra mest akuta verkningarna som är följden av HFD:s dom. 

Den andra kategorin som är mindre vanlig, tar sikte på SKV:s ändringar av 
sina egna ställningstaganden. Påhlsson framhåller att det här närmast är änd-
ringar som görs ex officio. Han ger ett exempel på ett ställningstagande avse-
ende reglerna om räntefördelning, närmare bestämt frågan om positiv ränte-
fördelning beträffande första verksamhetsåret, där SKV inom ramen för lag-
textens ordalydelse ändrar sin tolkning av den, vilket i praktiken medför en 
skärpning av SKV:s administrativa praxis. SKV är tydlig med att ställnings-
tagandet inte ska tillämpas retroaktivt, men Påhlsson ställer sig alltjämt frå-
gande till om en ändring i administrativ praxis kan rättfärdigas när såväl äldre 
som nyare tolkning har stöd i lagtexten.676 

Den tredje kategorin handlar om plötsliga ändringar i administrativ praxis, 
som Påhlsson betecknar som "från passivitet till aktivt ställningstagande”. 
Härmed avses "situationen där SKV "plötsligt upptäcker" ett skatterättsligt 
problem och sedan "mobiliserar sina maktbefogenheter för att komma till rätta 
med det".677 Ett exempel är fallet med den s.k. Lex Uggla, som var mycket 
omdiskuterad under åren 2005 till 2006.678 I själva verket var det inte fråga 
om någon lag som benämningen "Lex" föranstaltar utan det handlade om tolk-
ningen av den då gällande lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (3 
§ st. 1, 14 § & 2 kap. 24 § IL). Benämningen "Lex Uggla" hade sin bakgrund 
i att en berömd artist, Magnus Uggla, var en av de drabbade. Den omtvistade 
tolkningen fick stor uppmärksamhet i medierna. Tolkningen i fråga tog sikte 
på tillgångar i onoterade bolag. Enligt förmögenhetsskattelagen var aktier i 
onoterade bolag en skattepliktig tillgång. När det däremot gällde tillgångar i 
onoterade bolag som var ett led i rörelsen, s.k. rörelsetillgångar, var dessa 
emellertid skattefria. Om en tillgång i ett bolag inte kunde anses vara ett led i 
rörelsen innebar detta därför att tillgången skulle beskattas med förmögenhets-
skatt hos ägaren. På så vis fanns en risk för att en skattebetalare skulle placera 
finansiella tillgångar i sitt onoterade bolag istället för att ta upp dem som för-
mögenhetsskattepliktiga tillgångar i sin privata deklaration och därigenom 
undgå att betala förmögenhetsskatt för dessa.  

Lagreglerna hade således varit i kraft en tid, men SKV hade i sin gransk-
ning inte tidigare fokuserat på detta förhållande. SKV beslutade därför att 
granska kassalikviditeten i onoterade bolag för att kontrollera att denna inte 
var alltför hög i förhållande till verksamheten i övrigt (s.k. överlikviditet). 
Flera ställningstaganden utformades med anledning härav, varvid olika scha-
bloner för uppskattningen av kassalikviditet etablerades.  

 
675 Skatteverkets ställningstagande, HFD, mål 278-17, Beskattning av styrelsearvode, dnr 202 
278405-17/111 i enlighet med ändringen den 28 september 2017. 
676 Påhlsson 2007 s. 213. 
677 Ibid. 
678 Westberg SN 2006, Engman SN 2006 och Fast SN 2006. 
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Denna kategori av ställningstaganden skiljer sig principiellt från de övriga två. 
Det är vare sig en ändring p.g.a. ny praxis från HFD eller någon ändring av 
SKV:s tolkning. Istället handlar det om en ändring av administrativ praxis som 
består i att SKV blir aktiv med en uttrycklig tolkning i en fråga där man tidi-
gare förhållit sig passiv under lång tid, varvid en skärpning äger rum genom 
strängare schabloner och dylikt.679 

Ett annat mer aktuellt fall som kan hänföras till denna tredje kategori och 
som inte avsåg någon ny praxis från HFD eller någon egentlig ändring av ad-
ministrativ praxis är fallet rörande förändringar i upplåtelse av bostadsrätt. I 
samband med ett ställningstagande 2017 som ersatte ett tidigare ställningsta-
gande från 2006 framgick att SKV:s tolkning av lagen var sådan att även ut-
vidgningar av en bostadsrätt, såsom en sammanslagning av två bostadsrätter, 
skulle anses utgöra en avyttring av bostadsrätten och beskattas i enlighet här-
med. Den av SKV förordade tolkningen föranledde inte någon debatt i sam-
band med ställningstagandet 2006. I samband med publiceringen av ställ-
ningstagandet 2017 möttes emellertid denna tolkning av stor uppmärksamhet 
i media och föranledde även en fråga till finansministern i riksdagen.680 Denna 
tolkning har diskuterats i doktrinen av Melz, som ställer sig kritisk till SKV:s 
tolkning eftersom det kan anses strida mot väsentliga grunder för kapitalbe-
skattningen och för att det knappast kan anses förståeligt och legitimt att be-
skatta en bostadsrättshavare i denna situation.681 

Frågan avgjordes senare av HFD i målet HFD 2018 ref. 27. I målet, som 
rörde en utvidgning av en bostadsrätt till att avse även garageplats, konstate-
rade HFD att detta inte kunde anses utgöra en avyttring med beaktande av sin 
tidigare praxis. SKV publicerade härefter ett nytt ställningstagande i enlighet 
med HFD:s dom.682 

Avslutningsvis kan konstateras att administrativ praxis är av en sådan ka-
raktär att retroaktiva effekter kan bli följden. Det är till och med så att det kan 
handla om retroaktiva effekter av stor betydelse i meningen stora summor. 
Detaljregleringen medför att redan små justeringar kan betyda mycket för 
adressaterna. Å andra sidan torde många ändringar i administrativ praxis vara 
förutsebara i den meningen att de ofta följer av ny lagstiftning eller ny praxis 
från HFD. Här gör sig istället SKV:s roll vid verkställigheten av såväl lagstift-
ning som rättspraxis gällande att skapa så mjuka och rimliga övergångar som 
möjligt inom lagens ramar.  

 
679 Påhlsson 2007 s. 213 ff. 
680 Melz SN 2017 s. 546. 
681 Ibid. s. 546, s. 571. 
682 Skatteverkets ställningstagande 2018-11-15, dnr: 202 475727-18/111, Kapitalvinstbeskatt-
ning vid förändring av bostadsrätt. 
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3.5.4 Retroaktivitet och allmänna rättsprinciper 
 
Principer utvecklas normalt i rättspraxis, vilket ofta sker över lång tid. Tuori 
förklarar detta som att principerna kommer till genom sedimentering från yt-
nivån till rättens substrukturer.683 Det betyder också att retroaktiva effekter 
normalt får antas vara försumbara. När en princip kommer till uttryck genom 
lagstiftning är det ofta fråga om en kodifiering av praxis, såsom 2 kap. 5 § 
SFL. I sådana fall framstår risken för retroaktiva effekter kanske föreligga i än 
mindre grad.  

På motsvarande sätt torde upphävandet av en princip inte heller föranleda 
några nämnvärda retroaktiva effekter. Enligt Dworkin upphävs en princip inte 
heller vanligen som en regel, utan den mister gradvis sin betydelse, den kan 
med andra ord sägas erodera - ”they are eroded not torpedoed”.684 

Det kan givetvis ifrågasättas om principer överhuvudtaget kan ha några ret-
roaktiva effekter.685 Om man använder sig av Dworkins indelning i principer 
och policyer, d.v.s. rättigheter och samhälleliga målsättningar, kan principer 
inte ha någon sådan effekt. Principer finns i systemet, de upptäcks, varvid nå-
gon retroaktivitet i den meningen inte kan anses föreligga. Policyer däremot, 
innebär att ny rätt skapas, varför retroaktivitet i enlighet härmed kan bli följ-
den. Domarens verksamhet bör därför av maktdelningsskäl uteslutande ägnas 
åt principer. Om domaren i sin rättskipande verksamhet skulle ägna sig åt po-
licyer innebär det att domaren fattar politiska beslut och skapar ny rätt,686 vil-
ket således innebär en retroaktiv tillämpning som inte kan rättfärdigas.687 
Denna indelning har kritiserats,688 men detta synsätt kommer i viss mån till 
uttryck i EUD, om än med vissa förbehåll. Dworkin är emellertid inte främ-
mande för att principer utvecklas och att en ny tolkning kan bli följden av 
detta. I detta avseende fokuserar han istället på verkställigheten av domar, som 
tidigare redogjorts för.  

Frågan om allmänna rättsprincipers retroaktivitet har diskuterats i rätts-
praxis rörande mervärdesskatt beträffande principen om förfarandemissbruk. 
Denna princip innebär att ingen ska kunna dra fördel av unionsrätten genom 
missbruk. Denna utveckling påbörjades då principen om förfarandemissbruk 
på mervärdesskatteområdet uttalades för första gången i målet Halifax från 
EUD 2006.689 Principen om förfarandemissbruk var emellertid ingen nyhet 

 
683 Tuori 2002 s. 215. 
684 Dworkin 1978 s. 40. 
685 Herler 2008 s. 173 f. 
686 Dworkin 1986 s. 398. 
687 Dworkin 1978 s. 4 och s. 81. Hart vänder sig mot Dworkins i denna del och menar istället 
att detta argument ter sig tämligen irrelevant eftersom det i de svåra fallen, där fråga är om ett 
oreglerat område, kan det inte finnas några berättigade förväntningar om att lagen ska tillämpas 
på ett visst sätt (Hart 1994 s. 276). 
688 Herler 2008 s. 174, Alexy 2002 s. 66. 
689 Mål C-255/02 Halifax. 
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inom unionsrätten före Halifax-domen. Den brukar härledas till ett mål från 
1974, van Binsbergen, men hade tidigare inte tillämpats på mervärdesskatte-
området.690 Det var också oklart om principen om förfarandemissbruk kunde 
betraktas som en allmän rättsprincip, som skulle gälla för hela unionsrätten. I 
ett senare mål i EUD, Cussens från 2017, aktualiserades frågan om principen 
om förfarandemissbruk på mervärdesskatterättens område kunde anses vara 
tillämplig med retroaktiv verkan, d.v.s. på förhållanden som ägt rum före do-
men i Halifax 2006.  

I Cussens-målet var fråga om tre affärspartners som hade uppfört ett antal 
fritidshus i staden Baltimore på Irland. Som ett led att minimera mervär-
desskatten på försäljningen av fritidshusen företog man ett särskilt förfarande. 
Detta gick ut på att de tre delägarna i ett första led hyrde ut egendomen till ett 
av dem närstående bolag för en tid om 20 år och en månad den 8 mars 2002. 
Mervärdesskatt utgick på det kapitaliserade värdet av hyresavtalet. Hyresgäs-
terna sade därefter upp avtalet den 3 april 2002 i samförstånd med hyresvär-
den, varefter det såldes till tredje parter i maj månad samma år. På dessa för-
säljningar utgick ingen mervärdesskatt, eftersom mervärdesskatteplikten end-
ast avsåg det första förfogandet, nämligen långtidhyresavtalet. Efter en skat-
tekontroll beslutade skattemyndigheterna att man skulle bortse från 
hyresavtalet, då detta ansågs vara en konstlad transaktion, m.a.o. en fråga om 
förfarandemissbruk. Mervärdesskatt skulle i enlighet härmed istället utgå av-
seende försäljningen till tredje parter. De tre delägarna överklagade skatte-
myndighetens beslut upp till Supreme Court. 

Supreme Court begärde ett förhandsavgörande av EUD för att få klarhet i 
två frågor som är av särskild relevans för denna studie. Den första frågan var 
om principen om förfarandemissbruk i målet Halifax skulle vara direkt till-
lämplig på en enskild person även om det saknades bestämmelser härom i den 
nationella rätten. Om den första frågan skulle besvaras jakande, var frågan om 
principen om förfarandemissbruk kunde tillämpas på de aktuella förfarandena 
eftersom de inträffat före domen i Halifax 2006 med beaktande av principerna 
om rättssäkerhet och berättigade förväntningar.691  

Generaladvokaten Bobek framhöll att när det gäller tillämpningen i tiden 
av EUD:s praxis är huvudregeln s.k. "sammanhängande retroaktivitet", med 
vilket menas att domstolen gör en tolkning av unionsrätten med verkan från 
en viss tidpunkt i det förflutna som sedan blir omedelbart tillämplig.692  
EUD:s praxis behöver inte genomföras för att ha verkan, såsom en lag, även 
om rättspraxis delvis kan bli kodifierad. Domstolens uppdrag att finna lagen, 
inte stifta den, hänger samman med uppdelningen av makten.693 I den 

 
690 Mål 22/74 van Binsbergen p. 13. Mål C-251/16 Cussens p. 30: Härom se Kristoffersson SN 
2018 Akademisk årsskrift, s. 70. 
691 Mål C-251/16 Cussens p. 24. 
692 Mål C-251/16 Cussens, förslag till avgörande av Generaladvokat Bobek p. 35. 
693 Ibid. p. 36-37. 
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meningen kan hävdas att allmänna rättsprinciper är tillämpliga utan några tids-
mässiga begränsningar så snart de har "upptäckts". De är som sådana obero-
ende av lagstiftning för att skapas eller ges verkan.694 Å andra sidan menade 
generaladvokaten, kan det finnas vissa invändningar mot en ordning med total 
avsaknad av tidsmässiga begränsningar av tillämpningen av allmänna rätts-
principer på flera nivåer. Bortsett från teoretiska och ontologiska problem-
ställningar finns praktiska sådana. Med tanke på att allmänna rättsprinciper 
etableras i rättspraxis, vars tillämplighet i sig är begränsad i tiden, skulle det 
innebära att en allmän rättsprincip i förlängningen skulle kunna medföra en 
retroaktivitet som går utöver de regler som normalt är tillämpliga på domsto-
lens praxis. Ett beslut av domstolen som bekräftar en allmän rättsprincip delar 
därför praktiskt taget samma egenskaper som domstolens praxis i normala fall; 
den är tillämplig på pågående mål och kräver inte något särskilt genomförande 
för att få verkan.695  

Efter att ha gått igenom vad som gäller för tidsmässiga begränsningar av 
EUD:s domar i allmänhet, diskuterade generaladvokaten vad som gäller be-
träffande principen om förfarandemissbruk. Det aktuella fallet passade inte in 
på de villkor som gäller för tidsmässiga begränsningar av EUD:s domar i en-
lighet med domstolens tidigare praxis. Däremot ansåg han trots det, att det inte 
förelåg något skäl för att begränsa verkan i tiden av Halifax-domen i det aktu-
ella fallet. Generaladvokaten pekade därför på en rad olika faktorer, såsom att 
principen tillämpats sedan 1970-talet och att det fanns tydliga bestämmelser 
mot missbruk i mervärdesskattedirektivet.  

EUD som besvarade frågorna från Supreme Court i ett sammanhang, kom 
till samma slut som generaladvokaten, men utifrån en delvis annan argumen-
tation. EUD konstaterade för det första att principen om förbud mot förfaran-
demissbruk inte utgör en bestämmelse som inte införts genom ett direktiv. 
Principen grundas på fast rättspraxis som säger att unionsrätten inte får miss-
brukas eller åberopas i bedrägligt syfte.696  

För det andra påpekade EUD att principen om förbud mot förfarandemiss-
bruk avseende rättigheter och förmåner som följer av unionsrätten är tillämp-
lig oavsett om dessa rättigheter och förmåner grundar sig på fördragen. 
Följaktligen anses denna princip inte vara av samma natur som de rättigheter 
och förmåner som den ska tillämpas på.697 I detta sammanhang konstaterades 
att denna princip har samma räckvidd som utmärker en allmän rättsprincip i 
unionsrätten. Att principen om förfarandemissbruk är en allmän rättsprincip 
uttalades i det senare målet N Luxembourg 1 m.fl. (2019). EUD konstaterade 

 
694 Ibid., p. 38. 
695 Ibid. p. 39-40. 
696 Mål C-251/16 Cussens p. 30. 
697 Ibid. p. 32. 
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att enskilda inte genom bedrägeri eller missbruk ska kunna dra fördel av be-
stämmelser i unionsrätten.698  

För det tredje krävs ingen särskild rättslig grund för att neka en rättighet 
eller förmån som beror på att ett bedrägeri eller förfarandemissbruk har kon-
staterats, då de objektiva villkor som ställs upp för att erhålla en sökt förmån, 
inte är uppfyllda i verkligheten. Således kan principen om förbud mot förfa-
randemissbruk åberopas gentemot en skattskyldig för att neka vederbörande 
en förmån, däribland rätten att undantas från mervärdesskatteplikt.699 

I enlighet härmed ska principen om förbud mot förfarandemissbruk tolkas 
så att den är tillämplig på förfaranden som genomfördes innan Halifax-domen 
avgjordes den 21 februari 2006, oavsett om det saknas bestämmelser härom i 
den nationella rätten.700 

EUD synes således utgå ifrån att det inte föreligger någon retroaktiv verkan 
av principen om förfarandemissbruk, eftersom det är fråga om en allmän rätts-
princip som återfinns i rättsordningen som helhet om att ingen får missbruka 
unionsrätten.701 Detta påminner om idén om law as integrity, som formulerats 
av Dworkin, som handlar om rättens koherens. I korthet innebär det att tolk-
ningen av rätten ska ske i enlighet med för rättsordningen fundamentala prin-
ciper om rättvisa som gäller inom den holistiskt, till ett sammanhängande helt, 
vilket kan liknas vid att domaren bygger vidare på en berättelse i en kedjero-
man.702 MacCormick har på ett mer generellt plan påpekat att Dworkins teori 
om law as integrity mycket påminner om EUD:s tolkning av unionsrätten som 
synes utgå ifrån en ”Dworkinian interpretation guided by the conception of 
integrity of the Community”703  

Unionsrätten har inneburit att redan befintliga principer konkretiseras eller 
att nya principer etableras i svensk rätt och fler sådana fall torde vara att vänta. 
I fallet HFD 2013 ref. 12 (Scania metall) uttalade HFD i ett obiter dictum att 
principen om förfarandemissbruk är tillämplig i förhållande till den svenska 
mervärdesskattelagen i enlighet med Halifax-domen. Någon diskussion angå-
ende eventuella retroaktiva verkningar eller berättigade förväntningar före-
kom emellertid inte i detta mål. Även om detta inte torde ha kommit som en 
fullständig överraskning för berörda parter mot bakgrund av unionsrätten, kan 
det alltjämt sägas ha etablerats en ny princip i nationell svensk skatterätt, som 

 
698 De förenade målen C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16, N Luxembourg 1 m.fl. 
699 Mål C-251/16 Cussens p. 33. García Prats påpekar att man också håller sig inom ramen för 
hur EDMR tolkar denna fråga, se García Prats 2019, s. 189. 
700 Ibid. 
701 Det går att lägga an andra perspektiv. Kristoffersson uttrycker det i linje med Generaladvokat 
Bobek, som att allmänna rättsprinciper har ”full retroaktiv verkan”. Kristoffersson SN Akade-
misk årsskrift 2018 s. 83, förslag till avgörande i mål C-251/16 Cussens p. 39. 
702 Dworkin 1986 s. 225 ff. Detta kan kallas för ”narrativ koherens”, se Peczenik 1995 s. 573. 
703 MacCormick 2005 s. 204. 
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medfört ett förändrat rättsläge, eftersom skatteflyktslagen inte omfattar mer-
värdesskatt enligt 1 §.704  

I enlighet med principen om rättsmissbruk får den enskilde som företar så-
dana kringgåendetransaktioner räkna med konsekvenser. Ett problem är emel-
lertid att det inte i alla fall är lätt att avgöra vad som utgör rättsmissbruk eller 
inte, varvid en stor osäkerhet kan uppstå för ett stort antal skattskyldiga under 
en övergångsperiod om deras tidigare förfaringssätt kan ifrågasättas i detta 
avseende.  

I det här avseendet finns det anledning att diskutera hur domar enligt vilken 
tillämpligheten av en framväxande princip utvidgas, ska verkställas för att på 
bästa sätt skapa så mjuka övergångar som möjligt, även om fråga är om en 
gradvis precisering av gällande rätt, som inte i alla avseenden varit helt väntad 
och det framstår som nödvändigt med beaktande av krav på proportionalitet.  

3.5.5 Sammanfattande analys 
 
Skydd mot retroaktiv beskattning kan inte enbart härledas från förbudet mot 
retroaktiv skattelag i RF 2 kap. 10 §, st. 2. Det finns potential att stärka skyddet 
mot retroaktiv beskattning och nyansera bedömningarna med stöd av princi-
piella ställningstaganden med utgångspunkt i t.ex. principen om förbud mot 
retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning, principen om skydd för berätti-
gade förväntningar, likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Retroak-
tiva effekter av skattelagen kan vara nog så allvarliga för den enskilde såsom 
när en lag införs med syfte att vara retroaktiv. Detsamma kan gälla retroaktiva 
verkningar av ett prejudikat, administrativ praxis och i vissa fall även när rätts-
liga principer etableras. Det synes föreligga ett behov av ett helhetsperspektiv 
på skyddet mot retroaktiv beskattning. 

För att kunna stärka helhetsperspektivet behöver man närmare belysa vari 
det principiella skyddet består och hur det kan vara tillämpligt. Det kan kon-
stateras att det föreligger en övergripande, konstitutionell princip som säger 
att all retroaktiv lagstiftning oavsett vilket rättsområde det är fråga om, ska 
undvikas så långt det är möjligt. Denna princip som etablerades i konstitution-
ell praxis 1974, men som tidigare uttalats på specifika rättsområden såsom 
skatteområdet 1973, har fått en allt djupare förankring och precisering i svensk 
rätt. Det har dels berott på utvecklingen i svensk rätt med grundlagsstadgade 
retroaktivitetsförbud avseende såväl straff- som skatte- och avgiftslagstiftning 
i RF 2 kap. 10 §. 

Utanför det grundlagsreglerade området i RF 2 kap. 10 § kan emellertid en 
rad olika principer vid retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning aktualiseras. 
Förutom en allmän presumtion om icke retroaktivitet, består detta dels av mer 
"inhemska", i svensk rätt sedan länge inarbetade principer, som t.ex. tar sikte 

 
704 Påhlsson SN 2014 s. 554-570. 
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på gynnande förvaltningsbesluts orubblighet. Skyddet består även av principer 
som mer eller mindre har "importerats" från unionsrätten, såsom principen om 
förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning och principen om 
skydd för berättigade förväntningar. En milstolpe i det här avseendet utgörs 
av RÅ 1996 ref. 57, som uttryckligen hänvisar till unionsrättsliga principer, 
som enligt domstolen "hämtar sitt mönster i medlemsstaternas gemensamma 
rättstraditioner". Härvid nämndes särskilt proportionalitetsprincipen, till prin-
ciperna om rättssäkerhet och skyddet av berättigade förväntningar. 

Det är inte fråga om någon regelrätt "import" av unionsrättsliga principer, 
utan snarare en precisering och i vissa avseenden en förstärkning av ett i 
svensk rätt redan befintligt skydd. Vad beträffar skyddet mot retroaktiv be-
skattning kan en tillnärmning av rättskraftsprincipen i svensk rätt och princi-
pen om skydd för berättigade förväntningar noteras. I svensk domstolspraxis 
synes det emellertid så att principen om skydd för berättigade förväntningar 
sällan åberopas. I svensk doktrin har emellertid principen om skydd för berät-
tigade förväntningar belysts som en precisering av såväl intresset av förutse-
barhet och likabehandling. Vad beträffar skatterätten mer specifikt, framhåller 
Påhlsson denna princips betydelse generellt för hela skatterätten. Det gäller 
inte minst i vilken utsträckning administrativ praxis kan utgöra en berättigad 
förväntning för den enskilde skattebetalaren. 

Ett särskilt retroaktivitetsproblem föreligger i spänningsfältet mellan skat-
terätten och den offentliga rätten. Det handlar om i vilken utsträckning ny 
skattelagstiftning kan rucka på det starka skyddet i svensk rätt avseende gyn-
nande besluts orubblighet. Detta förhållande har inte närmare belysts och frå-
gan är hur medvetna hänsynstaganden som görs vid utarbetandet av skattere-
former. Härvid gör sig två situationer gällande. Den ena är att ny lagstiftning 
innebär att gynnande beslut som har negativ rättskraft rivs upp, vilket inte 
denna studie har funnit något exempel på i gällande svensk rätt. 

Den andra situationen är att gynnande beslut med negativ rättskraft in-
skränks på något sätt. Sådana effekter har förekommit tidigare i svensk lag-
stiftning och det kanske mest omdiskuterade fallen på senare år är införandet 
av schablonintäkt beträffande uppskov med betalning av kapitalvinstskatt och 
halvering av förlustavdrag i näringsverksamhet. Här efterlyses en diskussion 
beträffande dessa problem för att rättskraftsprincipen inte ska rubbas i sina 
grundvalar. Även det kan vara rimligt att enskilda får tåla vissa inskränkningar 
i sina rättigheter, måste såväl enskildas legitima förväntningar och tillit till 
systemet upprätthållas, så långt det är möjligt. En viktig diskussion för fram-
tiden är t.ex. hur tekniken med övergångsbestämmelser kan förfinas i detta 
avseende. 

Det principiella skyddet ska genomsyra hela systemet (the radiation the-
sis), vilket innebär att skyddet vid retroaktiv beskattning är tillämpligt även på 
andra normer. Retroaktivitet kan därför diskuteras i förhållande till rättsprin-
ciper, prejudikat och administrativ praxis. I vilken utsträckning retroaktivitet 
kan bli aktuellt kan givetvis variera. Klart är emellertid att etablerandet av 
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"nya" rättsprinciper och nya tolkningar av lagen i domstolspraxis kan föra med 
sig retroaktiva effekter, som måste tacklas vid verkställandet av domar. Det-
samma gäller administrativ praxis som kan ändras av olika anledningar, t.ex. 
med anledning av en ny dom från HFD eller för att man finner det befogat att 
göra en annan tolkning av lagen än vad man tidigare har gjort. Vad beträffar 
verkställandet av HFD:s domar kan SKV behöva klargöra vad som ska gälla 
under en övergångsperiod, vilket också görs. När det gäller en ny tolkning av 
lagen bör sådana ändringar göras med yttersta försiktighet. Vid två eller flera 
tolkningsmöjligheter, bör det alternativ väljas som är till fördel för den skatt-
skyldiga i normalfallet väljas (in dubio contra fiscum). 

Vad beträffar retroaktiva effekter av rättsprinciper, kan konstateras att detta 
normalt inte utgör ett problem eftersom sådana principer ofta utvecklas under 
lång tid och normalt inte kommer som en blixt från en klar himmel. Rättssy-
stemet är emellertid komplext och det faktum att unionsrätten både är en del 
av den svenska rätten och kan gälla parallellt med svensk rätt, gör att utveckl-
ingen av en princip kanske inte är känd hos svenska skattebetalare eller ens 
svenska jurister. Ett intressant exempel på detta är målet Cussens från EUD, 
enligt vilken principen mot förfarandemissbruk inte tidigare hade existerat i 
den nationella medlemsstatens rättsordning utan införts genom unionsrätten.  

Det synes därför viktigt att fokusera på effekterna av en lag eller en rätts-
tillämpning och huruvida skyddet mot retroaktiv beskattning och skyddet för 
berättigade förväntningar kan tillämpas. Skyddsverktygen finns, men på olika 
nivåer och med olika rättighetsnormer som grund. Syftet med dem, d.v.s. att 
vi normalt inte ska behöva utsättas för retroaktiva ingripanden, gäller över hela 
fältet. Det spelar ingen roll om det är fråga om föreskrifter i lag eller sådana i 
förordning eller myndighets författning - den enskildes behov av och rätt till 
skydd är i stort detsamma. Det betyder att frågan om retroaktivitet inte bör 
inskränkas till frågan om vad som omfattas av förbudet i RF 2 kap. 10 § st. 2, 
utan även bör omfatta andra normer som kommer till uttryck i skatterättssy-
stemet såsom prejudikat och administrativ praxis. Detta gäller särskilt princi-
pen om skydd för berättigade förväntningar. Även om detta skydd är trubbigt, 
framstår det som om det aktiveras och preciseras kan leda till starkare tillit för 
skatterättssystemet, bättre förutsebarhet och därigenom bidra till en bättre följ-
samhet med systemet. Denna princip kan också förfinas för svenskt vidkom-
mande om den tillämpas integrerat med andra konstitutionella principer, 
såsom rättskraftsprincipen och proportionalitetsprincipen. 

I syfte att precisera skyddet mot retroaktiv beskattning är det också viktigt 
att närmare reflektera över de grunder för rättfärdigande för avsteg från detta 
nätverk av principer, och urskilja vilka avgränsande principer som finns. Att 
avgöra i vilken utsträckning som en retroaktiv verkan eller effekt är skydds-
värd innebär att svåra avvägningsproblem kan infinna sig: rättssäkerhetsin-
tresset måste vägas mot angelägna samhälleliga intressen. Vad beträffar det 
offentligrättsliga skyddet, som huvudsakligen är principiellt, kan detta sägas 
centreras kring tre rättfärdigandegrunder; 1) tvingande säkerhetsskäl, 2) 
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förekomsten av återkallelseförbehåll, 3) den enskilde har lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter. 

Stadgandet i RF 2 kap. 10 §, st. 2 har sin självklara plats i såväl lagstiftning 
som rättstillämpning, men det är av betydelse att inta ett helhetsperspektiv vid 
tolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning, då det finns allmänna rätts-
grundsatser som också bör beaktas och som kan ”fylla ut” skyddet. I vilken 
utsträckning de är tillämpliga i praktiken är oklart - en annan sak är att de 
borde vara det. Vid en sammantagen bedömning av rättspraxis framstår det 
som om det finns mycket arbete kvar med att precisera dessa principer. Bilden 
framstår som fragmenterad och snävt uppdelad på olika rättsområden. Beho-
vet av en helhetssyn och en integration på rättens mellannivå framstår som 
betydande. 

Avslutningsvis ska frågan ställas om ett generellt förbud mot retroaktivitet 
bör införas. Om förbudet i RF 2 kap. 10 § skulle ändras för att omfatta alla 
rättsområden, skulle möjligen fler fall även på skatteområdet kunna omfattas. 
I doktrinen har Åhman och Warnling-Nerep föreslagit att förbudet i RF 2 kap. 
10 § borde utformas som ett generellt förbud för att säkerställa ett skydd även 
på andra rättsområden.705  

Anledningen till att vi inte har ett stadgande om skydd mot retroaktiv lag-
stiftning för betungande offentlig rätt i svensk rätt hänger samman med att 
man ansåg det vara ett oöverkomligt problem att med någorlunda säkerhet 
fastställa en tidpunkt på området för betungande offentlig rätt.706 Detta pro-
blem skulle emellertid kunna lösas genom att retroaktiviteten bl.a. avgörs uti-
från begrepp som "berättigad förväntning" och "tvingande hänsyn". En mer 
exakt tidpunkt kan då fastställas i rättstillämpningen i det enskilda fallet.  

Om retroaktivitetsskyddet ska vara verkningsfullt och genomsyra hela 
rättsordningen (" the radiation thesis") borde enskildas berättigade förvänt-
ningar i ett sådant fall tillerkännas någon form av skydd även vid nya prejudi-
kat,707 och vid ny administrativ praxis.708 

I anslutning härtill ska påpekas att benämningen "förbud" vad beträffar ret-
roaktivitetsskyddet kan framstå som något vilseledande på andra rättsområden 
än det straffrättsliga. En synpunkt, för de fall att skyddet vid retroaktiv lag-
stiftning och rättstillämpning skulle reformeras i grundlag skulle vara att ändra 
benämningen "förbud mot" till "skydd mot", eftersom detta bättre återger det 
faktum att fråga inte är om något egentligt förbud.709 

 
705 Åhman 2006 s. 267 f., Warnling-Nerep JT 2008/09 s. 858 f. 
706 SOU 1978:34 s. 155. 
707 Scheiman SvJT 2015, Påhlsson 2007 s. 215 ff. 
708 Påhlsson 2007 s. 219 ff. och 229, Påhlsson SN 2010. 
709 Jag delar som nämnts den uppfattning som har diskuterats i finsk doktrin av Herler och 
Länsineva. Herler framhåller med hänvisning till Länsineva 2002 att begreppet retroaktivitets-
förbud kan vara missvisande när det avser retroaktivitetsbegränsningar på områden som omfat-
tas av egendomsskyddet, se Herler 2008 s. 170. 
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För de fall ett generellt förbud skulle införas, bör vidare diskuteras i vilken 
mån skrivelseförfarandet skulle omfatta andra rättsområden, vilket skulle 
kunna stärka enskildas rättigheter.  
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4. Retroaktivitetsskyddet i den europeiska 
rätten 

4.1 Inledning 
 
I svensk rätt finns tre parallellt gällande system för mänskliga rättigheter: RF 
2 kap., EKMR och EURS. För att analysera innebörden av det skatterättsliga 
retroaktivitetsskyddet i svensk rätt är det därför inte tillräckligt att studera hur 
skyddet är utformat i RF 2 kap. 10 § st. 2, utan även hur det gestaltar sig i 
EKMR och unionsrätten. Härvid är det väsentligt att fastställa de olika "skyd-
dens" inbördes förhållanden och vad som gäller vid en eventuell konflikt dem 
emellan. Denna frågeställning aktualiserades t.ex. i samband med målet Goed 
Wonen i EUD från 2005, då förenligheten med en nederländsk motsvarighet 
till det svenska skrivelseförfarandet och unionsrätten prövades i ett mervär-
desskattemål.1 

Med tre system för rättighetsskydd, som till stora delar är intimt samman-
kopplade med varandra, framstår normhierarkin på människorättsområdet 
som komplex. Åhman beskriver detta förhållande som att  

 
”systemen gifter sig helt enkelt med varandra och det kommer inte… att till 

fullo gå att hålla dem isär”.2  
 

Den gällande ordningen kan givetvis betraktas som positiv och bidra till en 
hälsosam konkurrens dem emellan. Det innebär emellertid också betydande 
utmaningar, såsom att skyddet kan bli svårt att överblicka, risk för överlapp-
ningar och konflikter. Callewaert uttrycker detta enligt följande:  
 

"So the situation today is that we have two legal systems which function as 
major sources of fundamental rights in Europe but whose interrelations have 
not yet been given a legal structure despite the fact that their spheres of compe-
tence increasingly overlap, which is a source of dysfunction and jeopardises 
legal certainty."3 

 
 

1 Mål C-376/02 Goed Wonen. 
2 Åhman ERT 2010 s. 642. 
3 Callewaert 2014 s. 13. 
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Det finns också anledning att anta att det faktum att det finns två domstolar, 
EDMR och EUD som i viss utsträckning konkurrerar med varandra, kan 
komma att medföra vissa problem.4 I detta avseende kan likabehandlingsprin-
cipen komma att inta en allt mer central roll. Det är inte rimligt att tänka sig 
att den svenska lagstiftaren och rättstillämparen skulle medge ett starkare rät-
tighetsskydd på områden som omfattas av t.ex. unionsrätten medan motsva-
rande rättsområden på den nationella nivån skulle medges ett sämre skydd.5 
Ambitionen om ett identiskt skydd måste på något sätt eftersträvas. Rege-
ringen framhöll i propositionen vid inkorporeringen av EKMR att den regel 
som är mest långtgående avgör skyddets omfattning.6 

Innan de olika relationerna mellan systemen ska behandlas mer specifikt 
finns det anledning att kort reflektera över de olika rättighetsregleringarnas 
bakgrund. EKMR utarbetades direkt efter andra världskriget utifrån grundidén 
att skapa ett europeiskt regelsystem för mänskliga rättigheter, uppbackat av en 
extern övervakning av en internationell domstol, EDMR.7 Unionsrätten är 
också ett resultat av freds- och frihetssträvanden i efterkrigstiden, men dess 
ursprungsvision är emellertid ekonomisk och tar sin utgångspunkt i idéer om 
fred genom fri handel och en gemensam inre marknad.8  

Människorättsskyddet i unionsrätten är resultatet av en lång utveckling som 
tog sin början i EUD:s rättspraxis.9 Det är först 2009 som EURS träder ikraft 
och EU får ett komplett eget skydd för grundläggande rättigheter. Den svenska 
regleringen i RF 2 kap. kan i stor utsträckning sägas utgöra en kombination av 
svenska rättstraditioner och en gradvis anpassning till en internationell och 
europeisk standard (FN-stadgan, EKMR, EURS).10 Bestämmelsen i RF 2 kap. 
10 § st. 2 saknar emellertid en direkt motsvarighet i de andra rättighetsord-
ningarna, vilket hänger samman med att vare sig EU eller Europarådet har 
någon egen beskattningsmakt. Det betyder emellertid inte att det saknas skydd 
mot retroaktiv beskattning även i de europeiska rättighetsskyddsordningarna. 

Ett skydd mot retroaktiv beskattning ges i EKMR enligt TP1-1 om egen-
domsskyddet. Även andra rättigheter kan aktualiseras vid retroaktiva åtgärder 
och ingripanden, såsom rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 eller 

 
4 Palm JT 2003/04 s. 749. 
5 Bernitz JT 2011 s. 845. 
6 Prop. 1993/94:117 s. 51. 
7 Rask Madsen 2007 s. 140, Merrills och Robertson 2001 s. 3 f., Alston, Bustelo och Heenan 
1999 s. 10 f. 
8 Lindh ERT 2012 s. 17, Gröning och Zetterquist 2011 s. 35. 
9 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 144. 
10 Inom ramen för FN:s arbete utarbetades en allmän förklaring för de mänskliga rättigheterna 
som antogs vid FN:s generalförsamling i Paris 10 december 1948 (FN-stadgan), som är bak-
grunden till EKMR, vilken kan betraktas som en regional version. EKMR har härefter lagt 
grunden för EURS. FN-stadgan är trots att den inte är bindande, unik i så motto att detta är 
första gången i historien som världens länder enat sig kring ett gemensamt system av värde-
ringar, till synes bortom kultur, religion och ideologi (Bobbio 1996 s. 14 f.). 
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diskrimineringsförbudet i artikel 14 EKMR. Det är därför av vikt att klargöra 
vilket förhållande som råder mellan svensk rätt och EKMR. 

EKMR har haft ett stort inflytande på det svenska interna rättighetsskyddet, 
inte minst på skatterättens område.11 Sverige ratificerade EKMR 1952, vilken 
trädde i kraft 1953.12 Det dröjde emellertid fram till 1995 innan EKMR inkor-
porerades i svensk rätt, vilket berodde på att Sverige blev medlem i EU detta 
år.13 Att införlivandet lät vänta på sig, hängde samman med flera faktorer, 
däribland Sveriges dualistiska förhållningssätt till internationell rätt och den 
svenska rättskulturen.14  

EKMR regleras i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angå-
ende skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, vil-
ken trädde i kraft 1 januari 1995.15 I RF 2 kap. 19 § sägs vidare att:  
 

”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna.” 

 
Regleringen i lag parat med RF 2 kap. 19 § ger EKMR en något oklar ställning 
i ett normhierarkiskt perspektiv. I propositionen anges att i den mån EKMR 
och svensk rätt inte ger samma skydd, kommer den regel som är mest långt-
gående att bli den som avgör omfattningen av skyddet för fri- och rättighet-
erna. Med andra ord kompletterar regelsystemen varandra.16 I första hand hän-
visas till principen om fördragskonform tolkning. Vid en lagkonflikt mellan 
de båda hierarkiskt sidoordnade regelverken, kan även två principer aktuali-
seras. Principen om lex posterior säger att lagen om införlivande av EKMR 
har tillkommit efter RF. Principen om lex specialis innebär att EKMR bara är 
"lag". Någon tydlig ståndpunkt togs emellertid inte i frågan.17  

Hur konflikter mellan EKMR och svensk rätt har lösts har skett på lite olika 
sätt. Åhman finner att rättspraxis i detta avseende sammantaget är splittrad 
och flera metoder har använts för att komma fram till en lösning.18 I NJA 2013 
s. 502, som rörde dubbelprövningsförbudet i TP7-4 EKMR och dubbla 

 
11 Fast Lappalainen 2015 s. 91 ff. 
12 Prop. 1952:165. Det ska här tilläggas att det var först år 1966 som Sverige erkände EDMR:s 
kompetens att motta klagomål från enskilda personer (enskilda klagorätten). Prop. 1966:33. 
13 Prop. 1993/94:117 s. 34. 
14 Sterzel 2009 s. 21. 
15 Prop. 1993/94:117, SOU 1993:40. 
16 Prop. 1993/94:117 s. 51. 
17 Ibid. s. 51-53. Dessa motsägelsefulla ståndpunkter i förarbetena har kritiserats av Bernitz, för 
att vara en ”halvmesyr” i Bernitz JT 1994/95 s. 259 ff. Danelius framhåller att Norge för att 
lösa detta problem vid sin inkorporering av konventionen gått ett steg längre än övriga nordiska 
länder. Genom ”Lov om styrking av menneskerettighetens stilling i norsk rett” (”mennes-
kerettsloven”) klargörs att konventionen vid konflikt med annan lag ska ges företräde, se Da-
nelius 2015 s. 42. 
18 Åhman 2011 s. 197, s. 201 och s. 209. 
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förfaranden i mål om skattetillägg och skattebrott, uttalade HD att det krävs 
"tillräckligt stöd" för att förklara det svenska systemet i fråga som oförenligt 
med TP7-4 i EKMR.19  I ett annat mål, NJA 2005 s. 805 rörande hets mot 
folkgrupp, även kallat Pastor Green-målet tillämpade HD ett sannolikhets-
krav, ett slags prognos om hur EDMR skulle pröva frågan.20 
  Några reflektioner av Victor sammanfattar väl den ställning som EKMR 
kan sägas ha i svensk rätt idag. Han framhåller med utgångspunkt i HD:s 
praxis, att det inte råder någon tvekan om att inkorporeringen av konventionen 
i svensk rätt rent faktiskt inneburit att dess bestämmelser fått en allt större 
betydelse:21   
 

"… det konfliktperspektiv som tidigare präglade synen på konventionen och 
dess betydelse visat sig vara alltför snävt och efterhand ersatts med ett synsätt 
där konventionen uppfattas som en naturlig integrerad del av den svenska rätts-
ordningen. Den sätter inte bara spärrar för tillämpningen av annan lag utan an-
vänds också aktivt som underlag för rättsbildning genom praxis.”22  

 
EU:s och Sveriges relation är både grundlagsfäst och lagreglerad i svensk rätt. 
I och med anslutningen till EU 1995 har Sverige överlåtit en del av sin norm-
givningskompetens till EU och därmed även iklätt sig en skyldighet att följa 
den lagstiftning som redan utarbetats före anslutningen, det s.k. "acquis com-
munautaire". Som grund för detta finns tre huvudsakliga källor: anslutnings-
fördraget som undertecknades vid Sveriges inträde i EU, den grundlagsfästa 
s.k. EU-paragrafen i RF 10 kap. 6 § 23 samt lagen (1994:1500) med anledning 
av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU-lagen).24  

Det är inte unikt för EU-samarbetet att Sverige överför beslutandemakt till 
ett internationellt organ inom ramen för ett internationellt samarbete (RF 10 
kap. 7 §). Vad som är speciellt med beslutsöverförandet till EU är att det om-
fattar konstitutionella befogenheter. Det innebär att EU:s beslut inte bara 
skapar rättigheter och skyldigheter för medlemsstaterna utan även för en-
skilda.25 EU-samarbetet kan därför kännetecknas av att överförandet av 

 
19 NJA 2013 s. 502 p. 60. För en kommentar se Fast JT 2013/14 s. 35 ff. 
20 HD uttalade i målet NJA 2005 s. 805 att det ”är sannolikt att Europadomstolen vid en pröv-
ning av den inskränkning i Å.G.:s rättighet att förkunna sin i bibeln grundade uppfattning som 
en fällande dom skulle utgöra, skulle finna att inskränkningen inte är proportionerlig och där-
med skulle utgöra en kränkning av Europakonventionen.” 
21 Victor SvJT 2013 s. 347. 
22 Ibid. s. 356. 
23 Det infördes som bekant i dåvarande RF 10 kap. 5 § i samband med EU-inträdet år 1995, se 
Prop. 1993/94:114 s. 20 ff. EU-paragrafen benämndes vid dess införande EG-paragrafen. En 
föregångare fanns emellertid i den s.k. EEC-paragrafen i GRF 81 § st. 3 som infördes 1965 i 
samband med att Sverige ansökt om associering till EEG (SOU 1963:17 & Prop. 1964:140 KU 
1964:19). Härom se Bernitz och Kjellgren 2018 s. 28 f., prop. 1993/94:114 s. 8 ff. 
24 Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 2018 s. 165 f. 
25 Åhman J 2014 s. 240. 
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beslutandemakt är generellt och flexibelt, eftersom det inte är avgränsat till 
vissa specifika situationer.26 Den generella överlåtelsen är vidare behäftad 
med två villkor, som anger kompetensöverföringens yttersta gräns.27, d.v.s. 
respekten för principerna om statsskicket28 och respekten för de fri- och rät-
tigheter som stadgas i RF och EKMR. Detta krav har funnits med alltsedan 
Sverige anslöt sig till EU och har sitt ursprung i tyska författningsdomstolens 
ultra vires-doktrin med utgångspunkt i de uttalanden som gjorts i avgörandena 
Solange I och II samt Maastrichtavgörandet.29 Villkoren har kritiserats för att 
vara svårtolkade och för att de innebär en risk för framtida konflikter med 
unionsrättens krav på företräde.30 Dessa villkor har än så länge inte tillämpats. 

EKMR ingår i unionsrätten som allmänna rättsprinciper enligt artikel 6(3) 
FEU. Det innebär att den är en del av unionens primärrätt. I samband med att 
EURS infördes 2009 har EKMR:s ställning i unionsrätten stärkts ytterligare. 
Enligt artikel 52(3) EURS ska i den mån den omfattar rättigheter som mots-
varar sådana som garanteras av EKMR ha ”samma innebörd och räckvidd” 
som i EKMR. Detta hindrar emellertid inte att unionsrätten tillförsäkrar ett 
mer långtgående skydd. Vidare föreskrivs i artikel 53 EURS att ingen bestäm-
melse i EURS får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på mänskliga 
rättigheter enligt EKMR. Detta ger utryck för en identisk skyddsnivå (Iden-
tical Protection Standard).31 Den identiska rättighetsskyddsnivån bekräftas 
ytterligare genom de skrivningar som finns i förklaringarna till EURS, vilka 
enligt artikel 6(1) FEU och artikel 52(7) EURS ska ges vederbörligt beaktande 
av unionens och medlemsstaternas domstolar vid tolkningen och tillämp-
ningen av det unionsrättsliga människorättsskyddet.32 Förklaringarna är inte 
rättsligt bindande, men väl ett värdefullt tolkningsverktyg vid tillämpningen 
av EURS33 I förklaringarna anges avseende artikel 52(3), att hänvisningen till 
EKMR gäller såväl konventionen som dess protokoll, såsom TP1-1 EKMR 
om egendomsskyddet. I förklaringarna görs således hänvisningar till EKMR 
avseende de rättigheter som har en motsvarighet i EURS. 

 
26 Nergelius 2014 s. 319 f., Bull och Sterzel 2013 s. 251 f., Gröning och Zetterquist 2011 s. 156. 
27 Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 2018, s. 167 f., Gröning och Zet-
terquist 2011 s. 157 ff. 
28 Detta villkor infördes 2002, se Prop. 2001/02:72, SOU 2001:19. Se även betänkande 
1993/94:KU21 s. 27, prop.1994/95:19 s. 508. 
29 Bet. 1993:94:KU21 s. 25, prop. 1993/94:114 s. 19 ff., Bernitz och Kjellgren 2018 s. 109, 
Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 2018 s. 168, Gröning och Zetterquist 
2011 s. 159. 
30 Warnling Conradsson, Bernitz, Sandström och Åhman 2018 s. 168 f., Nergelius 2014 s. 316. 
31 Lindh ERT 2012 s. 24. 
32 2007/C 303/02. 
33 Se ingressen till förklaringarna avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 
303/02) s. 1. 
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Relationen mellan EKMR och unionsrätten är omdiskuterad och kommer tro-
ligen att fortsätta att vara det under en överskådlig framtid.34 En process pågår 
där EU ska ansluta sig till EKMR som en självständig avtalspart enligt art. 
6(2) FEU. Detta i syfte att säkerställa ett mer effektivt och homogent rättig-
hetsskydd i Europa, inte minst genom att EU underkastar sig en extern kontroll 
avseende de mänskliga rättigheterna.35  

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i unionsrätten får härutöver sägas 
vara väl förankrat, såväl i primärrätten som i EUD:s praxis.36 Rosas och Ar-
mati har även identifierat vissa förhållanden som ”superprimärrätt” (super-
primary law).37 Det framgår av t.ex. målet Kadi (2008) i vilket EUD uttryck-
ligen uttalat att vissa grundläggande principer ska vara överordnade andra de-
lar av primärrätten, såsom principerna om frihet, demokrati och respekten för 
de mänskliga rättigheterna som utgör grundvalen för Unionen enligt art. 2 
FEU.38 Således anses dessa värden ha företräde framför andra fördragsbestäm-
melser.39 
  

 
34 Kühling 2006, s. 501 ff. För en utförlig svensk framställning om denna problematik se Ner-
gelius 1996 avsnitt 11.6 s. 498 ff. 
35 Calewaert 2014 s. 14 ff. Ställningstagande av Generaladvokat Kokott - yttrande 2/13, före-
draget den 13 juni 2014 s. 3. Denna process kan för närvarande sägas vara tämligen stillastå-
ende. 
36 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 142 f. 
37 Rosas och Armati 2018 s. 57. 
38 De förenade målen C-402/05 P och C-415/05 Kadi p. 303. För en kommentar se Bernitz och 
Kjellgren 2018 s. 175 samt Rosas och Armati 2018 s. 15 och s. 55. 
39 Denna ståndpunkt backas upp av ytterligare praxis från EUD enligt vilka den fria rörligheten 
enligt fördragen fått träda tillbaka för att skydda en mänsklig rättighet (t.ex. mål C-112/00 Sch-
midberger och mål C-36/02 Omega Spielhallen.). 



239 

4.2 Skydd mot retroaktiv beskattning i 
Europakonventionen 

4.2.1 Inledning 
 
Europakonventionen innehåller inget generellt förbud mot retroaktiv lagstift-
ning och rättstillämpning.40 Likväl finns ett uttryckligt stadgande om förbud 
mot retroaktiv strafflagstiftning i artikel 7 om rätten att inte bestraffas utan 
stöd i lag. Detta stadgande, som är absolut, kan vara tillämpligt på skatterätts-
liga sanktioner såsom skattetillägg under förutsättning att de kan betraktas 
som en anklagelse för brott enligt artikel 6 EKMR. Detta skydd ska emellertid 
inte närmare behandlas här. 

Det faktum att det inte finns något konventionsfäst förbud mot retroaktiv 
lagstiftning och rättstillämpning generellt, betyder emellertid inte att sådana 
företeelser saknar skydd i EKMR. Grunden för skyddet mot retroaktiv beskatt-
ning finns i TP1-1 EKMR om egendomsskyddet, som har följande lydelse: 

 
1. Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 

Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 
förutsättningar som anges i lag och folkrättens allmänna grundsatser.  

2. Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genom-
föra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 
egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa 
betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.  

 
I andra stycket till TP1-1 anges uttryckligen att egendomsskyddet inte inskrän-
ker statens rätt att ta ut skatt. Att skatt utgör en legitim inskränkning i egen-
domsskyddet innebär emellertid inte att staterna för den skull har någon oin-
skränkt beskattningsmakt.41 Däremot är staternas bedömningsmarginal (mar-
gin of appreciation) mer omfattande på skatteområdet än på andra områden.42 
I sitt beslut i fallet Wasa Liv Ömsesidigt m.fl. mot Sverige (1988) - fallet om 
den omdiskuterade engångsskatten - uttalade den dåvarande Europakommiss-
ionen att:  
 

"in the field of taxation it is for the national authorities to make the initial as-
sessment of the aims and the means by which they are pursued. Accordingly, a 

 
40 För en kortfattad framställning om Europadomstolens praxis om retroaktiv beskattning av 
mig se Fast Lappalainen 2015 s. 153 ff.  och Fast SN 2011 s. 128 ff. 
41 Thörnhammar 2003 s. 134.Thörnhammar påpekar att det ofta är en allmän och bred missupp-
fattning att EDMR tillåter en oinskränkt beskattningsmakt. Detta visas inte minst av senare 
praxis i EDMR såsom fallet NKM ./. Ungern, ansökan nr. 66529/11, dom av den 14 maj 2013. 
42 Thörnhammar 2003 s. 141. 
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margin of appreciation is left to them and it must be wider in this area than it is 
in many others".  

 
Detta är en konsekvens av det nära samband som föreligger mellan skattepo-
litik och ekonomiska och socialpolitiska målsättningar.43 Att staten har ett 
stort tolkningsutrymme på skatteområdet betyder emellertid inte att egen-
domsskyddet saknar relevans för skatteområdet. EDMR har redan prövat ett 
flertal mål rörande retroaktiv skattelagstiftning och andra retroaktiva ingripan-
den genom åren. Det har varit svårt för enskilda klaganden att vinna någon 
framgång i dessa mål, vilket kanske hänger samman med att de ofta handlar 
om kringgående av skattelag, som inte skyddas av EKMR.44 Det var först 2010 
i målet Di Belmonte som EDMR för första gången fann att en retroaktiv skat-
telag stod i strid med TP1-1.45  

Detta avsnitt är disponerat enligt följande. I ett första avsnitt redogörs för 
allmänna utgångspunkter för tillämpligheten av egendomsskyddet i TP1-1, ef-
tersom skyddet mot retroaktiv beskattning i EKMR framgår av detta stad-
gande. Detta är nödvändigt för att klargöra hur prövningen av stadgandet går 
till och för att förklara vissa grundläggande begrepp, såsom egendomsbegrep-
pet, lagbegreppet och principen om skydd för legitima förväntningar. I det 
efterföljande avsnittet görs en genomgång och analys av rättspraxis från 
EDMR på området. Rättsfallen redovisas tematiskt. Avslutningsvis görs en 
sammanfattande analys. 

4.2.2 Allmänna utgångspunkter för tillämpligheten av 
egendomsskyddet 
 
Grunderna för hur den rättsliga prövningen beträffande egendomsskyddet ska 
företas lades i ett mål mot Sverige, Sporrong-Lönnroth (1982). Detta fall tog 
sikte på en situation enligt vilket ett antal fastigheter till följd av omdaningen 
av Stockholm City som påbörjades på 1950-talet, hade belagts med bl.a. ex-
propriationstillstånd i över 20 år, vilket aktualiserade egendomsskyddet i TP1-
1 EKMR. Vid prövningen i detta mål uttalade EDMR att skyddet för egendom 
kan sammanfattas i tre särskilda regler, vilka formulerades i målet: 1) respek-
ten för egendom, 2) berövande av egendom och 3) allmänt intresse. 
Reglerna två och tre ska tolkas i ljuset av den första regeln, d.v.s. respekten 
för egendom, som är generell.46 Den första regeln ger därmed uttryck för den 
övergripande principen om respekten för egendom. Om vi antar att TP1-1 är 

 
43 Fast 2006 s. 70, Thörnhammar 2003 s. 141. 
44 Baker Intertax 2012 s. 782. 
45  Di Belmonte ./. Italien, ansökan nr. 72638/01, dom av den 16 mars 2010. 
46 Sporrong & Lönnroth ./. Sverige, ansökan nr. 7151/75 och 7152/75, dom (GC) av den 23 
september 1982 § 61. 
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tillämplig, måste vi således först analysera om ett aktuellt fall rör "egen-
dom".47 

Egendomsbegreppet i EKMR är autonomt, vilket betyder att klassifice-
ringen i den nationella rätten saknar betydelse. Detta begrepp är vidsträckt, 
vilket illustreras av följande uttalande av EDMR om begreppet egendom i fal-
let Gasus Dosier- und Fördertechnik mot Nederländerna (1995):  

 
”The Court recalls that the notion ”possessions” (in French biens) in Article 1 
of Protocol 1 has an autonomous meaning which is certainly not limited to own-
ership of physical goods: certain other rights and interests constituting assets 
can also be regarded as ”property rights” and thus as ”possessions”, for the pur-
pose of this provision.”48  

 
Sedan början på 1990-talet har etablerats en tämligen omfattande praxis som 
rör "legitima förväntningar" till egendom, vilket således omfattas av egen-
domsbegreppet i EKMR. Det kan handla om alltifrån ett skadeståndskrav49 till 
en rätt till sjukersättning.50 Denna utveckling är enligt Solheim en konsekvens 
av övergången från ett formalistiskt egendomsbegrepp till ett mer funktionellt 
betingat sådant.51 

Idén om legitima förväntningar är av avgörande betydelse vad beträffar 
skyddet för enskildas ekonomiska rättigheter vid retroaktiv lagstiftning, rätts-
praxis eller administrativ praxis.52 Det avgränsar skyddet mot retroaktiv be-
skattning. För att avgöra om det föreligger en ”legitim förväntning” i enlighet 
med TP1-1 måste man först fastställa om en sådan är välgrundad i den nation-
ella rätten (sufficient basis in national law) d.v.s. om den kan härledas från 

 
47 Om begreppet egendom se Solheim 2010 och Åhman 2000 s. 157 ff. 
48 Gasus Dosier- und Fördertechnik ./. Nederländerna, ansökan nr. 15375/89, dom av den 23 
februari 1995, § 53. 
49 Pressos Compania Naviera ./. Belgien, ansökan nr. 17849/91, dom av den 29 november 1995, 
§ 31. I fallet, som rörde lotsning av fartyg inom landets territorium, konstaterades att staten 
gjort sig skyldigt till en kränkning av TP1-1 på grund av retroaktiv lagstiftning som fråntog 
staten skadeståndsansvar för felaktig lotsning. EDMR ansåg inte att retroaktiviteten var moti-
verad av ett allmänt intresse och att staten därmed gjort sig skyldig till en kränkning av TP1-1. 
Således utgjorde själva skadeståndskravet ”egendom” i EKMR:s mening, varvid det i det aktu-
ella fallet förelåg en ”legitim förväntan” att erhålla skadestånd med stöd av den ursprungliga 
lagen. 
50 Bélané Nagy ./. Ungern, ansökan nr. 53080/13, dom (GC) av den 13 december 2016, § 17. I 
fallet hade en kvinnas rätt till sjukersättning kränkts. På grund av att den beslutande myndig-
heten hade ändrat bedömningsmetod i kombination med retroaktiv lagstiftning kom hennes 
pension att dras in utan att hennes tillstånd i övrigt hade ändrats. Nagy hade därför en legitim 
förväntning att få stöd, varför staten hade kränkt hennes rätt till egendom. 
51 Solheim 2010 s. 142. 
52 Draon ./. Frankrike, ansökan nr. 1513/03, dom (GC) av den 6 oktober 2005, Solheim 2010 
s. 248 ff. 
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lagstiftning, rättspraxis, avtal eller sedvänja.53 På så vis kan avgöras vad den 
enskilde rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för ett visst agerande. I 
nästa steg görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet för att avgöra om ett 
materiellt skyddsintresse föreligger.  

Slutligen måste en legitim förväntning kunna härledas från en situation som 
är "väl definierad" för att det ska kunna anses utgöra en tillgång enligt 
EKMR:s mening.54 Följaktligen måste en legitim förväntning vara av mer 
konkret natur än en "ren förhoppning" och grundas i nationell lagstiftning eller 
praxis. En viktig skiljelinje föreligger därför mellan vad som utgör en ”legitim 
förväntning” och vad som är en ”legitim förhoppning”. Det hänger samman 
med att egendomsskyddet inte innebär någon rätt till förvärv av egendom.55  

Vad som är en legitim förväntning i skattesammanhang klargörs t.ex. i fal-
let Dangeville mot Frankrike, där en försenad implementering av det sjätte 
mervärdesskattedirektivet, innebar att ett försäkringsbolag fortsatte att betrak-
tas som en mervärdesskattepliktig verksamhet även om direktivet föreskrev 
att sådan verksamhet skulle vara undantagen från mervärdesskatt. Bolaget 
hade därför en legitim förväntan att skatten skulle återbetalas.56  

Ett annat fall av intresse i detta sammanhang är Bulves mot Bulgarien, en-
ligt vilket ett bolag vägrats avdrag för ingående moms p.g.a. att bolagets leve-
rantör lämnat in sin mervärdesskattedeklaration för sent. EDMR fann att bo-
lagets avdragsrätt utgjorde en legitim förväntning.57  

En legitim förhoppning däremot kan vara följande. En egendomsrätt som 
sedan länge har varit omöjlig att effektivt utnyttja eller ett villkorat krav som 
brister på grund av att villkoret inte uppfylls, kan inte utgöra en legitim för-
väntning utan är endast en legitim förhoppning.58 Vidare innebär ett krav som 
har sin grund i att den enskilde företagit rättsliga manipulationer, såsom ett 
kringgåendeförfarande, att en legitim förväntning inte kan anses föreligga. Ett 

 
53 Se t.ex. Kopecký ./. Slovakien, ansökan nr. 44912/98, dom (GC) av den 28 september 2004, 
Roche ./. Storbritannien, ansökan nr. 32555/96, dom (GC) av den 19 oktober 2005. Solheim 
påpekar att kravet på ”sufficient basis in national law” emellertid inte förstås så att den auto-
noma tolkningsdoktrinen kan kringgås (Solheim 2010 s. 249). 
54 Kopecký § 35, § 45 ff., Draon, § 35 ff. Se även Nerva ./. Storbritannien, ansökan nr. 42295/98, 
dom av den 24 september 2002, § 43, där det konstaterades att rättslig tolkning av om drick-
spengar som betalats via check eller kontokort, som till en början var oklar, inte kunde ge upp-
hov till en legitim förväntan om att ”dricks” skulle bedömas på ett visst sätt. Det förelåg snarare 
en förhoppning hos de klagande om att dricks inte skulle bedömas som lön, som skulle medföra 
att sociala avgifter och skatt inte skulle utgå på beloppet. 
55 Solheim 2010 s. 251, Kopecký ./. Slovakien 2003 § 35. 
56  Dangeville ./. Frankrike, ansökan nr. 36677/97, dom av den 16 april 2002. 
57 Bulves ./. Bulgarien, ansökan nr. 3991/03, dom av den 22 januari 2009. 
58 Malhous ./. Tjeckiska republiken, ansökan nr. 33071/96, beslut den 13 december 2000; Prins 
Hans-Adam II av Liechtenstein ./. Tyskland, ansökan nr. 42527/98, dom (GC) av den 12 juli 
2001, § 83 ff.; Nerva, § 43. 
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sådant krav kan på sin höjd anses vara en legitim förhoppning.59 Av det kan 
vi sluta oss till att typiska kringgåenden av skattelag inte ger upphov till några 
legitima förväntningar. 

Principen om legitima förväntningar är nära besläktad med den unionsrätts-
liga principen om berättigade förväntningar, som kommer att beskrivas i nästa 
avsnitt. Dessa principer har stora likheter men skiljer sig åt på viktiga punkter. 
Den unionsrättsliga principen har en funktion som påminner om en förvalt-
ningsrättslig princip och skyddar därför inte förväntningar som har sin grund 
i privaträttsliga förhållanden som den konventionsrättsliga gör.60 

Om det kan konstateras att fråga är om "egendom" får avgöras om det fö-
religger ett ingrepp i egendomen som är så omfattande att TP1-1 blir tillämp-
lig.61 I denna bedömning kan flera faktorer spela in. Skatteområdet är ju nor-
malt undantaget enligt den andra paragrafen, men ett ingrepp kan emellertid 
vara ett resultat av en beskattningsåtgärd, varvid den vanliga "testvägen" till-
lämpas.62 Skyddet gäller såväl de jure som de facto, d.v.s. det är inte enbart 
fråga om formella berövanden.63  

Kan det konstateras att ett ingrepp i egendom har skett går prövningen in i 
sitt tredje och sista skede enligt vilket avgörs om ingreppet kan anses tillåtet 
eller otillåtet enligt TP1-1. För att ett ingrepp ska vara tillåtet krävs att det 
uppfyller tre krav: 1) ingreppet ska ha stöd i lag, 2) det ska uppfylla ett allmänt 
och legitimt syfte och 3) det ska vara proportionerligt. 

1) För att ett ingrepp ska anses ha stöd i lag, krävs att det finns någon form 
av rättslig grund, vare sig det är en av ett parlament stiftad lag, prejudikat eller 
administrativ praxis.64 Härutöver krävs att "lagen" uppfyller vissa kvalitets-
krav. Lagen måste vara tillgänglig, klar och förutsebar för den enskilde. Dessa 
krav formulerades i fallet Sunday Times mot Storbritannien (1979), varvid 
EDMR fann att en norm inte kan betraktas som "lag" om den inte har formu-
lerats med tillräcklig precision, så att den enskilde kan lägga den till grund för 
sitt handlande, i en grad som är rimlig i förhållande de omständigheter som är 
vid handen: 
 

"A citizen must be able ... to foresee, to a degree that is reasonable in the cir-
cumstances, the consequences which a given action may entail. Those conse-
quences need not be foreseeable with absolute certainty: experience shows this 
to be unattainable. Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring in 
its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with changing 
circumstances. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, 

 
59 Se t.ex. National Provincial Building Societies m.fl. ./. Storbritannien, ansökan nr 21319/93, 
21449/93, 21675/93, dom av den 23 oktober 1997 § 69. 
60 Solheim 2010 s. 306. 
61 Åhman 2000 s. 198. 
62 Ibid. s. 350. 
63 Ibid. s. 245. 
64 Ibid. s. 269. 
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to a greater or lesser extent, are vague and whose interpretation and application 
are questions of practice.”65 

 
Det sistnämnda tyder på att förutsebarhetskravet uppfylls gradvis, men att det 
måste vara tillräckligt klart så att den kan vara vägledande för mänskligt hand-
lande. Ett exempel på när en skattelag inte uppfyller kravet på klarhet och 
förutsebarhet gjordes gällande i fallet Hentrich mot Frankrike (1994).66 Enligt 
ett stadgande i lag som syftade till att förhindra skatteflykt, hade myndighet-
erna givits vidsträckta befogenheter vid bl.a. fastighetsaffärer, att utnyttja en 
förköpsrätt inom sex månader om försäljningspriset ansågs vara för lågt. 
EDMR menade att stadgandet inte var tillräckligt väl preciserat och förutse-
bart, vilket lämnade fältet öppet för godtyckliga ingripanden och därför inte 
kunde sägas uppfylla lagkravet.67 

När det däremot gäller skatteflyktsbestämmelser i allmänhet har EDMR 
med anledning av ett fall rörande artikel 7 EKMR i Khodorovskiy & Lebedev 
mot Ryssland (2013) uttalat att sådana bestämmelser får göras tillräckligt flex-
ibla så att de kan anpassas till nya situationer, utan att för den skull bli oförut-
sebara.68 

2) För att ett ingrepp i egendomsskyddet ska anses tillåtet, krävs vidare att 
det finns ett allmänt och legitimt syfte med att genomföra den aktuella åtgär-
den. Det är normalt staten som är i bäst position att avgöra vad som är ett 
allmänt intresse. I de skatterelaterade målen är detta emellertid vanligtvis 
ingen stor fråga eftersom säkerställandet av skatter är ett allmänt intresse en-
ligt p. 2 i TP1-1. Vad som däremot blir avgörande är om ingreppet har ett 
legitimt syfte. I den meningen får inte skatteinstrumentet användas på något 
annat sätt än avsett och t.ex. inte användas för att förtrycka någon viss etnisk 
grupp i samhället eller liknande.  

3) För det tredje måste ingreppet vara proportionerligt. Det måste:  
 

"strike a fair balance between the demands of the general interest of the com-
munity and the requirements of the protection of the individual's human rights". 

 
Kravet på proportionalitet är inte uppfyllt om ingreppet är alltför betungande 
för den enskilde (excessive burden) eller "fundamentally interferes with his or 
its financial position".69 Ett uppmärksammat fall är N.K.M. mot Ungern 
(2013) enligt vilket en skatt om 98 procent på ett avgångsvederlag ansågs ut-
göra en kränkning av egendomsskyddet. 

 
65 Sunday Times ./. Storbritannien, ansökan nr. 6538/74, dom av den 26 april 1979, § 49. 
66 Hentrich ./. Frankrike, ansökan nr. 13616/88, dom av den 22 september 1994. 
67 Hentrich § 42. 
68 Khodorovskiy & Lebedev ./. Ryssland, ansökan 11082/06, dom av den 25 juli 2013, § 791. 
69 Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse och en grupp av cirka 
15 000 individer ./. Sverige, ansökan nr. 13013/87, beslut (Europakommissionen) av den 14 
december 1988. 
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Frågor om värdering av egendom kan också vara problematiskt vid den prak-
tiska tillämpningen eftersom det är få tillgångar som har ett exakt värde. Den 
frågeställningen aktualiserades i fallet Jokela mot Finland (2002) som rörde 
de efterlevande till ägarna av en fastighet som var föremål för expropriation. 
Vid arvsbeskattningen gjorde skattemyndigheten en högre värdering av fas-
tigheten, än den som företagits av den exproprierande myndigheten, som un-
derlag för beräkningen av expropriationsersättningen. Dessa skillnader rö-
rande värderingen av fastigheten ansågs inte rimliga och innebar en kränkning 
av TP1-1. 

Retroaktiv skattelag aktualiserar i första hand egendomsskyddet i TP1-1 i 
den situation då ett ingrepp antingen inte är legitimt eller inte kan anses pro-
portionerligt, varvid det kan jämställas med konfiskation.70 En sådan situation 
kan även aktualisera andra rättigheter. En aspekt av proportionalitetsprincipen 
är förekomsten av processuella garantier (procedural safeguards), varvid ar-
tikel 6 om rätten till en rättvis rättegång kan vara tillämplig.71 En bedömning 
av proportionaliteten i ett egendomsingripande inkluderar därför förekomsten 
av en rättssäker domstolskontroll.  

Någon närmare genomgång av artikel 6 kan av utrymmesskäl inte göras 
här, men några viktiga påpekanden ska göras. En viktig synpunkt är att skyd-
det i art. 6 endast omfattar processer rörande en civil rättighet eller skyldighet 
eller en anklagelse för brott. Artikeln har inte ansetts tillämplig på skattepro-
cesser, vilket framgår av fallet Ferrazzini mot Italien (2001). Skälet till detta 
är att skatt och följaktligen även skatteprocessen anses vara en del av den 
"hårda kärnan" i staternas maktutövning. Det betyder att artikel 6, åtminstone 
tillsvidare, inte är tillämplig på ett renodlat skatteuttag eller skatteprocesser 
som inte innefattar sanktioner som är straffrättsliga enligt EKMR. Om fråga 
däremot är om ett ingrepp enligt TP1-1 med skatterättslig grund, t.ex. på grund 
av en retroaktiv skattelag av konfiskatorisk art, kan TP1-1 sägas innefatta ett 
särskilt rättskydd vid sidan av artikel 6.72 Fråga är ju inte längre om skatt utan 
om ett egendomsberövande, vilket innebär att EKMR därigenom kan sägas bli 
tillämplig fullt ut. 

Kravet på processuella garantier kan även omfatta krav på effektiva rätts-
medel vilket innebär att även artikel 13 om rätten till ett effektivt rättsmedel 
kan vara tillämplig. 
En kränkning av TP1-1 på grund av t.ex. ett retroaktivt lagstiftningsingri-
pande, kan också innebära diskriminering i strid med artikel 14, vilket framgår 
av fallet Pine Valley mot Irland (1991).73 Detta stadgande är inte generellt utan 
omfattar specifikt de rättigheter som föreskrivs i EKMR, däribland TP1-1.  

 
70 Aall 2007 s. 271. 
71 Sepulchre 2005 s. 172, Thörnhammar 2003 s. 141. 
72 Thörnhammar 2003 s. 142. 
73 Pine Valley Developments Ltd m.fl. ./. Irland, ansökan nr. 12742/87, dom av den 29 november 
1991, § 51; Kopecky § 45. 
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4.2.3 Europadomstolens praxis om retroaktiv beskattning 
 
Vilka krav som gör sig gällande vid bedömningen om en retroaktiv skattelag 
är förenlig med egendomsskyddet kan endast klargöras efter en genomgång 
av EDMR:s praxis.74  Retroaktiv skattelag har varit föremål för prövning i 
såväl den tidigare Europakommissionen som EDMR. EDMR:s praxis är rik-
haltig och det är förenat med vissa svårigheter att med säkerhet finna alla rätts-
fall som finns. Upprepade sökningar har gjorts i såväl EDMR:s rättsfallsdata-
bas HUDOC samt i doktrin.75 Av den litteratur som finns på området och de 
sökningar som här har gjorts, framstår det som om det föreligger tämligen få 
fall som rör retroaktiv beskattning.  

Härutöver har följande urvalskriterier valts vid materialinsamlingen. Frå-
geställningen i fallet måste röra ett retroaktivt ingripande vid beskattningen i 
förhållande till EKMR, vilket kan gälla såväl lagstiftning som rättstillämp-
ning. Rättsfallsanalysen omfattar såväl domar som beslut. Det är av vikt att 
även analysera de beslut enligt vilka EDMR väljer att inte ta upp frågan till 
prövning, då dessa kan innehålla viktig information om vilka situationer som 
EDMR inte anser att en kränkning är för handen, d.v.s. hur skyddet ska av-
gränsas. 

Vid en utvärdering av praxis från EDMR beaktas att EDMR ofta måste 
tolka de konstitutiva begreppen i EKMR så att de kan tillämpas så brett som 
möjligt i flera rättsordningar. Som exempel kan nämnas begreppet lag, vilket 
har behövt definieras så vidsträckt som möjligt för att kunna inrymma både 
"civil law" och "common law" länders olika rättssystem.76 EDMR har också 
utvecklat egna tolkningsprinciper, där proportionalitetsprincipen kan anses 
vara den mest betydelsefulla.77 En annan utmaning med att analysera rättsfall 
från EDMR är att omständigheterna i ett visst fall är hänförligt till en annan 
rättsordning än den svenska och därutöver kan vara tämligen unika, vilket be-
tyder att det inte alltid är säkert att det går att dra några mer generella slutsatser 
av dessa fall. 

Rättsfallsanalysen, som kommer att göras i det avslutande avsnittet, företas 
utifrån ett antal frågeställningar som formulerats för att belysa både likheter 
och skillnader med svensk rätt och för att kunna tillföra synpunkter av relevans 

 
74 Ang. betydelsen av EDMR:s praxis se Palm JT 2003/04 s. 739. 
75 Sökningar har återkommande gjorts i rättsfallsdatabasen HUDOC som finns på EDMR:s 
hemsida. Här har såväl specifika som generella sökningar gjorts med hjälp av sökord på eng-
elska och franska som ”imposition rétroactive”, ”rétroactive”, ”retroactive taxation”, ”retroacti-
vity”, ”retrospectivity”, ”tax” och ”taxation”. Nya rättsfall och ledning angående urvalet har 
vidare sökts i Bakers återkommande rapportering om ny praxis från Europadomstolen i tidskrif-
ten European Taxation samt i Pauwels artikel i EC Tax Review 2013. 
76 Åhman 2017 s. 29 ff. 
77 Ibid. s. 41. 
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för såväl lagstiftare, skatteförvaltning och skattebetalare. Frågeställningarna 
är följande:  

 
Enligt vilka normer regleras skyddet vid retroaktiv beskattning i 
EKMR?  

 
Hur definierar EDMR retroaktivitet, d.v.s. vilken form av retroaktivitet 
omfattas? I anslutning till detta är det också av betydelse att ta reda på 
hur EDMR bedömer skattskyldighetens inträde och vilken betydelse 
denna tidpunkt har vid prövningen?  

 
Vilka rättsakter omfattas? Finns skydd för retroaktiv prejudikatbildning 
respektive administrativ praxis?  

 
Finns det några krav på särskilda skäl eller liknande?  

 
Hur sker gränsdragningen mellan tillåten respektive otillåten retroakti-
vitet?  

 
Vilken tolkningsstrategi kan EDMR huvudsakligen sägas använda sig 
av vid prövningen av en retroaktiv skattelags förenlighet med EKMR?  

 
Vad innebär EDMR:s praxis rörande retroaktiv beskattning för berörda 
rättsliga aktörer? 

4.2.3.1 Retroaktiva ingripanden av lagstiftaren för att förhindra 
kringgående av skattelag  
 
EDMR har i flera fall prövat frågan om retroaktiv skattelag med syfte att 
hindra kringgåenden av skattelag är i överensstämmelse med TP1-1. Denna 
praxis har utvecklats från att ha varit mer kortfattad till att bättre precisera och 
klargöra gränserna mellan vad som är tillåtet och otillåtet. Detta gäller framför 
allt skiljelinjen mellan vad som är en legitim förväntning och därmed skydds-
värt respektive vad som endast utgör en legitim förhoppning om ett visst utfall. 

I ett tidigt fall från 1981, A., B., C. och D. mot Storbritannien, prövade 
Europakommissionen frågan om en retroaktiv skattelag som införts för att 
sätta stopp för konstlade förfaranden med råvaruoptioner kunde anses förenlig 
med TP1-1.78 Kommissionen konstaterade inledningsvis att den retroaktiva 
skattelagen utgjorde ett ingrepp i respekten för egendom. Icke desto mindre 
fann kommissionen att det i det aktuella fallet förelåg ett legitimt syfte med 
lagen att bekämpa skatteflykt.  

 
78 A., B., C., och D ./. Storbritannien, ansökan nr. 8531/79, beslut av den 10 oktober 1981. 
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I enlighet härmed kan inte TP1-1 vara tillämplig om skattelagen kan anses 
nödvändig med beaktande av de syften som anges i artikeln eller om en till-
lämpning av den inte framstår som ”grossly disproportionate to its aim”. Med 
detta sagt hade EDMR inte avsagt sig möjligheten att pröva sådan lagstiftning. 

I fallet The National & Provincial Building Society, The Leeds Permanent 
Building Society and The Yorkshire Building Society mot Storbritannien från 
1997 (Building Societies),79 blev en retroaktiv skattelag med syfte att rätta till 
en teknisk brist i lagstiftningen och förhindra skattekringgående, föremål för 
prövning i EDMR. Det retroaktiva ingripandet var en följd av en lagreform 
rörande beskattningen av bolåneinstitut (building societies) och dess finansiä-
rer. Reformen syftade till att uppnå likformighet mellan bolåneinstituten och 
bankerna i skattehänseende. 

Bolåneinstituten hade ett stort antal finansiärer, av vilka många var små-
sparare med små insatser på vilka det före reformen utgick lite eller ingen skatt 
alls. Det hängde samman med att kapitalet beskattades hos bolåneinstituten 
med en särskild skatt en gång per år istället för direkt hos spararna. Den sär-
skilda skatten beräknades på räntor som betalades ut under räkenskapsåret, 
vilket gällde oavsett om bolåneinstituten hade förlagt räkenskapsåret till ka-
lenderåret eller brutet räkenskapsår. Härefter skulle de aktuella räntorna istäl-
let beskattas direkt hos finansiärerna. Därutöver förföll skatten till betalning 
en gång i kvartalet istället för som tidigare en gång per år. I övergångsskedet 
medförde den nya beskattningstidpunkten att bolåneinstituten fick en felaktig 
skattedebitering beroende på hur man hade förlagt räkenskapsåret. Denna ano-
mali i övergångsbestämmelserna hade emellertid inte uppmärksammats, var-
vid klagandena fick betala skatt även under övergångsperioden. 

Ett av bolåneinstituten, Woolwich, överklagade skattebeslutet och begärde 
att få återbetalning av skatten. I slutet av oktober 1990 prövades frågan av 
House of Lords som fann att övergångsbestämmelserna var felaktiga och inte 
skulle tillämpas samt att Woolwich hade rätt till återbetalning av skatten. Så 
snart domen i Woolwich-fallet hade avkunnats, krävde även de andra bolåne-
instituten återbetalning av skatten med stöd av denna. Dessa initiativ kom 
emellertid att få sig ett abrupt slut sedan en retroaktiv lagstiftning med syfte 
att rätta till de tekniska bristerna i övergångsbestämmelserna infördes i juli 
1991 med verkan från den 18 juli 1986. Sistnämnda datum var hänförligt till 
dagen då Woolwich hade inlett sin domstolsprocess.   

Bolåneinstituten klagade till EDMR med stöd av TP1-1 och anförde att för-
farandet från det allmännas sida var att likna vid expropriation, eftersom man 
menade att man fått betala dubbelt upp. Det faktum att det retroaktiva ikraft-
trädandet hade förlagts till den tidpunkt då Woolwich hade inlett sina proces-
ser, hade gjort det omöjligt för andra bolåneinstitut i samma situation att få sin 
sak prövad i domstol, vilket man ansåg stå i strid med såväl artikel 6 om rätten 
till en rättvis rättegång som artikel 14 om förbudet mot diskriminering. 

 
79  Ansökan nr. 21319/93, 21449/93, 21675/93, dom av den 23 oktober 1997. 
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Vad beträffade prövningen av TP1-1 fann EDMR att förväntningen om rätt 
till återbetalning av skatten var att betrakta som egendom i den meningen att 
det utgjorde en ”legitim förväntning av en fordran”.80 EDMR konstaterade 
också att det förelåg ett ingrepp i rätten till respekt för denna egendom.  

Likväl hade den retroaktiva skattelagen ett legitimt syfte. Begagnandet av 
retroaktivitet för att rätta till tekniska brister som i detta fall förekom i över-
gångsbestämmelserna, ansågs därmed förenligt med egendomsskyddet. Syftet 
var inte utan rimlig grund (”not without reasonable foundation”), eftersom det 
var fråga om ett angeläget allmänt intresse att säkerställa betalningen av skat-
ter och att förhindra otillbörlig skatteplanering på grund av de förestående 
lagändringarna.81 EDMR uttalade härvidlag att: 
 

”there is in fact an obvious and compelling public interest to ensure that private 
entities do not enjoy the benefit of a windfall in a changeover to a new tax-
payment regime”. 

 
Inte heller fann EDMR att beskattningen var oproportionerlig. Angående pro-
portionalitetskravet framhöll domstolen att:  
 

”in determining whether this requirement has been met, it is recognised that a 
Contracting State, not least when framing and implementing policies in the area 
of taxation, enjoys a wide margin of appreciation and the Court will respect the 
legislature’s assessment in such matters unless it is devoid of reasonable foun-
dation (min kursivering)”.82 

 
Utgången i målet har ifrågasatts av Persson Österman som antyder att EDMR 
anlagt ett formalistiskt synsätt på legalitetsprincipen i detta fall.83 Oavsett hur 
det förhåller sig härmed tycks ribban i detta fall ha satts högt, eftersom det 
krävs att lagstiftningen ska vara helt i avsaknad av rimlig grund för att en 
kränkning ska vara för handen. Sepulchre framhåller att EDMR har stått inför 
ett val mellan två olika tolkningsmetoder, nämligen att antingen beakta de in-
tressen som föreligger oavsett de är legitima eller ej eller genom att bedöma 
de klagandes ”legitima avsikter”. EDMR tycks här ha använt sig av det sist-
nämnda alternativet vilket innebär att man enligt Sepulchre har infört ytterli-
gare ett krav på prövningstillstånd till EDMR. Han menar att det inte torde 
finnas någon grund för ett sådant tolkningsalternativ i EKMR och att denna 

 
80 Se Solheims synpunkter rörande EDMR:s prövning avseende egendomsbegreppet och ut-
vecklingen av begreppet legitima förväntningar i Building Societies (Solheim 2010 s. 145 f.) 
81 National Provincial Building Societies m.fl. ./. Storbritannien 1997 § 81. 
82 Ibid. § 80. Hänvisning görs till Gasus Dosier & Fördertechnik GmbH ./. Nederländerna § 
60. 
83 Österman 1999 s. 445. 



250 

tolkning framstår som oroväckande då den görs beroende av en bedömning av 
individens intentioner och även domarens subjektiva tolkning.84  

Min reflektion är att EDMR:s argumentation leder tankarna till principen 
om förfarandemissbruk och idén om otillbörlig vinst, d.v.s. att det finns ett 
"compelling public interest to ensure that private entities do not enjoy the 
benefit of a windfall in a changeover to a new taxpayment regime". Bedöm-
ningen blir således avhängig av de klagandes ”legitima” avsikter med sitt krav 
gentemot staten.  

Fallet M.A. och 34 andra individer mot Finland från 200385 rörde använd-
ningen av ett belöningsprogram på ett företag relaterat till obligationslån med 
köpwarranter. Löptiden för obligationerna var bestämd till mellan den 15/4 
1994 och den 1/12 1998 och warranterna berättigade till köp av aktier i före-
taget till förutbestämt pris under perioden mellan den 1/12 1998 och den 31/1 
2000. Beskattningen av de anställda skedde vid denna tidpunkt som inkomst 
av kapital till en effektiv skattesats om 17,5 procent av kapitalvinsten. Ett lag-
förslag lades emellertid den 16 september 1994, enligt vilket dessa inkomster 
istället skulle beskattas såsom tjänsteinkomster, vilka var föremål för progres-
siv beskattning.  

För att undslippa beskattning enligt den föreslagna lagändringen, sålde de 
klagande sina warranter den 7 november 1994. Regeringen hade emellertid 
blivit varse om att den föreslagna lagändringen givit upphov till konstlade 
ändringar i avtalsvillkoren för dessa belöningsprogram. Under denna period 
hade därutöver en intensiv offentlig debatt blossat upp i landet, där den för-
månliga skattesituationen för arbetstagare som deltagit i belöningsprogram 
ifrågasattes. Regeringen bestämde därför att den nya lagstiftningen skulle 
gälla retroaktivt fr.o.m. den 16 september 1994, d.v.s. den dag då lagförslaget 
lades fram. Följden blev att de klagande beskattades för inkomst av tjänst en-
ligt en progressiv skatteskala på vilket även sociala avgifter skulle betalas. 
Eftersom inkomsterna var så höga beskattades de klagande i den högsta skat-
teklassen, vilket innebar en marginalskattesats om 60 procent. De klagande 
menade att denna retroaktiva ökning av skattesatsen utgjorde en inskränkning 
i rätten till respekt för deras egendom i strid med TP1-1.  

EDMR fann att den retroaktiva beskattningen var att karaktärisera som ett 
ingrepp i klagandenas egendom. Ingreppet var emellertid att betrakta som le-
gitimt, eftersom syftet med lagstiftningen var att hindra skattebetalarna från 
att undgå beskattning enligt den retroaktiva lagen, vilken i sin tur hade till 
ändamål att upprätthålla kravet på likabehandling vid beskattningen av arbets-
tagare. Det förelåg således ingen berättigad förväntning. I anslutning härtill 
uttalade EDMR:  
 

 
84 Sepulchre 2005 s. 176. 
85 M.A. och 34 andra individer ./. Finland, ansökan nr 27793/95, beslut av den 10 juni 2003. 
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”The Court considers that the applicants did not have an expectation protected 
by Article 1 of Protocol No. 1 that the tax rate would, at the time when they 
would have been able to draw benefits from the stock option programme ac-
cording to the original terms of the programme, i.e. between 1 December 1998 
and 31 January 2000, be the same as it was in 1994 when the applicants sub-
scribed the bonds.”  

 
Vad gällde ingreppets förenlighet med proportionalitetsprincipen noterade 
EDMR att skatten givetvis var av stor ekonomisk betydelse för de klagande, 
men kunde inte sägas ha ålagt dem en orimlig ekonomisk börda. Retroaktiv 
lagstiftning per se är inte heller otillåten enligt TP1-1 och med hänsyn tagen 
till staternas vida bedömningsmarginal på skatteområdet, kunde åtgärden inte 
anses vara oproportionerlig eftersom det inte kunde sägas helt sakna rimlig 
grund. EDMR har vidhållit sin praxis härom i det senare målet S.B. m.fl. mot 
Finland (2004) som rörde samma retroaktiva lagändring som i fallet M.A. m.fl. 
mot Finland. Fallet rörde personaloptioner.86   

Baker menar att EDMR i fallet M.A. m.fl. tydligt visar att retroaktiv lag-
stiftning med syfte att stävja skatteflykt förvisso inte utgör ett ingrepp i ägan-
derätten i sig självt men att ”it will be zealously scrutinised to ensure that it 
can be justified”.87  

Pauwels framhåller att M.A.-fallet tillsammans med Building societies-fal-
let verkar vara ett av de ledande fallen rörande retroaktiv skattelagstiftning.88 
I M.A.-fallet klargörs hur EDMR ser på skattskyldighetens inträde. Här fram-
står det klart att avyttringstidpunkten var utgångspunkten för EDMR. Det 
framgår emellertid inte om EDMR har tagit någon slutlig ställning i denna 
fråga. Pauwels framhåller att med tanke på att bedömningen om skattskyldig-
hetens inträde kan skilja sig mellan olika länder, kan det leda till ett otillfreds-
ställande resultat om beskattningstidpunkten som gäller för varje enskilt fall 
får fälla avgörandet. Han menar att en ”substance over form approach” bör 
tillämpas.89  

Vad gäller frågan om skattskyldighetens inträde, påminner denna proble-
matik om den som tillämpningen av RF 2 kap. 10 §, st. 2 är förenad med vad 
beträffar den beskattningsutlösande omständigheten. Rättighetsskyddsutred-
ningen var ju tvungen att ta helhetshänsyn när man utformade RF 2 kap. 10 § 
st. 2 så att detta skulle kunna omfatta alla skatter, bortsett från de olika tid-
punkter som kan föreligga för skattskyldighetens inträde för olika skatteslag. 
EDMR måste å sin sida etablera begrepp som går att använda i alla de rätts-
ordningar som omfattas av dess skydd. Det framstår därför som rimligt att anta 

 
86 S.B. m.fl. ./. Finland, beslut 2004. 
87 Baker BTR 2005 s. 7. 
88 Pauwels EC Tax Review 2013 s. 273. 
89 Ibid. s. 271. 
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att EDMR kommer att stå fast vid den bedömning som gjorts i MA-fallet, 
d.v.s. att utgångspunkten är "avyttringstidpunkten". 

I ett senare fall från 2015 i Huitson mot Storbritannien bekräftas ånyo 
EDMR:s hållning rörande skatteanpassade transaktionsförfaranden av skatte-
flyktskaraktär. Omständigheterna i målet var sådana att en IT-konsult som be-
drev egen verksamhet hade tagit hjälp av en skatterådgivningsbyrå på Isle of 
Man för att genomföra vissa skatteanpassade transaktioner. Förfarandet, som 
byrån hade marknadsfört på bred front, gick ut på att utnyttja en lucka i dub-
belbeskattningsavtalet mellan Storbritannien och Isle of Man. För Huitsons 
del innebar detta att han betalade inkomstskatt till en effektiv skattesats om 
endast 3,5 procent. 

Det visade sig senare att mer än 2 500 brittiska medborgare hade utnyttjat 
detta förfarande och skattebortfallet räknades uppgå till mer än 100 miljoner 
GBP, vilket föranledde Skattemyndigheterna att vidta åtgärder. Huitson fick 
därför flera brev från skattemyndigheterna där han informerades om att man 
hade för avsikt att granska de ifrågasatta transaktionerna. Slutligen fick han 
meddelande om att han skulle ingå i ett pilotmålsprojekt som skattemyndig-
heten hade för avsikt att inleda. Innan så hade skett, hann lagstiftaren agera 
genom att stifta en retroaktiv lag, som skulle täppa till luckan i det aktuella 
dubbelbeskattningsavtalet. Denna lag hade retroaktiv verkan sju år bakåt i ti-
den, d.v.s. från tidpunkten när det omtvistade förfarandet började användas. 

EDMR prövade inte frågan om egendom separat, utan gick tämligen rakt 
på frågan om det retroaktiva ingreppet från statens sida var berättigat. EDMR 
fann att Huitson inte kunde anses ha någon legitim förväntning, att det förfa-
rande som han använt, inte kunde anses acceptabelt och inte heller att lagstif-
taren skulle vara förhindrad från att ingripa mot det genom retroaktiv lagstift-
ning. Av denna anledning kunde inte Huitson enligt EDMR, hävda att den 
retroaktiva perioden var för lång. Dessutom hade Huitson blivit uppmärksam-
mad på att förfarandet kunde ifrågasättas direkt av skattemyndigheterna vid 
upprepade tillfällen och hade ändå inte betalat den skatt som han borde ha 
betalt. EDMR uttalade med anledning härav:  

 
”…the applicant could reasonably have expected that Parliament would re-
spond in a way which ensured fairness generally between all taxpayers in the 
United Kingdom.”  

 
Här är det intressant att notera hur EDMR precis som i Building Societies ut-
tryckligen beaktar andra enskilda skattebetalare i sin bedömning, d.v.s. ”fair-
ness generally between all taxpayers”.90  

En annan intressant aspekt på målet är att det inte synes spela någon roll 
om den skattskyldige ingått de omtvistade kringgåendetransaktionerna flera 
år tidigare (i det här fallet sju år tidigare), eftersom någon legitim förväntning 

 
90 Huitson ./. Storbritannien 2015 § 34. 
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aldrig varit aktuell. Frågan är om det innebär att det i princip alltid skulle vara 
tillåtet för lagstiftaren att ingripa mot sådana kringgåendeförfaranden oavsett 
när i tiden som de har ägt rum. Det kan dock antas att ett beaktande av alltför 
långa perioder bakåt i tiden skulle kunna utgöra ett oproportionerligt ingrepp 
om det blir fråga om mycket höga belopp - d.v.s. det får inte hota den enskildes 
ekonomiska existens, vilket framgår av t.ex. fallet Mamidakis mot Grekland 
från 2007.91 I fallet Huitson beaktar emellertid EDMR att Huitson faktiskt 
hade blivit kontaktad av skattemyndigheterna med anledning av dennes skat-
teanpassade transaktioner vid flera tillfällen. Staten har därutöver agerat så 
snart man fått kännedom om det utbredda kringgåendet. 

Med beaktande av de fyra rättsfall som här redogjorts för, hänförliga till 
fyra olika decennier, står bilden klar att kringgående av skattelag normalt inte 
kan grunda en legitim förväntning och att retroaktiv beskattning i sådana fall 
är tillåten om den inte är "devoid of reasonable foundation". Kringgåenden 
innebär normalt bara en förhoppning av ett visst utfall och kan som sådan inte 
utgöra grund för någon ”egendom”. Vidare står det klart att man vid bedöm-
ningen lägger an ett övergripande perspektiv utifrån likhetsprincipen och även 
beaktar rättvisa mellan skattebetalare i sina bedömningar.  

4.2.3.2 Retroaktiva ingripanden av lagstiftaren beträffande pågående 
rättsprocesser och lagakraftvunna domar 
 
Åtgärder där lagstiftaren med retroaktiv lagstiftning ingriper i pågående rätts-
processer och förfaranden på myndighetsnivå, granskas ingående av EDMR. 
Det kan t.ex. vara fråga om situationer där lagstiftaren retroaktivt ger resnings-
möjligheter för myndigheterna att ta upp redan avgjorda fall. I andra fall kan 
det ha inträffat att myndigheterna agerar utanför sina befogenheter vid tid-
punkten, men att detta ändå valideras i efterhand genom en retroaktiv lag som 
därigenom påverkar pågående processer. Vad beträffar skattemål kan det 
emellertid anses rättfärdigat i vissa fall, om det handlar om att rätta till en 
teknisk brist i lagstiftningen och förhindra kringgående av skattelag. 

Ett antal fall i EDMR:s praxis handlar om situationer där lagstiftaren ingri-
per genom retroaktiv lagstiftning i pågående rättsprocesser för att säkerställa 
betalningen av skatter och för att förhindra missbruk av luckor i skattelagstift-
ningen. Praxisändringar kan ju få stora statsfinansiella konsekvenser, varför 
lagstiftaren kan känna sig nödgad att ingripa med retroaktiv lagstiftning. I Sve-
rige sker detta också, vilket nämndes i avsnitt 3.3.3.2, senast i en stoppskri-
velse 2015 med anledning av en dom från Kammarrätten i Jönköping angå-
ende tolkningen av bestämmelsen av uttag i 22 kap. 3 § IL, i ett mål rörande 
s.k. paketering av fastighet. Sådana paketeringar gjordes regelmässigt inför en 
extern avyttring med syfte att undgå beskattning på den underliggande 

 
91 Mamidakis ./. Grekland, ansökan nr. 35533/04, dom av den 11 januari 2007. 
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tillgången.92  Lagstiftaren befarade att om HFD skulle tolka det aktuella stad-
gandet på samma sätt som Kammarrätten, skulle det leda till stort skattebort-
fall. Skrivelsen drogs sedermera tillbaka eftersom HFD i målet HFD 2015 ref. 
30 dömde i enlighet med den tolkning som regeringen hade gjort av bestäm-
melsen. En sådan åtgärd från statens sida riskerar att viktiga processuella ga-
rantier kan sättas ur spel.  

I fallet Building Societies m.fl. godtog emellertid EDMR en sådan åtgärd 
från statens sida eftersom det var fråga om att rätta till lagstiftningsbrister av 
teknisk natur och för att förhindra kringgåendetransaktioner i anslutning till 
detta. EDMR framhöll det förelåg en förväntning om rätt till återbetalning av 
skatt, som var att betrakta som egendom enligt TP1-1. Det innebar att även 
andra stadganden i EKMR skulle kunna vara tillämpliga i fallet. EDMR fann 
emellertid inte att vare sig artikel 6 eller artikel 14 hade kränkts. Artikel 6 hade 
inte kränkts eftersom bolåneinstituten hade inväntat Woolwich process när de 
själva hade kunnat klaga till domstol. Därutöver beaktade EDMR att 
Woolwich hade stått för hela kostnaden för sin process och därför hade rätt att 
förlita sig på domen. Bolåneinstituten kunde därför bara ha en förhoppning 
om att erhålla återbetalning.  

Domaren Jambrek var emellertid skiljaktig i målet avseende bedömningen 
om statens förfarande varit förenligt med EKMR. Han instämde i majoritetens 
bedömning rörande egendomsskyddet, men menade att staten gjort sig skyldig 
till en kränkning av artikel 6 i kombination med artikel 14 eftersom det inte 
fanns något objektivt eller rimligt skäl som kunde rättfärdiga olikbehand-
lingen mellan Woolwich och de andra bolåneinstituten. Jambrek ansåg inte att 
det kan vara godtagbart för en stat att genom retroaktiv lagstiftning avgöra 
anhängiga processer annat än under mycket speciella omständigheter, något 
som enligt denne inte ansåg förelåg i det aktuella fallet.  
 Några år senare etablerades en ny praxis i EDMR genom avgörandet Zie-
linski och Pradal samt Gonzalez m.fl. mot Frankrike, som gav anledning att 
ifrågasätta om sådana tillvägagångssätt från statens sida som använts i Buil-
ding Societies var tillåtna enligt artikel 6. I detta fall ansågs en kränkning av 
artikel 6 föreligga på grund av att lagstiftaren hade ingripit genom retroaktiv 
lagstiftning om sociala förmåner, vilket fick till följd att pågående rättsproces-
ser där staten varit part blev meningslösa.93 EDMR fann att förfarandet stod i 
strid med artikel 6.  

Frågan prövades på nytt i en skatterelaterad dom rörande sociala avgifter i 
OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X and Blanche de Castille m.fl. mot 

 
92 Regeringens skrivelse 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna 
om uttag i näringsverksamhet. 
93 Zielinski och Pradal samt Gonzalez ./. Frankrike, ansökan nr. 24846/94, 34173/96, dom (GC) 
av den 28 oktober 1999.  
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Frankrike.94 I en dom från den högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat) 
hade slagits fast att privatskolor skulle kunna kräva tillbaka vissa sociala av-
gifter, som betalats till staten, för att säkerställa likabehandlingen mellan pri-
vatanställda och offentliganställda lärare. Detta fick till följd att ett stort antal 
privatskolor väckte talan vid domstol för att få återbetalning av redan betalda 
sociala avgifter, däribland de klagande. Staten riskerade därför att gå miste om 
mycket stora belopp på grund av vad som uppfattades som en teknisk brist i 
lagstiftningen. Denna hade blottlagts genom högsta förvaltningsdomstolens 
praxis. Innan de nya målen hade avgjorts infördes emellertid en lagändring 
med retroaktiv verkan som kraftigt kringskar återbetalningsrätten. Härefter 
skulle återbetalning endast kunna ske till en väsentligt lägre procentsats. 
Denna lägre procentsats skulle enligt lagstiftaren vara tillräcklig för den ”ut-
jämning” som var nödvändig.  

Några privatskolor klagade på den retroaktiva lagstiftningen till EDMR och 
anförde att åtgärden stod i strid med artikel 6, eftersom den ingripit i pågående 
rättsprocesser där staten var part. Vidare framhöll de klagande att den inte var 
förenlig med TP1-1, eftersom den retroaktiva lagen hade reducerat deras rätt-
mätiga krav på återbetalning och därigenom kränkt deras egendomsskydd. 
EDMR kom emellertid fram till att lagstiftaren, genom att införa den retroak-
tiva lagen, hade sökt att återetablera och bekräfta sin tidigare avsikt, vars för-
verkligande hade förhindrats genom tekniska defekter i den tidigare lagstift-
ningen. Vidare förelåg ett klart och angeläget allmänt intresse att motverka att 
privatskolorna utnyttjade denna återbetalningsrätt till sin fördel på ett icke 
önskvärt sätt, som därutöver skulle förorsaka staten oberättigade kostnader.95  

Vad gällde artikel 6 fann emellertid EDMR att den nya praxis som utveck-
lats i Zielinski och Pradal samt Gonzalez m.fl. inte var tillämplig i det ifråga-
varande fallet. EDMR konstaterade istället att omständigheterna som förelåg 
i det aktuella fallet påminde om dem som förelåg i Building Societies, varför 
någon kränkning inte kunde konstateras.96 Sistnämnda fall hade sålunda 
alltjämt relevans. Det faktum att lagstiftarens syfte med lagändringen var att 
avhjälpa brister av teknisk karaktär i kombination med att klagandena genom 
sina processer var ute efter att utnyttja en möjlighet för att göra en extra vinst, 
innebar att lagstiftarens ingripande på det sätt som gjorts ansågs försvarligt.  

Av detta kan man också sluta att den svenska regeringens ingripande ge-
nom stoppskrivelse för att hindra att en oväntad tolkning i rättspraxis, såsom 
i ärendet beträffande fastighetspaketeringar, är förenlig med EDMR:s praxis.97  

 
94 OGIS-Institut Stanislas, OGEC St. Pie X & Blanche de Castille m.fl. ./. Frankrike, ansökan 
nr. 42219/98, dom av den 27 maj 2004. 
95 Ibid. § 85. 
96 Ibid. § 67 och 68. EDMR motiverade detta med att de klagande i det aktuella fallet genom 
sina processer medvetet hade utnyttjat en lucka i lagen i syfte att uppnå en extra vinst. Det var 
därför rimligt att förutse att lagstiftaren skulle ingripa på det sätt som gjorts. 
97 Skr. 2014/15:35. 
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Den ståndpunkt som manifesteras i fallet Building Societies och fallet OGIS-
Institut Stanislas m.fl. avseende lagstiftarens ingripande genom retroaktiv lag-
stiftning i pågående rättsprocesser för att avhjälpa tekniska brister i lagstift-
ningen och motverka oönskat kringgående, har härefter befästs i flera efterföl-
jande skatterelaterade avgöranden.  

Några år senare, år 2009, kom ännu ett skatterelaterat mål upp i EDMR, 
där staten hade ingripit genom retroaktiv lagstiftning för att avhjälpa en tek-
nisk brist och förhindra skattekringgående, men med en annan utgång.  

I fallet Joubert hade ett gift par sålt samtliga aktier i ett av dem helägt bolag 
till ett annat bolag B. På grund av en skatterevision i bolaget B utförd av en 
särskild avdelning inom den franska skatteförvaltningen, Direction des Véri-
fications Nationales et Internationales (DVNI), fick makarna sin skatt omprö-
vad. Detta fick till följd att de åsattes en kraftig skattehöjning. De påfördes 
dessutom skattetillägg om 40 procent av den obetalda skatten.  
 Makarna överklagade myndighetens beslut till förvaltningsdomstol. Som 
grund för sin talan åberopade makarna att DVNI inte haft behörighet att om-
pröva deras beslut, eftersom denna avdelning endast kunde handlägga ärenden 
rörande skattebetalare som hade kopplingar till ett visst bolag. Makarna hade 
ju ingen annan koppling till bolaget B annat än att de hade sålt sitt bolag till 
B.  
 Medan makarnas skattemål var anhängigt i förvaltningsdomstolen, inför-
des en särskild lag som retroaktivt gav DVNI behörighet att handlägga makar-
nas fall (une loi de validation). Lagen hade sin grund i att den obehöriga makt-
utövningen av DVNI hade resulterat i ett stort antal rättsprocesser, som man 
befarade skulle kunna medföra stora kostnader för det allmänna. Förvaltnings-
rätten gick ändå på makarnas linje. De förlorade emellertid i appellationsdom-
stolen även om domstolen befriade dem från skattetilläggen. De nekades se-
dermera prövningstillstånd till den Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil 
d'Etat).  

EDMR fann att även om staterna har ett stort tolkningsutrymme på skatte-
området, hade man här överskridit detta, då det bärande skälet till det retroak-
tiva godkännandet var att den tidigare obehöriga myndighetsutövningen ris-
kerade att medföra stora kostnader för staten. Flera skattebetalare hade också 
vittnat om att skattemyndigheterna hade försökt att förhala processen i deras 
mål i domstolen, så att de skulle träffas av den retroaktiva lagen. Samma sak 
gällde i makarna Jouberts fall. Således fann EDMR att ingreppet saknade ett 
legitimt syfte som kunde rättfärdigas av ett allmänt intresse.98 Fallet Joubert 
visar tydligt att EKMR ger skydd mot att retroaktiva åtgärder används som ett 
led i maktmissbruk från statens sida.  
 I vissa fall ändras förutsättningarna vad beträffar återbetalning av skatt och 
preskription av skattefordringar. Det är givetvis en olägenhet för den enskilde, 
men det är inte alltid som en legitim förväntning föreligger endast av den 

 
98 Joubert ./. Frankrike, ansökan nr. 30345/05, dom av den 23 juli 2009 § 64. 
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anledningen. Skattebetalare kan också få tåla att lagstiftaren vill driva igenom 
den för staten mest fördelaktiga tolkningen. Det kan ske genom särskilda la-
gar. I vissa länder har man en särskild normkategori för lagar som talar om att 
ett stadgande ska tolkas på ett visst sätt. I Sverige kan stoppskrivelseinstitutet 
användas för att åstadkomma sådana resultat. 

I ett avgörande från 2005, EEG-Slachthuis Verbist mot Belgien (slakterifö-
retaget),99 var fråga om en belgisk lagstiftning av den 24 mars 1987 rörande 
tvångsavgift för köttproducenter som hade till ändamål att finansiera en sär-
skild fond för djurs hälsa och produktion, vilken bl.a. skulle ge stöd till in-
hemska köttproducenter. Avgiften gällde emellertid såväl inhemskt produce-
rade kreatur som importerade. Detta gav anledning att ifrågasätta lagen från 
unionsrättsliga utgångspunkter, d.v.s. om det i själva verket var fråga om en 
tull på importerade kreatur eller otillåtet statsstöd. Lagstiftaren hade emeller-
tid inte fullföljt sin skyldighet enligt EG-fördraget att inhämta godkännande 
från EU-kommissionen vare sig för lagen ifråga och inte heller för efterföl-
jande lagändringar. 

Senare förklarades lagen stå i strid med EG-fördraget av såväl Kommiss-
ionen som EUD eftersom fonden var avsedd att finansiera djurhållningsstöd 
till inhemska köttproducenter, men underlaget för avgiften som finansierade 
den inkluderade även importerade kreatur.100 För att avhjälpa problemet in-
förde lagstiftaren 1994 en lag med retroaktiv verkan, som föreskrev en rätt till 
återbetalning av avgifterna fr.o.m. 1988 under vissa villkor.  
 Under 1998 infördes en ny lagstiftning, även den med retroaktiv verkan 
och denna gång efter EU-kommissionens godkännande. Genom den nya lagen 
ersattes fonden för djurs hälsa och produktion med en ny fond, vilket innebar 
att de tidigare betalda avgifterna rörande inhemskt producerade djur blev lag-
liga. Däremot togs inte rätten att få tillbaka betalda avgifter för importerade 
djur bort, utan kunde alltjämt utkrävas från 1988. Slakteriföretaget som tidi-
gare hade klagat till domstol för att erhålla full återbetalning av erlagda avgif-
ter, gick därmed miste om möjligheten till domstolsprövning. Slakteriföreta-
get klagade till EDMR under åberopande av artikel 6, artikel 13 och TP1-1. 
EDMR fann att fråga var om egendom, men att den retroaktiva lagen inte i sig 
utgjorde en kränkning av egendomsskyddet i TP1-1. EDMR konstaterade att 
lagstiftaren genom att införa 1998 års lag, hade sökt återetablera och bekräfta 
sin tidigare avsikt, vars förverkligande hade förhindrats genom tekniska de-
fekter i den tidigare lagstiftningen. Vidare förelåg klara och angelägna all-
männa intressen för att säkerställa finansieringen av den ifrågavarande fonden. 
Domstolen framhöll vidare att lagstiftarens åtgärd var förutsebar: 
  

”the applicants could not reasonably have expected that the State would take no 
action. The intervention was foreseeable and was made on clear and compelling 

 
99 EEG-Slachthuis Verbist ./. Belgien 2005. 
100 Mål C-17/91 Lornoy N.V. m.fl. 



258 

public-interest grounds. It did not create any particular legal uncertainty, given 
that, as already observed, the legislation is absolutely identical in content to the 
original royal decree.”  

 
Domstolen fann emellertid, beträffande invändningen enligt artikel 6, att det 
alltid föreligger en inneboende risk att retroaktiv lagstiftning påverkar på-
gående processer i vilka staten är part. I den aktuella situationen menade dom-
stolen att de inhemska domstolarna alltjämt var fria att pröva lagstiftningens 
förenlighet med unionslagstiftningen. Slakteriföretaget nekades prövningstill-
stånd till EDMR. 
 I ett antal beslut om prövningstillstånd, har frågan om lagstiftarens ingri-
pande i pågående rättegångar också bidragit till vissa klargöranden om gräns-
dragningen mellan legitima förväntningar och legitima förhoppningar avse-
ende olika skattekrav.  
 I ett beslut i fallet Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de 
France mot Frankrike hade en lag avseende tolkningen (en s.k. ”loi interpré-
tative”) av ett stadgande rörande beräkningen av den avdragsgilla andelen för 
gemensamma kostnader i en verksamhet relaterad till valutahandel (pro rata 
beräkning), införts med retroaktiv verkan.101 Det fick till följd att, den för sta-
ten fördelaktiga tolkningen, måste tillämpas på pågående processer till nack-
del för klaganden. EDMR fann inte att detta utgjorde en kränkning av TP1-1 
eftersom avdraget vare sig var säkert eller fastställt. Den klagande kunde där-
med inte sägas ha en berättigad förväntning om att få avdraget, utan möjligen 
endast en berättigad förhoppning härom.  

Ett annat beslut från 2012, S.A. Optim och Industerre mot Belgien, hand-
lade om preskription av skatteskulder.102 Bolagen Optim och Industerre hade 
år 2001 fått några av sina skatteskulder preskriberade trots att dessa alltjämt 
var föremål för prövning i domstol. I ett rättsfall 2002 hade Kassationsdom-
stolen (Cour de Cassation) konstaterat att skatteskulder som var under dom-
stolsprövning inte kunde preskriberas. En lag rörande tolkningen av de regler 
som var ifråga i fallet infördes med retroaktiv verkan, vilket fick till följd att 
bolagens beslut upphävdes. De sökande menade att detta förfarande från lag-
stiftarens sida stod i strid med artikel 6, artikel 14 och TP1-1. EDMR menade 
att en förväntan om att bli befriad från en skuld genom preskription mycket 
väl kunde utgöra en tillgång och därmed inrymmas under begreppet egendom 
enligt TP1-1. I den aktuella situationen var det emellertid endast fråga om en 
legitim förhoppning om att bli befriad från en potentiell skuld. Någon berätti-
gad förväntning som kunde härledas från en väl definierad situation förelåg 
därför inte och TP1-1 ansågs inte tillämplig.103 Prövningstillstånd nekades. 

 
101 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France ./. Frankrike, ansökan nr. 
58867/00, beslut av den 19 oktober 2004. 
102 Optim & Industerre ./. Belgien, ansökan nr. 23819/06, beslut av den 11 september 2012. 
103 Ibid. § 37. 
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Fallet Agurdino mot Moldavien från 2011 berör situationen när en lagstiftare 
ingriper genom retroaktiv lagstiftning avseende ett lagakraftvunnet avgö-
rande.104 Agurdino var ett kemikalieföretag verksamt inom en särskild ekono-
misk zon. Det innebar bland annat att det var undantaget från mervärdesskatt 
enligt den lagstiftning som gällde den särskilda ekonomiska zonen inom vars 
område företaget bedrev sin verksamhet. Detta till trots, ålade skattemyndig-
heten företaget i oktober 2001 att erlägga mervärdesskatt om ca 126 000 EUR. 
Därutöver påfördes företaget en kännbar straffavgift om ca 101 000 EUR. I 
juni 2002 fick emellertid företaget rätt i Högsta domstolen och befriades från 
skattekravet. 

Den 20 oktober 2005 antog emellertid parlamentet en tolkningslag (Inter-
pretation Act) avseende den aktuella lagen vilken gick stick i stäv med den 
tolkning som domstolarna (och företaget) hade gjort. Kort därefter, den 2 no-
vember 2005, begärde skattemyndigheten resning avseende Agurdinos avgö-
rande mot bakgrund av den nya lagen. Den 14 november fick företrädare för 
företaget information per telefon från Högsta domstolens sekretariat om att en 
muntlig förhandling i det återupptagna målet skulle äga rum den 16 november. 
Samma dag ogiltigförklarade Högsta domstolen de tidigare avgörandena av-
seende Agurdino och dömde till fördel för skattemyndigheten. 

Tolkningslagen förklarades emellertid stå i strid med konstitutionen av för-
fattningsdomstolen den 30 november 2006. Agurdino försökte med stöd av 
författningsdomstolens avgörande överklaga högsta domstolens dom från 
2005, men nekades prövningstillstånd i januari 2007. Vid den här tidpunkten 
hade företaget hamnat på obestånd. 

EDMR fann att staten kränkt såväl artikel 6 som TP1-1. Vad beträffade 
artikel 6 var stadgandet tillämpligt eftersom skattekravet även innefattade en 
straffavgift vilken utgjorde en ”criminal charge”. Vid denna prövning note-
rade domstolen att återupptagandet av fallet Agurdino i Högsta domstolen inte 
var motiverat. De villkor som den inhemska processlagstiftningen föreskrev 
för att ett fall skulle kunna tas upp till förnyad prövning tycktes inte ha iaktta-
gits. Detta skulle enligt lagen vara möjligt om saknade dokument återfunnits 
och prövningen därefter skulle ske inom en tremånadersfrist. Något skäl till 
varför denna frist hade överskridits i det aktuella fallet hade inte lämnats. Oav-
sett hur det förhöll sig med den interna lagstiftningen, utgjorde statens age-
rande en kränkning av rättssäkerhetsprincipen som i sin tur förutsätter respekt 
för principen om res judicata, vilka principer framgår genom en tolkning av 
artikel 6 i ljuset av preambeln till EKMR.105 Vidare hade även rätten till dom-
stolsprövning kränkts. 

Vad avsåg egendomsskyddet var det klart, inte minst mot bakgrund av 
EDMR:s tidigare praxis att det belopp som företaget tidigare befriats från att 
betala utgjorde egendom enligt TP1-1. Att ogiltigförklara en dom, efter det att 

 
104 Agurdino ./. Moldavien, ansökan nr. 7359/06, dom av den 27 september 2011. 
105 Ibid. § 25 och 26. 
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den vunnit laga kraft och inte möjliggjort en överprövning av det nya avgö-
randet, utgjorde ett ingrepp i klagandens rätt till respekt för sin egendom. Även 
om det kunde förutsättas att ett sådant ingrepp skulle anses tjäna ett allmänt 
intresse, fann EDMR att det inte gick att rättfärdiga eftersom ”a fair balance 
was not preserved and the applicant company was required to bear an indi-
vidual and excessive burden.”  

Baker framhåller i sin kommentar till Agurdino att: ”This is a ringing con-
firmation that retroactive tax legislation (when permissible) can never reverse 
the effect of a final, binding court judgment.”106  

Avgörandet klargör också att i de förhållandevis ovanliga situationer då en 
stat begagnar sig av retroaktiv lagstiftning, det är nödvändigt att säkerställa att 
redan lagakraftvunna domar exkluderas från lagens tillämpningsområde (s.k. 
grandfathering).107 Fallet blottlägger också en viktig brist rörande tillämp-
ningsområdet för artikel 6. Skatteprocessen omfattas som bekant inte av arti-
kel 6, vilket bland annat framgår av fallet Ferrazzini från 2001.108 Det hade 
därför varit olyckligt om Agurdino inte hade påförts en straffavgift och artikel 
6 inte varit tillämplig på fallet, eftersom fråga var om ett så flagrant missbruk 
från statens sida.109   

4.2.3.3 Retroaktiv skattelagstiftning i kristid 
 
I ett fall från 2017, P. Plaisier B.V. m.fl. mot Nederländerna aktualiserades 
frågan om bruket av retroaktiv skattelagstiftning i kristid. En tillfällig lö-
neskatt på höga inkomster hade införts som ett led i att hantera en svår ekono-
misk kris, både nationellt och inom EU. Skatten skulle utgå under 2012 med 
16 procent på årsinkomster överstigande 150 000 EUR, men tiden utsträcktes 
sedermera till ännu ett år. Syftet med skatten var fördelningspolitiskt och 
skulle användas för att hjälpa de sämst ställda hushållen under krisen. Den 
tillfälliga löneskatten var en del i ett helt paket med ekonomisk-politiska åt-
gärder som staten vidtog för att avvärja krisen.  

De klagande som var två enmansaktiebolag verksamma inom finans-
branschen samt en rekryteringskonsult för professionella fotbollsspelare, som 
hade ålagts att betala skatten, menade att fråga vara om otillåten retroaktivitet 
i strid med TP1-1. Fråga var inte om något kringgående av skattelag och re-
kryteringskonsulten hävdade att löneskatten gjorde det svårt att attrahera nya 
uppdrag. 

EDMR kunde konstatera att fråga var om egendom och att undantaget i p 
2 till TP1-1 var tillämpligt. Det fanns inga skäl att ifrågasätta lagligheten av 
ingreppet, något som inte heller hade gjorts av de klagande. Det faktum att 

 
106 Baker European Taxation 2012 s. 308. 
107 Ibid. s. 309. 
108 Ferrazzini ./. Italien, ansökan nr. 44759/98, dom (GC) av den 12 juli 2001. 
109 Baker European Taxation 2012 s. 309. 
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skattelagen var retroaktiv var inte heller i sig något som innebar en konflikt 
med TP1-1110  

Den springande punkten i detta fall var emellertid om det retroaktiva ingri-
pandet från lagstiftarens sida kunde anses proportionerligt. Bedömningen gick 
därefter vidare till att avgöra om det förelåg någon alltför betungande börda 
för de enskilda. Finansbolagen hade ju inte angivit några sådana argument. 
Det enda argumentet som skulle kunna beaktas var det faktum att rekryterings-
konsultbolaget hade svårt att attrahera uppdrag. Härutöver hade anförts att den 
tillfälliga löneskatten hade träffat så få adressater, att den rimligen inte skulle 
kunna bidra till att nämnvärt stärka statskassan. Statsmakten borde därför ha 
valt något annat lämpligt skatteobjekt enligt de klagande. 

EDMR lät sig emellertid inte övertygas av dessa argument. Vad beträffade 
allmänintresset förelåg här en finansiell- och ekonomisk krissituation av sällan 
skådad magnitud, åtminstone i fredstid. Det kunde inte hävdas att den retro-
aktiva skatten hade införts enbart av budgetskäl. Tillsammans med Grekland, 
Portugal och andra EU-medlemsstater var Nederländerna angeläget om att 
uppfylla sina förpliktelser gentemot EU så skyndsamt som möjligt.  

Klagandena hade vidare argumenterat att löneskatten inte skulle bidra till 
att stärka statskassan beroende på det ringa antalet adressater, vilket borde ha 
föranlett lagstiftaren att välja något annat alternativ för att säkerställa statens 
finansiering under krisen. Som svar på detta påpekade EDMR, att det inte var 
domstolens sak att avgöra, vilken metod som lagstiftaren bör välja för att lösa 
svåra problem i kristid. EDMR fann således att ingreppet var att betrakta som 
proportionerligt och att ansökan var uppenbart ogrundad. 

Fallet är intressant för svensk del inte minst för att det handlar om en situ-
ation som regleras i det andra undantaget till RF 2 kap. 10 § st. 2, nämligen att 
retroaktiv skattelag kan införas om det är påkallat av särskilda skäl vid svår 
ekonomisk kris. Här är det också av intresse att betänka hur detta undantag 
ska tolkas om Sverige vid någon tidpunkt, trots att det inte föreligger någon 
svår ekonomisk kris i Sverige, kan behöva bidra till att lösa en sådan på EU-
nivå eller om Sverige skulle gå med i NATO. Sådana faktorer skulle kunna 
medföra att lagstiftaren skulle kunna bli nödgad att lagstifta retroaktivt på 
skatteområdet, något som inom ramen för RF 2 kap. 10 § st. 2 idag inte är 
möjligt. 

4.2.3.4 Retroaktiv skattelagstiftning i andra fall 
 
I de fall som har avgjorts i EDMR handlar en stor del om retroaktiv skattelag-
stiftning som har till syfte att hantera oförutsedda kringgåendeförfaranden 
som riskerar att leda till ett stort skattebortfall. Det finns emellertid andra fall, 
där retroaktiv skattelagstiftning har använts för andra syften. Det handlar om 

 
110 P.Plaisier B.V, m.fl ./. Nederländerna, ansökan nr. 46184/16, 47789/16, 19958/17, beslut av 
den 14 oktober 2017 § 84-88. 
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alltifrån retroaktiva skattelagar som träffar expropriationsersättningar och av 
en stat utbetalda avgångsvederlag. 

I det tidigare nämnda avgörandet från 2010, di Belmonte, var fråga om en 
retroaktiv beskattning av expropriationsersättning. I fallet hade en markägare 
år 1983 fått delar av sin egendom exproprierad av en kommun som hade för 
avsikt att bygga bostäder på denna. Expropriationsersättningen lät emellertid 
vänta på sig och det dröjde ända fram till 1992 innan delar av den betalades 
ut. Först år 1995, fick di Belmonte den resterade delen av ersättningen. Denna 
reducerades emellertid med en källskatt om 20 procent som införts genom lag 
den 30 december 1991. Tidigare hade inte expropriationsersättningar varit fö-
remål för källskatt. När di Belmonte ansökte om återbetalning av skatten hos 
skattemyndigheterna på den grunden att expropriationen hade ägt rum långt 
före lagens ikraftträdande, fick han emellertid avslag och nekades återbetal-
ning. Han överklagade beslutet ända upp till Corte di Cassazione, som emel-
lertid fann att skattemyndighetens beslut var i enlighet med lagen. Dessvärre 
avled di Belmonte 2004 och målet fick drivas vidare av en släkting.    

EDMR fann mot bakgrund av den vidsträckta bedömningsmarginal för sta-
terna som föreligger på skatteområdet, att staten var i sin fulla rätt att använda 
en retroaktiv lagstiftningsmetod. Däremot fäste EDMR särskilt avseende vid 
det faktum att staten under lång tid dröjt med att verkställa utbetalningarna av 
expropriationsersättningen. Detta i kombination med den nya källskatten, 
hade resulterat i en orimlig ekonomisk börda för di Belmonte. Därmed hade 
staten förorsakat en kränkning av TP1-1.  

Domaren Sajó instämde med majoriteten, men gick längre i sin bedömning. 
Han menade att det överhuvudtaget är högst tvivelaktigt att beskatta expropri-
ationsersättningar då fråga är om en tvångsförsäljning. Det är förvisso inte 
domstolens sak att uttala sig om hur staterna ska utforma sina skattelagar, men 
det får inte ge utrymme för staterna att utnyttja skatteinstrumentet för att ex-
propriera egendom till reducerat pris. Principen om att expropriationsersätt-
ningen ska utgå från marknadsvärdet riskerar därmed att urholkas.111 

I fallet R. Sz mot Ungern från 2013 var fråga om en retroaktiv skattelag 
beträffande ett avgångsvederlag.112  Omständigheterna var följande. R hade 
haft en tjänst vid ett statligt bolag från vilken han blev uppsagd den 1 juli 2010. 
I samband med uppsägningen erhöll R i enlighet med anställningsavtalet ett 
avgångsvederlag om tolv månaders lön, vilket betalades ut den 2 juli 2010. 
Samma eller liknande villkor vid uppsägning gällde även för andra offentli-
ganställda vid tidpunkten. Under hösten införde emellertid det ungerska par-
lamentet en skattelag med retroaktiv verkan, som innebar att avgångsvederlag 
för offentliganställda skulle beskattas om 98 procent. Syftet med lagen angavs 

 
111 I ett antal senare fall prövades frågan om den aktuella källskatten på expropriationsersättning 
som sådan kunde anses strida mot TP1-1, vilket EDMR inte fann vara fallet, se Guiso och Con-
siglio ./. Italien 2018 och Cacciato och Cacciato ./. Italien 2018. 
112 R. Sz ./. Ungern, ansökan nr. 41838/11, dom av den 2 juli 2013. 
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vara statsfinansiellt och fördelningspolitiskt. Lagen trädde ikraft den 20 okto-
ber 2010 men skulle gälla från den 1 januari 2010. Samma dag ändrade man 
konstitutionen för att möjliggöra den retroaktiva lagen. Författningsdomstolen 
var emellertid snabb med att ogiltigförklara lagen med hänvisning till bl.a. den 
hälftendelningsprincip (Halbteilungsgrundsatz) som tyska författningsdom-
stolen utvecklat i sin praxis och som innebär ett tak på skattebelastningen om 
cirka 50 procent av en inkomst.113 

Parlamentet svarade med att återinföra lagen ännu en gång. Samtidigt gjor-
des en ändring i konstitutionen som begränsade författningsdomstolens befo-
genheter att granska skatte- och budgetlagstiftning. Författningsdomstolen 
valde att trotsa ändringen och ogiltigförklarade lagen för andra gången, denna 
gång med hänvisning till människovärdets princip. Parlamentet återkom emel-
lertid den 9 maj 2011 och återinförde för andra gången den omtvistade lagen. 
Lagen skulle alltjämt gälla från den 1 januari 2010. Författningsdomstolen 
ogiltigförklarade lagen för tredje gången genom ett beslut den 14 maj 2011. 

EDMR fann att det var svårt att placera den omtvistade åtgärden i någon 
särskild kategori, vilket talar för att man hade svårt att definiera skatten som 
en skatt. Vad beträffade lagkravet, framhöll EDMR att det på grund av alla 
turer och det faktum att författningsdomstolen hade ogiltigförklarat lagen vid 
varje tillfälle, var osäkert om det fanns en rättslig grund för ingreppet. Bortsett 
från denna omständighet, påpekade EDMR, att bara en rättslig grund för ett 
ingrepp inte är tillräckligt.  

När det gällde frågan om ingreppets retroaktiva karaktär, konstaterade 
EDMR att lagen inte hade till syfte att rätta till en brist eller förhindra att skat-
tebetalare tillskansar sig en obehörig vinst i ett övergångsskede. Nästa led i 
prövningen gällde förekomsten av ett allmänt intresse, vilket skydd för stats-
kassan och omfördelning är typiska exempel på. Lagen kunde i så måtto anses 
ha legitima syften, även om det i realiteten kunde ifrågasättas om detta var de 
egentliga syftena med lagen. EDMR underkänner inte åtgärden som illegitim, 
men uttalar att detta mål inte nödvändigtvis måste uppnås på detta sätt, utan 
att det torde finnas andra alternativ. 

Den centrala frågan i fallet var proportionaliteten i ingreppet. EDMR fann 
att detta krav inte var uppfyllt. Man konstaterade att förutom att den klagande 
hade en legitim förväntning att få ett avgångsvederlag, så beaktade man även 
att syftet med vederlaget var en erkänd social målsättning om återanpassning 
på arbetsmarknaden. Den klagande hade vidare varit i god tro. På grund av att 
avgångsvederlaget redan hade betalats ut till R redan den 2 juli 2010 innebar 
skatten om 98 procent att han fick erfara svåra personliga och ekonomiska 
konsekvenser, vilket ansågs utgöra en alltför betungande börda (excessive and 
individual burden). Därutöver innebar lagen att de offentliganställda tjänste-
männen pekades ut som en särskilt klandervärd grupp, vilket i sig orsakade 
stort lidande för de berörda. 

 
113 Härom se Olsson 2006 s. 165 ff.  
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Quintas Seara framhåller att R. Sz har bidragit till att precisera proportional-
itetsprincipen vid ingrepp som vidtas av skattelagstiftaren enbart i fiskalt syfte 
och inte för att hantera ageranden av skattemyndigheterna (jämför Joubert). 
Han sammanfattar detta enligt följande:  

 
"… a retroactive tax law that targets only a certain group of individuals and 
establishes a very high tax rate on not excessively high incomes with a social 
function to which taxpayers are statutorily entitled, undermining their financial 
situation, could not be held reasonably proportionate under the scope of Article 
1 of Protocol No 1 if the tax law at issue is justified in broad or general objec-
tives such as the protection of the public purse, the society's sense of justice or 
the distribution of public burden".114  

 
Fallet R. Sz. innebär således att även om en lag införs med vad som på ytan 
framstår som ett legitimt syfte, så medför det inte det per se, att verkningarna 
av den i alla fall kan anses acceptabla. 

Att behovet av en förvarning vid retroaktiva lagstiftningsingripanden är be-
tydelsefullt vid prövningen av en retroaktiv skattelags förenlighet med TP1-1 
visar fallet Arnaud m.fl. mot Frankrike från 2015.115 I detta fall hade Frankrike 
och Monaco under 2001 förhandlat om en ändring i ett protokoll till ett dub-
belbeskattningsavtal från 1963 mellan länderna. Ändringen innebar att franska 
medborgare bosatta i Monaco skulle bli skyldiga att betala fransk förmögen-
hetsskatt från år 2002 och framåt. Det dröjde emellertid till 2005 innan Mo-
naco implementerade protokollet i sin lagstiftning. För vissa som inte redan 
hade börjat betala skatten, innebar det att de blev skyldiga att betala förmö-
genhetsskatt för flera år på en gång. EDMR tog emellertid fasta på det faktum 
att tidpunkten var tydligt angiven i dubbelbeskattningsavtalet och att de skatt-
skyldiga hade förvarnats av myndigheterna om ändringen och uppmanats att 
betala skatten redan från denna tidpunkt. Vissa skattebetalare hade också följt 
detta råd och betalat förmögenhetsskatt från 2002. Någon kränkning av TP1-
1 ansågs inte föreligga.  

Fallet visar att skattskyldiga i vissa fall själva måste agera och betala skatt, 
även om de formella förutsättningarna ännu inte är helt fullständiga på grund 
av en senfärdig implementering av en ändring till ett dubbelbeskattningsavtal. 

4.2.3.5 Retroaktiva verkningar av prejudikat 
 
Även prejudikat kan få retroaktiva verkningar om den högsta instansen plöts-
ligt och oväntat ändrar sin tolkning i något avseende. Det kan då föreligga en 
legitim förväntning att fast praxis ska följas. 

 
114 Quintas Seara Intertax 2014 s. 232. 
115 Arnaud m.fl. ./. Frankrike, ansökan nr. 36918/11, 36963/11, 36969/11 och 36971/11, dom 
av den 15 januari 2015. 
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Vid ett antal tillfällen har konsekvenser för enskild av retroaktiv prejudikat-
bildning behandlats i EDMR. Av EDMR:s praxis framgår att en skattelag som 
är retroaktiv eller tillämpas retroaktivt i strid med en nationell konstitution inte 
därmed automatiskt står i strid med TP1-1. I fallet Mika hade en individ nekats 
skatteavdrag för underhållskostnader för sin fru och deras sex barn, som han 
yrkat enligt ett stadgande rörande ökade levnadskostnader. Denna bestäm-
melse kom sedermera att ogiltigförklaras av författningsdomstolen som va-
rande i strid med konstitutionen, då den befanns diskriminerande. Författ-
ningsdomstolen hade i domen låtit meddela att avgörandet skulle gälla retro-
aktivt, vilket dock begränsade sig till ikraftträdandet av den nya inkomstskat-
telagen av 1988. Klaganden sökte därför få sitt begärda skatteavdrag med stöd 
av författningsdomstolens dom, vilket han nekades. Kommissionen ansåg 
emellertid inte att den fortsatta tillämpningen av den ogiltigförklarade lagstift-
ningen stred mot rättssäkerhetsprincipen enligt TP1-1.116  

I ett avgörande, Serkov mot Ukraina (2011), hade skattebetalaren förlitat 
sig på fast rättspraxis från den högsta domstolen från 2003, som innebar att 
någon mervärdesskatt inte skulle utgå på varor som denne importerat. Serkov 
var i sin egenskap av småföretagare föremål för beskattning enligt särskilda 
skatteregler enligt ett presidentiellt dekret om ett förenklat system för beskatt-
ning, redovisning och rapportering för småföretagare. 

I samband med en import i juli 2004 beslutade tullmyndigheten att beskatta 
Serkov enligt mervärdesskattelagen, varvid man bortsåg från det presidenti-
ella dekretet. Serkov betalade skatten och inledde en process om återbetalning 
av skatten med stöd av högsta domstolens praxis från 2003. I Högsta domsto-
len nekades emellertid Serkov prövningstillstånd. Det blev härigenom uppen-
bart att högsta domstolen hade ändrat sin praxis utan motivering. EDMR fann 
att denna omvändning i Högsta domstolens praxis inte hade varit möjlig för 
Serkov att förutse.117 Det förelåg därför en berättigad förväntning om att mom-
sen skulle återbetalas med stöd av Högsta domstolens tidigare praxis.118 Dom-
stolens nya, omotiverade praxis innebar utgjorde därför en kränkning av TP1-
1.119 

I ett annat avgörande, Petro-M SRL & Rinax-TVR SRL mot Moldavien 
2017, hade två bolag som importerade spisbränsle belagts med punktskatt för 

 
116 Mika ./. Österrike, ansökan nr. 26560/95, beslut av den 26 juni 1996 (personbeskattning, 
skatteförmåga). Liknande slutsats dras i fallen X ./. Österrike, ansökan nr. 3500/68, beslut av 
Europakommissionen av den 5 februari 1971 (beslutet avser beskattning av patent); A.P. /. Ös-
terrike, ansökan nr. 15464/89, beslut av den 8 oktober 1991 (avseende stämpelskatt); JR ./. 
Tyskland, ansökan nr 22651, beslut av den 18 oktober 1995 (personbeskattning, skatteförmåga). 
117 Det ska tilläggas att EDMR i fallet Serkov också konstaterade att den underliggande lagstift-
ningen inte kunde anses vara förenlig med de krav på kvalitet som lagkravet enligt EKMR 
föreskriver eftersom den var oklar och svårtolkad. Högsta domstolens praxis från 2003 var där-
för det som de enskilda hade att förlita sig till i denna situation (Serkov 2011 § 41 och 42). 
118 Kommentar härom se Eriksson ERT 2014 s 818. 
119 Serkov ./. Ukraina § 40 och § 44. 



266 

perioden 27 februari och 25 april 2002, trots att detta inte stod uttryckligen 
angivet i lagen.120 Lagstiftaren hade emellertid inte avsett att spisbränsle skulle 
vara undantaget från punktskatt, varvid lagtextens ändrades till att omfatta så-
väl diesel som spisbränsle enligt en lag av den 5 juli 2002. Bolagen överkla-
gade. Högsta domstolen uttalade sedermera att den nya lagen endast innebar 
ett klargörande av vad som redan ansågs gälla vid tiden före lagens tillkomst 
och därmed inte tillförde något nytt i juridisk mening. 

EDMR menade att den retroaktiva tillämpning som här var aktuell hade sin 
grund i hur lagen skulle tolkas, vilket är en fråga för de nationella domstolarna. 
EDMR fann vidare att det inte heller fanns något som talade för att den punkt-
skatt som de klagande hade ålagts att betala var oskäligt hög, på så sätt att det 
utgjorde en orimlig ekonomisk börda för de klagande. Bolagen nekades pröv-
ningstillstånd.121 

4.2.4 Sammanfattande analys 
 
Denna studie av rättspraxis från EDMR avseende retroaktiv beskattning visar 
att retroaktiva ingripanden enligt EDMR normalt är tillåtna. Skyddet mot ret-
roaktiv beskattning enligt EKMR är till sin karaktär svagt och medlemssta-
terna har en särskilt vidsträckt tolkningsmarginal (margin of appreciation), 
vilket klargörs i fallet Wasa Liv Ömsesidigt mot Sverige. Det betyder dock inte 
att den skattskyldige saknar skydd enligt EKMR. Vari består då skyddet mot 
retroaktiv beskattning enligt EKMR för den enskilde och vilka gränser sätter 
EKMR för lagstiftaren och rättstillämparen? Analysen nedan ska göras utifrån 
de frågor som ställdes i inledningen till avsnitt 4.2.3 och med beaktande av 
vad som gäller enligt svensk rätt. 

Skyddet mot retroaktiv beskattning i EKMR regleras primärt i TP1-1 
EKMR om egendomsskyddet. En prövning enligt TP1-1 om ett ingrepp i 
egendom, t.ex. en retroaktiv beskattningsåtgärd, ska anses vara tillåtet företas 
enligt följande mönster, som slogs fast i målet Sporrong och Lönnroth mot 
Sverige: 1) respekten för egendom, 2) berövande av egendom och 3) allmänt 
intresse. 

För det första krävs för att egendomsskyddet ska vara tillämpligt, att fråga 
är om ”egendom” av något slag. Egendomsbegreppet i EKMR är autonomt. 
Det är mycket vidsträckt och inrymmer även s.k. ”legitima förväntningar”, 
d.v.s. förväntningar som har någon grund i den nationella rätten, såsom en rätt 
till återbetalning av skatt. Här gäller det att skilja mellan vad som är en legitim 
förväntning och vad som utgör en legitim förhoppning. En legitim förhopp-
ning aktualiserar inte egendomsskyddet i TP1-1 eftersom den enskilde inte 

 
120 Petro-M SRL & Rinax-TVR SRL ./. Moldavien, ansökan nr. 44787/05, beslut av den 28 feb-
ruari 2017. 
121 Ibid. § 15-27. 
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anses ha något krav med stöd i den nationella rätten, såsom vid ett kringgående 
av lagen. Tillåtligheten av en retroaktiv beskattningsåtgärd kan därför vara 
avhängig av bedömningen om fråga är om en legitim förväntning eller en le-
gitim förhoppning, i synnerhet då fråga är om sådana åtgärder används i led 
att bekämpa oförutsedda kringgåenden av skattelag. I EDMR:s praxis har ret-
roaktiv lagstiftning för att stävja kringgåenden av skattelag hitintills godtagits 
från denna utgångspunkt i samtliga fall som här har redogjorts för, t.ex. Buil-
ding Societies mot Storbritannien, M.A. m.fl. mot Finland, OGIS-Institut Sta-
nislas mot Frankrike och Huitson mot Storbritannien. 

Det faktum att prövningen av huruvida det föreligger ”egendom” görs uti-
från om det finns något stöd i den nationella rätten för ett egendomskrav, vilket 
innebär att ett brett antal rättsakter omfattas. Det kan omfatta alltifrån lagstift-
ning till rättspraxis och administrativ praxis, så länge som rättsakten ifråga har 
någon grund i nationell rätt. Det innebär att retroaktiv verkan av rättspraxis på 
skatteområdet kan utgöra en kränkning av TP1-1 om det saknas möjlighet att 
förutse denna praxis, vilket illustreras i fallet Serkov mot Ukraina. Detta gäller 
i synnerhet om ett förhållande primärt regleras i rättspraxis. 

I nästa steg etableras om det föreligger en kränkning av egendomsskyddet 
eller ej. Härefter testar man om själva kränkningen kan rättfärdigas. I detta led 
i prövningen görs ett legalitetstest, d.v.s. man avgör om det finns någon rätts-
lig grund, dels om den rättsliga grunden uppfyller de kvalitetskrav på förutse-
barhet, tillgänglighet och klarhet som gäller enligt EKMR. Är t.ex. den rätts-
liga grunden inte tillräckligt klar och precis och därigenom brister i förutse-
barhet har en kränkning skett, då ingreppet saknar stöd i den nationella rätten. 
Ett fall där såväl lagstiftning och rättspraxis framstod som bristfällig i detta 
avseende är fallet Serkov. Även i de fall då det finns en rättslig grund för sta-
tens agerande som klarar legalitetstestet, måste alltjämt avgöras om det är le-
gitimt och proportionerligt.  

Legitimitetstestet avgörs utifrån om det finns ett allmänt intresse, närmare 
bestämt om det finns ett legitimt syfte med åtgärden. En beskattningsåtgärd, 
även en retroaktiv sådan, brukar normalt anses uppfylla kravet på att utgöra 
ett allmänt intresse. Ett allmänt intresse föreligger emellertid inte om åtgärden 
inte uppfyller kravet på legitimitet. Kravet på legitimitet kan jämföras med 
kravet på ”särskilda skäl” enligt RF 2 kap. 10 §, st. 2, även om det sistnämnda 
möjligen har en något mer vidsträckt betydelse. 

Enligt EDMR:s praxis måste staten kunna visa att det finns ett legitimt syfte 
med en viss given åtgärd. Det är mycket sällan en retroaktiv skattelag anses 
sakna ett legitimt syfte. I fallet Joubert mot Frankrike fann EDMR att en ret-
roaktiv lag som validerade en obehörig myndighetsutövning i syfte att bespara 
staten utgifter för kostsamma rättsprocesser sakna ett legitimt syfte. I fallet 
Agurdino mot Moldavien befanns en lag som i efterhand ogiltigförklarade ett 
lagakraftvunnet avgörande inte utgöra ett legitimt syfte. Även i fallet R. Sz. 
mot Ungern var situationen sådan att det kunde ifrågasättas om en lagstift-
ningsåtgärd hade ett legitimt syfte, även om lagstiftaren hade angivit att syftet 
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var statsfinansiellt och fördelningspolitiskt. De orimliga konsekvenserna av 
den retroaktiva skattelagen underkändes emellertid med stöd av proportional-
itetsprincipen. Med hänsyn till att det finns så få fall där ett legitimt syfte sak-
nas finns det inte någon mer komplett vägledning i detta avseende, annat än 
att det måste vara fråga om mycket allvarliga situationer som innebär ett up-
penbart maktmissbruk från statens sida.  

När det gäller åtgärder för att bekämpa kringgåenden av skattelag synes 
ribban för legitimitetsprövningen vara hög. Det anges att sådana åtgärder nor-
malt godtas, vilket inte betyder att EDMR inte övervakar att sådana lagstift-
ningsåtgärder är motiverade: ”the Court will respect the legislature’s assess-
ment in such matters unless it is devoid of reasonable foundation” (Building 
Societies). Det synes inte finnas något fall där en sådan åtgärd har ansetts 
sakna legitimt syfte. 

Slutligen görs ett proportionalitetstest, d.v.s. om egendomsingreppet kan 
anses proportionerligt.  Mer konkret görs en bedömning av vilka konsekvenser 
det retroaktiva ingreppet har fått för den enskilde? En utgångspunkt för denna 
bedömning är om det retroaktiva ingreppet har inneburit en ”excessive 
burden” – en alltför orimlig ekonomisk börda. De flesta åtgärder befinns som 
nämnts vara nödvändiga med hänsyn till ett allmänt intresse och vara legitima. 
Däremot är det mer vanligt förekommande att en åtgärd bedöms vara i strid 
med proportionalitetsprincipen. I anslutning till detta kan kort påpekas att det 
kan antas att en prövning av ”särskilda skäl” enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 om-
fattar även ett krav på proportionalitet. 

Retroaktiviteten kan vid proportionalitetsprövningen i EDMR, utgöra en 
faktor som medför att en åtgärd bedöms som oproportionerlig beroende på 
sammanhanget, såsom i fallet R. Sz. I detta fall hade ett av staten utbetalat 
avgångsvederlag till en tidigare anställd i ett statligt bolag beskattats retroak-
tivt till en skattesats om 98 procent. Efter många turer, ömsom i landets för-
fattningsdomstol, ömsom i landets parlament, var det oklart om lagen överhu-
vudtaget gällde. Ingreppet ansågs emellertid inte otillåtet med stöd i lagkravet 
utan på den grunden att det inte var proportionerligt. Ingreppet bedömdes in-
nebära en alltför betungande ekonomisk börda för den enskilde som varit i 
god tro. Särskilt beaktades avgångsvederlagets sociala funktion. 

Som en konsekvens av proportionalitetsprincipen framgår det av EDMR:s 
praxis att retroaktivitet definieras på ett mer vidsträckt sätt än i RF 2 kap. 10 
§ st. 2, och omfattar såväl formell som materiell retroaktivitet. Det är således 
effekten av en retroaktiv lag eller praxis för den enskilde som står i förgrunden 
för EDMR:s bedömning om retroaktivitet föreligger. Detta är vidare i linje 
med den s.k. effektivitetsprincipen, som innebär att rättigheter ska vara prak-
tiska och effektiva, inte teoretiska och illusoriska. 

Vilken roll spelar då skattskyldighetens inträde vid denna bedömning? Det 
finns ingen praxis från EDMR som är helt klargörande i denna fråga och nå-
gon självständig diskussion om detta synes inte förekomma i EDMR:s praxis. 
Om man beaktar fallet M.A. m.fl. mot Finland synes denna bedömning ske 
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med utgångspunkt i transaktionstidpunkten. Det framstår som en rimlig ut-
gångspunkt med hänsyn till att EDMR är en internationell domstol, som i de 
fall det är nödvändigt, måste etablera begrepp som passar in på flera olika 
rättssystem. EDMR använder vidare en autonom tolkningsprincip vid tolk-
ningen av EKMR:s begrepp. Det är inte förenligt med ett verkningsfullt rät-
tighetsskydd om det skulle vara helt upp till medlemsstaterna att bestämma 
hur tidpunkten för skattskyldighetens inträde ska bedömas i alla fall. Det 
skulle kunna innebära ett alltför stort utrymme för godtycke och i värsta fall 
manipulationer från staternas sida. Å andra sidan innebär principen om stater-
nas vida bedömningsmarginal att EDMR i de allra flesta fall troligen så långt 
möjligt undviker att göra några specifika bedömningar om skattskyldighetens 
inträde om det inte är strikt nödvändigt. 

Det är viktigt att lyfta fram att en retroaktiv beskattningsåtgärd kan aktua-
lisera andra rättigheter i EKMR än egendomsskyddet i TP1-1. Det gäller t.ex. 
när en sådan åtgärd påverkar pågående rättsprocesser i domstol eller lagakraft-
vunna avgöranden, vilket kan stå i konflikt med art. 6 om rätten till en rättvis 
rättegång. En retroaktiv beskattningsåtgärd kan också vara problematisk uti-
från ett likhetsperspektiv, eftersom den kan slå olika hårt i tiden. En beskatt-
ningsåtgärd måste därför analyseras utifrån art. 14 EKMR om förbud mot dis-
kriminering, som är tämligen vidsträckt. Detta stadgande åberopas därför åter-
kommande i de avgöranden som här har redogjorts för. Även andra rättigheter 
kan bli aktuella om beskattningen avser ett visst område, såsom ett trossam-
fund eller ett medieföretag, som kan aktualisera art. 9 om religionsfrihet och 
art. 10 om yttrandefrihet.  

Beträffande EDMR:s prövning av retroaktiva beskattningsåtgärder i för-
hållande till TP1-1 kan sammanfattningsvis konstateras att denna görs med 
stöd av olika principer som gäller allmänt i den internationella rätten men 
också sådana som EDMR har utvecklat i sin praxis. Skyddet är således prin-
cipiellt till sin karaktär.  

EDMR:s roll som internationell domstol med uppdrag att övervaka att de 
mänskliga rättigheterna efterlevs i enskilda stater som anslutit sig till EKMR, 
påverkar den tolkningsstrategi som används. I viss mån är EDMR tvungen att 
förhålla sig passiv i den utsträckning som en fråga omfattas av staternas vida 
bedömningsmarginal, vilken är särskilt vidsträckt på skatteområdet. Det är 
därmed inte sagt att åtgärder som staterna vidtar i statsfinansiellt syfte alltid 
godtas. Sådana åtgärder måste uppfylla krav på legitimitet och proport-
ionalitet. Bortom staternas bedömningsmarginal är siktet vid tolkningen in-
ställt på att rättigheten ska förverkligas så långt som möjligt, varför ett uttalat 
karaktärsdrag är användningen av mer funktionella begrepp. Att avgöra vad 
som menas med retroaktivitet begränsas därmed inte till vissa bestämda krite-
rier utan det är effekten av ett retroaktivt ingripande för den enskilde som ett 
led i en övergripande proportionalitetsbedömning. Vidare måste ibland flera 
rättigheter i EKMR beaktas vid tolkningen som kan vara samtidigt tillämpliga. 
I viss utsträckning måste EDMR vid sin bedömning också beakta andra 
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individers rättigheter såsom i fallet Huitson, i vilket andra enskilda skattebe-
talares beaktas. Således kan det finnas minst tre olika perspektiv som beaktas 
vid tolkningen - individen, det allmänna intresset och andra skattebetalares 
rättigheter och rättvisa. Mot denna bakgrund kan konstateras att EDMR som 
helhet använder sig av en konstruktivt betingad tolkningsstrategi. 

En väsentlig fråga är vad EKMR och EDMR:s praxis har för konsekvenser 
för svensk rätt och i vilken utsträckning de påverkar det kritikrelaterade för-
hållandet. Vilken betydelse har de slutsatser som kan dras av denna studie mer 
konkret för enskilda skattebetalare, lagstiftaren, domstolarna och Skattever-
ket? Till att börja med ska diskuteras vilka begränsningar som det medför för 
lagstiftaren och rättstillämparen, vilket på samma gång kan mejsla ut vilket 
rättighetsskydd de enskilda skattebetalarna har vid retroaktiv beskattning. 

Staterna besitter som nämnts en särskilt vid bedömningsmarginal på skat-
teområdet. Till följd av den vikt som man tillmäter statens möjligheter att in-
gripa vid kringgåenden av skattelagen, ger man tämligen fria tyglar för lag-
stiftarens möjligheter. Detta visar sig t.ex. genom att lagstiftningsåtgärder i 
pågående rättsprocesser genom retroaktiv lagstiftning, accepteras på skatte-
området, men normalt inte på andra rättsområden såsom socialförsäkringspro-
cesser (OGIS-Institut Stanislas m.fl. i jämförelse med t.ex. Zielinski och Pra-
dal samt Gonzalez m.fl.). 

I detta avseende fästs vikt vid lagstiftarens intentioner, förekomsten av ett 
angeläget allmänt intresse såsom risken för skattebortfall, men även beträf-
fande de enskildas legitima intentioner, d.v.s. kan skattebetalaren anses ha en 
legitim förväntning om ett visst utfall. Om en skattebetalare utnyttjar luckor i 
skattelagen för att uppnå en lägre beskattning eller utnyttjar överklagandemöj-
ligheter i syfte att uppnå ”en extra vinst”, anses det mindre skyddsvärt. Detta 
utgör endast en förhoppning om ett visst utfall och inte en legitim förväntning. 
Här tycks en underliggande bedömning göra sig gällande avseende vad som 
med andra termer kan uttryckas som rättsmissbruk och otillbörlig.122 

Lagstiftarens relativt fria tyglar i det här avseende är emellertid inte helt 
ohämmade. Det är inte möjligt att införa retroaktiva lagändringar med hänvis-
ning till behovet av att stävja skatteflykt om en sådan skulle vara i avsaknad 
av en rimlig grund (”devoid of reasonable foundation”). Det ställs därigenom 
krav på legitimitet och proportionalitet, låt vara att ribban framstår som något 
högre än den kanske är på andra rättsområden. 

När det gäller lagstiftningsåtgärder som verkar ingripande i pågående pro-
cesser, bör detta undvikas så långt som möjligt. Sådana ageranden är svåra att 
förena med likheten mellan parterna i processen (equality of arms) och riske-
rar att leda till försämrat förtroende för såväl skattesystemet som domstolarna. 
Lagstiftarens makt i detta avseende är enligt EDMR:s praxis inte heller oin-
skränkt. I t.ex. fallet Joubert hade en obehörig myndighetsutövning godkänts 
retroaktivt genom en särskild tolkningslag, en åtgärd som ansågs sakna 

 
122 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 156. 
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legitimt syfte och därmed befanns stå i strid med TP1-1. En yttersta gräns fö-
religger om en dom redan vunnit laga kraft och principen om res judicata är 
ett faktum (Agurdino). En retroaktiv skattelag bör aldrig införas för att riva 
upp lagakraftvunna domar.123  

EDMR:s praxis visar vidare att lagstiftaren bör iaktta mycket stor försik-
tighet vid beskattning i expropriationssammanhang (Di Belmonte). Det fram-
står som mycket tveksamt att införa retroaktiva skattebestämmelser beträf-
fande expropriationsersättning och får anses otillåtet annat än då exceptionella 
omständigheter kan anses föreligga. 

En viktig slutsats kan också dras av målet R. Sz., att retroaktiv beskattning 
av avgångsvederlag eller liknande inkomster som har till syfte att fylla en vik-
tig socioekonomisk funktion, normalt bör undvikas om det riskerar att inne-
bära en alltför betungande börda för den enskilde. 
Det finns ingen praxis från EDMR som talar om hur långt tillbaka i tiden som 
retroaktiviteten får sträcka sig, men en fingervisning ges i fallet Huitson där 
retroaktiviteten sträckte sig sju år tillbaka i tiden. Detta hänger samman med 
att, när det gäller kringgående av skattelag, det inte föreligger någon berättigad 
förväntning. Det öppnar således upp för en acceptans av retroaktiva ingripan-
den som är väsentligt längre än vad som är tillåtet enligt svensk rätt i RF 2 kap 
10 §, st. 2. I detta avseende har svensk rätt ett längre gående skydd. Det går 
emellertid inte att komma ifrån att tidsaspekten enligt EKMR betraktas som 
en proportionalitetsfråga. Om man beaktar EDMR:s praxis i målet Mamidakis 
mot Grekland, som emellertid inte rörde en retroaktiv beskattningsåtgärd, är 
det svårt att föreställa sig att EDMR skulle acceptera en åtgärd som innebär 
att den enskildes ekonomiska liv skulle kunna utplånas. 

Av EDMR:s praxis framgår att rättstillämparen också har ett ansvar att upp-
rätthålla skyddet mot retroaktiv beskattning. Rättsstillämparen bör beakta 
konsekvenserna för de enskilda vid en praxisändring och tillse att en dom eller 
beslut kan verkställas på bästa möjliga sätt, d.v.s. skapa så mjuka övergångar 
från en ordning till en annan. Härvid är motiveringar av domar och beslut av 
yttersta betydelse. I särskilda fall kan en praxisändring te sig så oväntad och 
få så allvarliga konsekvenser att om den inte kan motiveras utgör en kränkning 
av TP1-1, såsom visas i fallet Serkov. Detsamma gäller beträffande ny admi-
nistrativ praxis. Här gäller det också att när administrativ praxis ska anpassas 
till ny lagstiftning eller ett nytt prejudikat, att denna strikt hålls inom de ramar 
som gäller. Vidare är det viktigt att hålla sig till en väl genomtänkt strategi för 
verkställande av såväl ny lagstiftning som ny praxis. 

Den skattskyldige har normalt en rätt att kunna förlita sig på såväl lagstif-
taren som rättstillämparen så länge som man följer lagen och ser till att hålla 
sig tillräckligt väl informerad. Ett sådant agerande ger vanligen upphov till en 
legitim förväntning, som därefter kan göras gällande. Här gäller det att vara 
uppmärksam på om det finns en laglig grund för denna förväntning. Om 

 
123 Om Agurdino, se Fast Lappalainen 2015 s. 156. 
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rättsläget är oklart, om det föreligger en lucka i lagen, är det inte säkert att 
detta kan läggas till grund för en legitim förväntning om t.ex. en viss återbe-
talning eller ett visst skattemässigt utfall m.m. (EEG-Slachthuis Verbist, 
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France, Optim Indus-
terre, Huitson). Ett betydande ansvar vilar på den enskilde att agera inom la-
gens ramar och iaktta försiktighet om rättsläget är oklart. Även om så är fallet 
har den enskilde rätt att kräva att retroaktiva beskattningskonsekvenser som 
denne eventuellt träffas av, är såväl legitima som proportionerliga.  

Avslutningsvis ska mot bakgrund av vad som framkommit i detta avsnitt, 
påpekas att den svenska interna rätten med utgångspunkt i RF 2 kap. 10 § st. 
2 som helhet lever upp till den miniminivå beträffande skyddet mot retroaktiv 
beskattning som framgår av EDMR:s praxis och i vissa avseenden även går 
betydligt längre. Det svenska skyddet är betydligt fastare i sin form, vilket i 
synnerhet gäller hur långt tillbaka i tiden som retroaktiviteten sträcker sig. På 
så vis garanteras att proportionaliteten i systemet garanteras på ett tillfreds-
ställande sätt. 

Vad EKMR kan tillföra den svenska interna rätten är framför allt på det 
konstitutiva planet, i form av ett funktionellt retroaktivitetsbegrepp, som an-
vänds för att bedöma effekten av retroaktivitet för den enskilde och som fram-
står som betydligt mer flexibelt än det svenska mer formellt betingade. Retro-
aktivitetsskyddet gäller såväl formellt som materiellt och vad beträffar alla 
rättsakter som har någon grund i den svenska rätten, vilket även omfattar rätts-
praxis och administrativ praxis. Av betydelse är också begreppsparet ”legitima 
förväntningar” och ”legitima förhoppningar”. Med stöd av dessa begrepp 
skulle gränsdragningen mellan vad som är skyddsvärt och inte, i viss mån 
kunna klargöras på ett mer begripligt sätt. Det betyder inte att oenigheten om 
vad som utgör kringgående av skattelag kan avhjälpas till fullo, men det skulle 
kunna bidra med en förenkling för den enskilde att förutse i vilka situationer 
som man kan förvänta sig att skyddet ska vara tillämpligt och i vilka situat-
ioner som det endast är fråga om en berättigad förhoppning om att en skatte-
fråga ska bedömas på ett visst sätt. 

4.3 Skydd mot retroaktiv beskattning i unionsrätten  

4.3.1. Inledning 
 
Skyddet mot retroaktiv beskattning i unionsrätten tar sin utgångspunkt i en 
övergripande struktur av allmänna rättsprinciper inom ramen för den s.k. 
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rättssäkerhetsprincipen.124 Principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning 
kan sägas vara en aspekt av rättssäkerhetsprincipen. Principerna om skydd för 
väl förvärvade rättigheter125 och berättigade förväntningar126 kan i sin tur be-
traktas som aspekter av principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning och 
rättstillämpning.127 "The principles of legitimate expectations, acquired rights 
or non retroactivity are intertwined with that of legal certainty” som Raitio 
uttrycker det.128 Dessa allmänna rättsprinciper som ligger till grund för skyd-
det vid retroaktiv beskattning utgör en del av primärrätten.129 De finns emel-
lertid inte uttryckligen reglerade i fördragen utan har utvecklats i EUD:s 
praxis.130 

Det är i första hand principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning och 
rättstillämpning och principen om berättigade förväntningar som interagerar 
med varandra. Principen om skydd för berättigade förväntningar sätter upp 
tämligen strikta begränsningar för en retroaktiv tillämpning av unionsrätten.131 
Denna princip är, som nämndes i det föregående avsnittet 4.2, nära besläktad 
med principen om ”legitima förväntningar” som framgår av TP1-1 EKMR.132 

Det finns också en rad olika bestämmelser av formell innebörd som bidrar 
till att säkerställa att unionens rättsakter ska vara framåtsyftande. I 297(1), st. 
3 FEUF133 anges att lagstiftningsakter ska offentliggöras i Europeiska union-
ens officiella tidning och att de ska träda i kraft den dag som anges i dem eller, 
om det inte anges någon dag, den tjugonde dagen efter offentliggörandet. Det-
samma gäller för andra rättsakter enligt art. 297.2, st. 2 d.v.s. förordningar, 
direktiv som riktar sig till samtliga medlemsstater samt generella beslut.134 
Denna bestämmelse har också varit utgångspunkten för bedömningen av om 
en rättsakt har retroaktiva verkningar i EUD:s praxis.135 En viktig komponent 

 
124 För en mer kortfattad framställning om retroaktivitetsskyddet i unionsrätten av mig se Fast 
Lappalainen 2015 s. 157-161. 
125 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 170 f., Hartley 2014 s. 162, Melin och Nergelius 2012 s. 119, 
Malherbe och Daenen 2009 s. 13, Bernitz 2000 s. 51, Lamoureux 1983 s. 275 ff. 
126 Hartley 2014 s. 163, Hettne 2008 s. 127 f., Groussot 2005 s. 287. 
127 Wennerström 2007 s. 121, Groussot 2005 s. 299. 
128 Raitio 2008 s. 49 not 9. 
129 Hettne et al. 2011 s. 95. 
130 Utvecklingen av principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning påbör-
jades på 1960-talet i målen 42 och 49/59, S.N.U.P.A.T., 93/63 Minot (tjänsteföreskrifter), mål 
44/65 Hessische Knappschaft (fri rörlighet för personer), mål 69/63 Marcillat (tjänsteföreskrif-
ter). För en historisk genomgång avseende principens utveckling i unionsrätten se Lamoureux 
1983. 
131 Tridimas 2006 s. 254, Lamoureux s. 294. 
132 Solheim 2010 s. 306. 
133 Den svenska motsvarigheten finns i kungörandelagen, se avsnitt 3.2. 
134 För andra fall stadgas enligt art. 297.2 st. 3 följande: Är det istället fråga om övriga direktiv 
eller sådana beslut som anger till vem eller vilka de riktar sig till ska delges den eller dem som 
de riktar sig till och får verkan genom denna delgivning. 
135 Mål C-98/78 Racke p. 14-17 och mål C-99/78 Decker p. 3-5. Målen rörde dåvarande artikel 
191 i fördraget. För en kommentar se Tridimas 2006 s. 259, Lamoureux 1983 s. 269. 
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i det unionsrättsliga skyddet är att en kränkning av en enskilds berättigade 
förväntningar i relation till unionens institutioner, kan medföra rätt till skade-
stånd för förlusten.136 Det ska också tilläggas att det i unionsrätten föreligger 
en tolkningsprincip som innebär en presumtion om att lagstiftning inte har 
retroaktiv verkan.137  

Retroaktivitetsskyddet avseende skatterätten tycks än så länge inte ha till-
lämpats med stöd av EURS. I EURS finns inget generellt retroaktivitetsför-
bud, men väl ett förbud mot retroaktiv strafflagstiftning i art. 49.1 EURS, som 
är en motsvarighet till artikel 7 EKMR.138 Ett stadgande som emellertid skulle 
kunna aktualiseras vid fall av skatterättslig retroaktivitet är egendomsskyddet 
som regleras i art. 17 EURS och som är en motsvarighet till TP1-1 EKMR. 

EUD har även utvecklat en praxis avseende tidsmässiga verkningar av sina 
egna domar.139 Denna praxis har därefter utvecklats på andra områden. På 
skatteområdet har den tillämpats i flera fall beträffande rätten till återbetalning 
av skatter och avgifter som betalats i strid med unionsrätten.140  

Detta avsnitt är disponerat enligt följande. I ett första avsnitt görs en ge-
nomgång av allmänna rättsprinciper om skydd mot retroaktiv lagstiftning och 
rättstillämpning i primärrätten. Förutom de principer som ger skydd mot ret-
roaktiv beskattning i unionsrätten redogörs också för en princip som avgränsar 
detta skydd, nämligen principen om förfarandemissbruk. Härefter flyttar 
framställningen fokus till EUD:s praxis om retroaktivitet vid genomförande 
av unionsskattelagstiftning på sekundärrättens område. Här är ambitionen att 
klargöra vilka krav som ställs på de nationella rättsordningarna i ljuset av un-
ionsrätten vad beträffar retroaktivitet på skatteområdet. För att åskådliggöra 
detta görs en rättsfallsgenomgång beträffande frivillig skattskyldighet för 
mervärdesskatt avseende fastigheter samt omvänd skattskyldighet. När med-
lemsstaterna har en valfrihet att införa olika metoder med tämligen stort skön, 
innebär detta också att medlemsstaten kan inskränka räckvidden av den un-
ionsrättsliga bestämmelsen eller avskaffa den. Detta har i vissa fall skett ge-
nom retroaktiv lagstiftning. Närmare om urvalet av rättsfall kommenteras i 
dessa avsnitt.  

 
136 Mål 74/74 CNTA I p. 44. 
137 Se t.ex. mål 100/63 Karlsbeek s. 575 och mål 70/ 72 Europeiska gemenskapens kommission 
./. Förbundsrepubliken Tyskland s. 125 f. Principen är emellertid inte tillämplig på processuella 
regler vilket framgår av de förenade målen C-212-217/80 Salumi p. 11. Se härom Hartley 2014 
s. 164, Tridimas 2006 s. 271 f och Lamoureux 1983 s. 287. 
138 Ett förbud mot retroaktiv lagstiftning på straffrättens område framgick tidigare av praxis, se 
mål 63/83 Kirk p. 22. Se även de förenade målen C-387/02, C-391/02 och C-403/02 Berlusconi 
enligt vilken EUD fann att principen om retroaktiv tillämpning av lindrigare strafflagstiftning 
är en del av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och att det härav följer 
att denna princip är en del av gemenskapsrätten (p. 68 & 69). Härom se Rosas 2012 s. 43. 
139 Mål 43/75 Defrenne (II) p. 69-75, Malherbe och Daenen 2009 s. 30, Lang 2007 s. 230. 
140 Se t.ex. mål 61/79 Denkavit p. 27- 28, mål C-163/90 Legros p. 28-36. Närmare härom Mal-
herbe och Daenen 2009 s. 30 ff. och Lang 2007 s. 230-245. En artikel av intresse rörande åter-
betalningsproblem med anledning av EUD:s domar är Lasinski-Sulecki Intertax 2014 s. 2-17. 
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Denna genomgång följs av en redogörelse om retroaktivitet till följd av EUD:s 
domar. En dom från EUD kan ha liknande effekter som ny lagstiftning och 
kan ibland komma som en överraskning för såväl lagstiftare, rättstillämpare 
och enskilda. Ett exempel på det är de s.k. tryckerimomsfallen, där en dom 
från EUD gick på tvärs med hur den svenska lagstiftaren och rättstillämparen 
hade tolkat unionsrätten. I denna del redogörs för problemen, hur de hantera-
des av rättstillämparen och lagstiftaren samt vad som kan göras för att mot-
verka liknande problem.  

Detta avsnitt avslutas med en sammanfattande analys där rättsfallsana-
lysen, på liknande sätt som i tidigare avsnitt och kapitel, görs utifrån ett antal 
på förhand formulerade frågor, som syftar till att bidra till klargöranden avse-
ende likheter och skillnader mellan svensk rätt, EKMR och unionsrätten. 

Den samlade rättsfallsanalys som nedan ska företas kommer att göras uti-
från följande frågor: 
 

Enligt vilka normer regleras skyddet vid retroaktiv beskattning i unions-
rätten?  

 
Hur definierar EUD retroaktivitet, d.v.s. vilken form av retroaktivitet 
omfattas? Hur bedömer EUD skattskyldighetens inträde och vilken be-
tydelse har denna tidpunkt vid prövningen?  

 
Vilka rättsakter omfattas? Finns skydd för retroaktiv prejudikatbildning 
och administrativ praxis med retroaktiva verkningar?  

 
Finns det några krav på särskilda skäl eller motsvarande?  

 
Hur dras gränsen mellan tillåten respektive otillåten retroaktivitet?  

 
Vilken är kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna när 
fråga är om valfria befogenheter enligt unionsrätten och vad innebär det 
för retroaktivitetsprövningen?  

 
Vilken tolkningsstrategi kan EUD huvudsakligen sägas använda sig av 
vid prövningen av en retroaktiv skattelags förenlighet med unionsrätten?  

 
Vilka slutsatser kan dras av EUD:s praxis om retroaktiv beskattning för 
de rättsliga aktörer som berörs? 
 

Vilka svar som kan ges på dessa frågor framställs i det avslutande avsnittet 
om en sammanfattande analys.   
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4.3.2 Allmänna rättsprinciper om skydd mot retroaktiv 
lagstiftning och rättstillämpning 
 
Det primärrättsliga skyddet mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning är 
tillämpligt i den mån medlemsstaterna har överfört befogenheter till EU på 
området, varför inledningsvis kort ska nämnas något om kompetensfördel-
ningen mellan EU och medlemsstaterna på skatteområdet. EU är ingen suve-
rän stat och saknar egen beskattningsmakt, men har väl beslutandemakt på 
skatteområdet på vissa områden som medlemsstaterna har överfört till EU. 
Detta hänger främst samman med den inre marknadens funktion (3.3 FEU). 
För att den inre marknaden ska kunna fungera krävs att alla handelshinder 
elimineras i den mån de inte kan rättfärdigas (art. 110 FEUF). Skatter och 
avgifter utgör typiskt sett handelshinder. EU är därför en tullunion och har s.k. 
exklusiv kompetens avseende tullsatserna gentemot tredje land (art. 3.1a 
FEUF). Det innebär att det endast är EU som har befogenhet på detta område.  

Vidare har en omfattande harmonisering skett i synnerhet på den indirekta 
beskattningens område, såsom mervärdesskatt och punktskatter (art. 113 
FEUF).141  På dessa områden föreligger s.k. delad kompetens (art. 4 FEUF), 
vilket innebär att medlemsstaterna kan lagstifta på ett område, såvida inte EU 
har beslutat om gemensamma bestämmelser. Utrymmet att anta nationella be-
stämmelser på det området blir på så vis upptaget, vilket brukar betecknas som 
unionsrättens spärrverkan (preemption)142. Detta innebär i praktiken att på 
områden där kompetensen är delad och där EU utnyttjar sin kompetens fullt 
ut, blir resultatet ungefär detsamma som om EU hade exklusiv kompetens på 
det aktuella området.143 En skillnad i detta avseende är emellertid att så snart 
EU beslutar att dra tillbaka sin kompetens i någon del, så återgår den automa-
tiskt till medlemsstaterna.144  

Frågor om retroaktivitet på de områden av skatterätten som omfattas av 
unionsrätten får därför tillämpas med stöd av de unionsrättsliga normerna, 
såsom rättssäkerhetsprincipen och principerna om förbud mot retroaktiv lag-
stiftning och rättstillämpning och berättigade förväntningar. 

 
141 Henkow framhåller att stadgandet i art. 113 FEUF har fått till följd att mervärdesskatterätten 
kommit att bli ett av de mest harmoniserade rättsområdena inom EU. Henkow placerar därför 
harmoniseringen av reglerna rörande mervärdesskatt ”i hjärtat av den europeiska integrationen, 
eftersom den rör påförande av en skatt på varje transaktion och därmed också formaliteter vid 
transaktioner över gränserna." Se Henkow ERT 2010 s. 450. 
142 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 41. Det framgår också av förklaring nr 18 som fogats till 
Lissabonfördraget om avgränsningen av befogenheter st. 2. Denna princip etablerades i mål 
106/77 Simmenthal II. För svenskt vidkommande kan detta liknas vid den formella lagkraftens 
princip i RF 8 kap. 18 § (Bernitz och Kjellgren 2018 s. 41 not 21.) 
143 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 41. 
144 Ibid. Detta anges också tydligt i förklaring nr. 18 som fogats till Lissabonfördraget, förkla-
ring om avgränsningen av befogenheter. 
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Rättssäkerhetsprincipen kommer inte självständigt att behandlas, eftersom det 
är just lagligheten av retroaktiva åtgärder som är i fokus i denna framställning. 
Principen om väl förvärvade rättigheter kan också vara aktuell, men på grund 
av dess mer begränsade tillämpningsområde kommer den inte närmare att be-
handlas här.145 När det däremot gäller principen om skydd för berättigade för-
väntningar är denna en viktig del av retroaktivitetsskyddet. Det ska dock fram-
hållas att denna princip också har en självständig funktion.146 Det samman-
tagna skyddet innebär således att både formell och materiell retroaktivitet om-
fattas.147  

Det ska påpekas att EUD inte alltid är konsekvent i sin praxis angående 
vilken princip som har legat till grund för bedömningen av en retroaktiv lag-
stiftningsåtgärd. Ibland hänvisas specifikt till principen om skydd mot retro-
aktiv lagstiftning och rättstillämpning, ibland till den övergripande rättssäker-
hetsprincipen och principen om berättigade förväntningar.  

4.3.2.1 Principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning 
 
Att principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning är allmän rättsprincip i 
unionsrätten uttalades för första gången i målen Racke och Decker från 
1979.148 Den innebär, som nämnts, tämligen strikta krav på unionslagstiftaren 
att inte använda retroaktiva åtgärder annat än när det är absolut nödvändigt.149 
Skyddet omfattar såväl formell som materiell retroaktivitet, vilket framgår av 
målet Crispoltoni. I målet hade ett antal förordningar rörande interventions-
priser och premier på marknaden för råtobak trätt i kraft vid tidpunkter som i 
förhållande till produktionen av ljus tobak, som endast odlades i Italien, gjorde 
det omöjligt för producenterna av denna råtobak att följa dem. EUD fann att: 
 

”… although in general the principle of legal certainty precludes a Community 
measure from taking effect from a point in time before its publication, it may 
exceptionally be otherwise where the purpose to be achieved so demands and 
where the legitimate expectations of those concerned are duly respected. That 
case-law also applies where the retroactivity is not expressly laid down by the 
measure itself but is the result of its content.”150  

 

 
145 Principen om väl förvärvade rättigheter är mer begränsad än principen om berättigade för-
väntningar eftersom den bygger på objektiva kriterier istället för den förra som bygger på sub-
jektiva sådana. Närmare härom se Lamoureux 1983 s. 275 och 294 samt Raitio 2008 s. 55 m.h.t. 
Mertens de Wilmars 1982. 
146 Groussot 2005 s. 299. 
147 Ibid. s. 293, Lamoureux 1983 s. 171. 
148 Mål 98/78 Racke och mål 99/78 Decker (monetära utjämningsbelopp i vinsektorn). 
149 Skyddet är således inte absolut, se Groussot 2005 s. 292 f. 
150 Mål 368/89 Crispoltoni p. 17. Detta stod även i strid med tobaksproducenternas berättigade 
förväntningar, se p. 21. 
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I fallen Racke och Decker lade EUD fast de kriterier som ska ligga till grund 
för prövningen av principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning.151 Till att 
börja med krävs att det finns en klart etablerad avsikt från unionslagstiftaren 
att avvika från principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning.152 Undantag 
från principen får endast göras i särskilda fall om två villkor är uppfyllda. För 
det första ska det finnas ett överordnat allmänt intresse som gör retroaktivite-
ten nödvändig för att uppnå ett visst mål och för det andra att vederbörlig hän-
syn tas till de berättigade förväntningarna hos dem som berörs.153 Villkoren är 
kumulativa.154 Retroaktivitet till enskildas fördel är emellertid givetvis tillåtet 
utan att nämnda villkor är uppfyllda.155 

När det gäller det första steget i prövningen om en åtgärd är förenlig med 
principen gäller det att fastställa om det finns en tydligt manifesterad avsikt 
att frångå principen. Även om regelgivaren inte är förhindrad att använda sig 
av retroaktiv tillämpning, föreligger en presumtion om icke retroaktivitet tills 
dess att motsatsen visas. Det betyder inte att själva avsikten uttryckligen måste 
anges i reglerna utan den kan framgå på andra sätt. Avsikten ska således tyd-
ligt följa av de materiella bestämmelsernas ordalydelse, ändamål eller syste-
matik.  

I målet Amylum fäste EUD vikt vid att rådet hade en tydlig och väl mani-
festerad avsikt med den reglering som man önskade uppnå.156 En annan be-
dömning gjordes i målet Salumi. I det målet hade EUD att ta ställning till om 
en rådsförordning om uppbörd av import- och exportavgifter, i efterhand 
kunde tillämpas retroaktivt på transaktioner som företagits före lagens ikraft-
trädande. EUD noterade att det saknades övergångsbestämmelser. Efter att ha 
granskat regleringen som helhet fann EUD att något avsteg från principen inte 
kunde bli aktuellt ”unless sufficiently clear indications lead to such a conclus-
ion.” Några sådana stod emellertid inte att finna i det ifrågavarande fallet och 
EUD konstaterade att: 
  

 
151 Mål 98/78 Racke p. 20 och mål 99/78 Decker p. 8. 
152 Lamoureux inkluderar detta krav som ett av villkoren för bedömningen av om avsteg från 
retroaktivitetsförbudet med utgångspunkt i EUD:s praxis avseende principen om skydd mot 
retroaktiv lagstiftning (Lamoureux 1983 s. 286 till 295). Detta villkor har inte uttryckligen an-
givits i fallet Racke (mål 98/78). Raitio framhåller att detta framgår implicit av EUD:s praxis, 
se Raitio 2008 s. 55. 
153 Se t.ex. målen 98/78 och 99/78 Racke och Decker, se även mål 224/82 Meiko och de förenade 
målen C-143/88 och C-92/89 Zuckerfabrik p. 49, mål 368/89 Crispoltoni p. 17. 
154 Tridimas 2006 s. 256. 
155 Se t.ex. mål 111/63 Lemmerz-Werke, mål C-345/88 Butterabsatz p. 17. I fallen gjorde EUD 
en tolkning av en förordning med stöd av proportionalitetsprincipen som innebar att det fick 
retroaktiv verkan till de enskildas fördel. Se Tridimas 2006 s. 262 ff. som tar upp situationer 
där retroaktivitet utgör en positiv skyldighet för unionens institutioner. 
156 Mål 108/81 Amylum p. 14. 
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”It is apparent that, far from indicating any retroactive effect, both the wording 
and the general scheme of the regulation lead to the conclusion that the regula-
tion provides only for the future.”157  

 
Vid bedömningen om det finns särskilda skäl för att göra undantag från prin-
cipen måste det första villkoret vara uppfyllt, d.v.s. att det föreligger ett över-
ordnat allmänt intresse. Det räcker emellertid inte med detta utan det krävs 
också att åtgärden är nödvändig, d.v.s. att det inte finns något alternativ till att 
införa rättsakten retroaktivt. Det är således fråga om överväganden avseende 
behov och proportionalitet i förhållande till åtgärden, vilka klart måste framgå 
i motiven till den.  

I målet Amylum diskuterades denna fråga tämligen utförligt.158 Omständig-
heterna var sådana att rådet hade utfärdat en förordning om produktionskvota 
och produktionsavgifter för isoglukosproducenter (ett sötningsmedel) i syfte 
att skapa stabilitet på sockermarknaden genom att jämställa isoglukosprodu-
centerna med andra sockerproducenter. Situationen på sockermarknaden hade 
väsentligt förändrats eftersom sötningsmedel alltmer kommit att ”konkurrera” 
med socker, vilket också hade lett till överskott av socker på marknaden m.m. 
Något gick emellertid snett under lagstiftningsförfarandet i och med att Rådet 
inte hade beretts tillfälle att yttra sig. Förordningen ogiltigförklarades därför 
av EUD i målen Roquette frères och Maizena.159  

Under tiden då de nämnda målen i EUD var anhängiga, utfärdade Rådet en 
ny förordning med samma innehåll, vilken gavs retroaktiv verkan. EUD fann 
att åtgärden var nödvändig eftersom syftet med förordningen var att skapa sta-
bilitet på sockermarknaden och motverka den ”godtyckliga diskriminering” 
mellan olika producenter som ansågs råda vid tidpunkten för förordningens 
utfärdande. 

I de förenade målen Diversinte och Iberlacta kom EUD till ett motsatt 
slut.160 I fallet hade en förordning som införde en avgift på skummjölkspulver 
från Spanien givits retroaktiv verkan. Detta hade aviserats i preambeln till för-
ordningen enligt vilken framgick att: 

  
”in order to prevent speculation in the product covered by this regulation the 
latter's provisions should be introduced as a matter of urgency.”161  

 
Det lämnades ingen motivering till varför förordningen skulle vara omedelbart 
tillämplig. Detta menade EUD var en brist som gjorde det omöjligt att avgöra 
om retroaktiviteten var godtagbar eller om skummjölksproducenternas 

 
157 De förenade målen 212 till 217/80 Salumi p. 12. 
158 Mål 108/81 Amylum. 
159 Mål 138/79 Roquette frères och mål 139/79 Maizena. 
160 De förenade målen C-260 och 261/91 Diversinte och Iberlacta. 
161 Ibid. p. 12. 
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berättigade förväntningar hade respekterats.162 Domstolen uttalade därför att 
förvisso var inte skyddet mot retroaktiv lagstiftning absolut men att:  
 

"…measures having such an effect must include in the statement of the reasons 
on which they are based, in a clear and unequivocal fashion, particulars which 
justify the desired retroactive effect".163  

4.3.2.2 Principen om berättigade förväntningar vid retroaktiv 
lagstiftning 
 
Principen om berättigade förväntningar framgår av EUD:s praxis och är ett 
väsentligt inslag vid bedömningen av om användningen av retroaktivitet kan 
anses försvarligt eller ej. Denna princip etablerades på ett tidigt stadium i 
EUD:s praxis, varvid den tyska doktrinen om Vertrauensschutz tjänade som 
förebild.164 Sitt uttryckliga erkännande som allmän rättsprincip i unionsrätten 
fick principen genom målet Töpfer (1978).165 Mer konkret handlar principen 
om att enskilda normalt ska kunna förlita sig på unionsrättsliga åtgärder och 
anpassa sina dispositioner i enlighet härmed - ett slags föreställning om god 
tro (Treu und Glauben). Avsteg från denna princip får därför endast göras om 
det föreligger ett överordnat allmänt intresse som kan anses väga tyngre än 
skyddet för de berättigade förväntningar som finns hos berörda personer vid 
en intresseavvägning. 

Det kan emellertid konstateras att Rådet och Kommissionen har ett tämli-
gen stort diskretionärt bedömningsutrymme (”large area of discretion”)166 
när det handlar om att göra komplicerade bedömningar på det ekonomiska 
området, vilket kan ha avgörande betydelse för hur angeläget ett allmänt in-
tresse anses vara. EUD:s prövning av hur Kommissionen har använt sig av 
detta bedömningsutrymme blir därför tämligen begränsat167, vilket formuleras 
av EUD på följande sätt i målet Deuka som handlade om en komplicerad jord-
bruksreglering avseende denaturerat vete för brödbakning:  
 

”When examining the lawfulness of the exercise of such freedom, the courts 
cannot substitute their own evaluation of the matter for that of the competent 
authority, but must restrict themselves to examining whether the evaluation of 

 
162 Ibid. p. 13. 
163 Ibid. p 9 och 10. Se formuleringen i sammanfattningen till målet. 
164 Förenade målen 7/56 och 3-7/57 Algera. Principen fick sitt uttryckliga erkännande i mål 
112/77 Töpfer. Hettne m.fl. 2011 s.73 och 86 f., Hettne 2008 s. 240 f., Groussot 2005 s. 50, 
Bernitz 1997 s. 141, Lamoureux 1983 s. 279. 
165 Mål 122/78 Töpfer. 
166 Mål 74/74 CNTA p. 21. 
167 Sharpston 1990 s. 88. Se t.ex. mål 74/74 CNTA p. 21. 
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the competent authority contains a patent error or constitutes a misuse of 
power.”168      

 
Principen om berättigade förväntningar har flera olika funktioner169. För det 
första lägger den fundamentet till en tolkningsregel, innebärande att EUD kan 
tolka en rättsakt på så vis att den skyddar enskilda intressen, bortsett från om 
den behöver ogiltigförklaras eller ej.170 För det andra lägger den en grund för 
ogiltigförklarande av rättsakter171 och för det tredje kan den utgöra en grund 
för skadestånd.172 Bedömningen av om hänsyn har tagits till berättigade för-
väntningar görs utifrån subjektiva grunder.173 Vad som är en berättigad för-
väntning måste därför avgöras från fall till fall och flera olika faktorer kan 
spela in.174 Generaladvokaten Trabucchi har i fallet Deuka uttryckt detta enligt 
följande:  
 

"The existence of legitimate expectations worthy of protection can be estab-
lished only on the merits of each case, with due regard to the facts of the situa-
tion in the context of which the undertakings operate. By its very nature the 
principle does not lend itself to mechanical application, which might lead to 
unjustified generalizations and would accord neither with its specific equitable 
function nor with the day-to-day requirements of Community rules governing 
the economy."175 

 
Ett viktigt inslag i denna prövning är att avgöra om förväntningen kan anses 
rimlig (reasonable). Härvid görs en bedömning utifrån hur en ”normalt akt-
sam person” skulle ha agerat.176 I t.ex. Union National des Coopératives Agri-
coles de Céréales m.fl. (U.N.C.A.C.) hade en ändring i reglerna om monetära 
utjämningsbelopp för jordbrukare införts med retroaktiv verkan, som innebar 
att en ny metod för beräkningen av dessa belopp skulle tillämpas.177 I detta 
mål avgjorde EUD om en berättigad förväntning var för handen utifrån vad en 
”erfaren näringsidkare” borde ha kunnat förutse. EUD uttalade att:  
 

 
168 Mål 78/74 Deuka. 
169 Hartley 2014 s. 165. 
170 Mål 88/76 Société pour l’Exportation des Sucres p. 14 till 16. I fallet hade en rättsakt publi-
cerats den1 juli men på grund av en strejk hade den inte distribuerats förrän den 2 juli. EUD 
tolkade därför förordningen som om den hade trätt i kraft den 2 juli, d.v.s. dagen för distribution. 
171 Mål 122/78 Töpfer p. 19. 
172 Mål 74/74 CNTA p. 43. 
173 Lamoureux 1983 s. 278. 
174 Hartley 2014 s. 165. 
175 Förslag till avgörande av generaladvokat Trabucchi i mål 5/75 Deuka. För en kommentar se 
Tridimas 2006 s. 256. 
176 Weber 2019 s. 242 f., Hartley 2014 s. 165. 
177 De monetära utjämningsbeloppen hade till syfte att kompensera jordbrukarna för valutakurs-
fluktuationer på marknaden. 
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”Even if it was not certain that the change suggested by the Commission would 
be adopted, it ought on those dates (d.v.s. när exportavtal slutits, min anm.) at 
least to have been clear to an experienced trader that the introduction of a new 
method of calculation was imminent (min kursiv).”178  

 
I senare fall använder EUD den något mer vidsträckta benämningen ”prudent 
and discriminating trader” - en ”normalt aktsam näringsidkare.” Ett exempel 
är fallet Lührs som hade sin upprinnelse i skyddsåtgärder som vidtagits av EU 
efter det att ogynnsamma väderförhållanden hade påverkat potatisskördarna 
runtom i Europa. Det fick till följd att utbudet av potatis kraftigt minskade och 
att priset på motsvarande sätt höjdes.179  

För att hålla nere potatispriserna inom EG-området avskaffades importtul-
larna på potatis tillfälligt i slutet av januari och början av februari 1976. Där-
efter infördes en förordning av den 19 februari 1976 som införde en tillfällig 
exportskatt för potatis. Förordningen blev omedelbart tillämplig och trädde i 
kraft den 20 februari 1976.  

Företaget Lürhs hade den 10 och 16 februari sålt potatis till Sverige vilken 
hade levererats den 20 februari. Tullmyndigheten ålade därefter Lührs att be-
tala exportskatt på försäljningen med stöd av förordningen till ett belopp som 
nästan var lika högt som försäljningspriset.180 En fråga i målet var om företa-
get hade en berättigad förväntning om att den aktuella potatisförsäljningen inte 
skulle beläggas med en retroaktiv exportskatt. EUD fäste avseende vid att fö-
retaget vid kontraktstidpunkten hade tagit del av vissa rykten om att strängare 
åtgärder var att vänta. Lührs hade förvisso tagit kontakt med en branschorga-
nisation för att förhöra sig om ryktena stämde, men utan att få någon klarhet i 
frågan. EUD fann emellertid att situationen var sådan att Lührs borde ha räk-
nat med att någon form av strängare åtgärder från EG-institutionernas sida var 
aktuellt, inte minst på grund av att importtullarna på potatis tillfälligt hade 
avskaffats några veckor före det att förordningen trädde kraft samt att vissa 
strängare åtgärder redan införts på nationell nivå i vissa medlemsstater. EUD 
fann därför att: 

 
”…the adoption of stricter measures was to be foreseen by prudent and discrim-
inating traders, so that in the present case they cannot plead legitimate expecta-
tion.”181  

 
Fallen U.N.C.A.C. m.fl. och Lührs visar prov på att retroaktiva lagstiftnings-
åtgärder i vissa fall kan anses förutsebara, varför någon berättigad förväntning 

 
178 De förenade målen 95 till 98/74 och 100/75 U.N.C.A.C. p. 45. 
179 Mål C-78/77 Lührs. 
180 Lührs framhöll att beskattningen var jämförlig med expropriation. EUD kom emellertid fram 
till att beskattningen inte stod i strid med proportionalitetsprincipen. 
181 Mål C-78/77 Lührs p. 6. 
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inte föreligger, s.k. förutsebar retroaktivitet.182 Raitio benämner detta "pre-
dictable retroactivity".183 En liknande bedömning gjordes i det tidigare redo-
visade målet Amylum.184 

Den enskildes avsikter spelar också roll vid bedömningen av om en berät-
tigad förväntning är för handen. Illustrativt för en sådan bedömning är fallet 
Mackprang från 1975. I detta fall hade en valutakursförändring i den franska 
francen under våren 1969 medfört en ohållbar situation på den gemensamma 
spannmålsmarknaden. Situationen hade föranletts av hur det gemensamma in-
terventionssystemet för spannmål var utformat.185 Syftet med systemet var att 
stabilisera marknaderna och säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbru-
karna i spannmålssektorn. För att reglera prisnivån på marknaden hade man 
inrättat olika interventionsmyndigheter som hade en skyldighet att köpa upp 
spannmål från producenter och handlare i hela EG-området till ett särskilt in-
terventionspris (lägsta godtagbara prisnivå). 

Normalt förelåg inte någon särskild anledning att sälja spannmålet i ett visst 
land, men efter det att den franska francen devalverats började återförsäljare 
av franskt spannmål istället sälja detta i andra EG-länder och gjorde stora vins-
ter. Denna intensifierade handel med kraftigt ökade leveranser, gjorde att den 
tyska interventionsmyndigheten fick stora svårigheter att lagra och hantera 
spannmålet. Det fanns därför skäl att befara att det tyska interventionssystemet 
skulle kollapsa. Tyskland sökte därför stöd av kommissionen för att begränsa 
sin interventionsskyldighet avseende spannmål.  

Kommissionen fattade därför ett beslut om undantag för Tyskland den 8 
maj 1969, vilket trädde i kraft samma dag. I beslutet angavs uttryckligen att 
det inte skulle vara tillämpligt före denna dag. Den tyska interventionsmyn-
digheten informerade berörda parter om beslutet i en notis som publicerades i 
en offentlig tidning den 8 maj 1969. Den 17 juni utfärdades ett dekret som 
bekräftade åtgärden, vilket gavs retroaktiv effekt från och med den 9 maj.  

Firma Mackprang som ägnande sig åt spannmålshandel lämnade den 6 maj 
ett anbud om en leverans med vete skördat i Frankrike till den tyska intervent-
ionsmyndigheten, vilket accepterades den 8 maj. Firman hävdade att vetet 
fanns i Tyskland men i själva verket var det under transport från Frankrike till 
Tyskland. När vetet väl skulle levereras, vilket skedde vid ett antal olika tid-
punkter mellan den 8 maj och den 17 maj vägrade myndigheten att ta emot det 
med stöd av de nya reglerna. Mackprang krävde därför skadestånd för de för-
luster som firman hade gjort på grund av myndighetens agerande.  

Frågan var således om Mackprang hade haft en berättigad förväntning att 
få sälja sitt vete till interventionsmyndigheten och om firman därigenom hade 

 
182 Raitio 2010 s. 195, Tridimas 2006 s. 265 f., Lamoureux 1983 s. 295. 
183 Raitio 2010 s. 195 f. 
184 Se mål 108/81 Amylum p. 9 till 17. Se liknande resonemang i Mål 84/81 Stapel Dairy Pro-
ducts Limited (monetära utjämningsbelopp) p. 16. 
185 Mål 2/75 Mackprang. 
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en rätt till skadestånd. EUD konstaterade att Kommissionens beslut var en be-
rättigad åtgärd för att förebygga rent spekulativa aktiviteter i strid med syste-
mets syfte, varför någon överträdelse om principen för berättigade förvänt-
ningar inte förelåg.186  

Av fallet kan följaktligen slutas att den unionsrättsliga principen om berät-
tigade förväntningar inte skyddar en näringsidkare som utnyttjat en teknisk 
brist i ett regelsystem i spekulativt syfte på ett sätt som inte var avsett av lag-
stiftaren för att därigenom tillskansa sig en extra vinst.187 Av intresse är också 
att notera EUD:s syn på kringgående av lagstiftning, vilken är relevant till 
diskussionen om det rättsliga skyddet för kringgåendetransaktioner på skatte-
området.  

Det ska vidare påpekas att för att en berättigad förväntning ska kunna för-
anleda skadeståndsansvar från EU krävs att det inte bara föreligger en berätti-
gad förväntning, utan den enskilde måste också kunna visa att denne agerat 
utifrån denna förväntning och därigenom lidit en ekonomisk förlust. Detta 
framgår av CNTA-målet i vilket kommissionen, utan förvarning och med ome-
delbar verkan, hade avskaffat en ordning med monetära utjämningsbelopp 
som syftade till att kompensera jordbruksexportörer verksamma på olje- och 
fettmarknaden. Motivet till detta var kort och gott att kommissionen ansåg att 
den aktuella situationen på denna marknad var sådan att utjämningsbeloppen 
inte längre ansågs nödvändiga för att undvika handelsstörningar avseende 
vissa produkter. Några övergångsbestämmelser hade heller inte ansetts nöd-
vändiga. Kommissionens plötsliga avskaffande av den nämnda ordningen or-
sakade stora förluster för CNTA som var exportörer av raps- och rybs. EUD 
fann att kommissionen inte hade visat att det förelåg något överordnat allmänt 
intresse för åtgärden och anmärkte särskilt på avsaknaden av övergångsbe-
stämmelser.188 EUD konstaterade att det förelåg en berättigad förväntning hos 
företaget mot bakgrund av att:  

 
”a trader may legitimately expect that for transactions irrevocably undertaken 
by him because he has obtained, subject to a deposit, export licenses fixing the 
amount of the refund in advance, no unforeseeable alteration will occur which 
could have the effect of causing him inevitable loss, by reexposing him to the 
exchage risk.”189  

 
Eftersom CNTA hade fått vidkännas avsevärda förluster på grund av Kom-
missionens kränkning av deras berättigade förväntningar fann EUD att Kom-
missionens agerande utgjorde en grund för skadestånd.190 

 
186 Mål 2/75 Mackprang p. 4. 
187 Hartley 2014 s. 165, Sharpston 1990 s. 92. 
188 Mål 74/74 CNTA p. 44. 
189 Ibid. p. 42. 
190 Ibid. p. 43. 
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Frågan om vad som utgör en berättigad förväntning och vad det innebär har 
behandlats i flera mål. Denna fråga har utvecklats över tid och en i viss mån 
överskådlig sammanfattning för skatterättsligt vidkommande ges i målet Wol-
fgang und Dr Wilfried Rey från 2016.191 Målet rörde avdrag för mervärdesskatt 
vid blandverksamhet, d.v.s. varor och tjänster som används för transaktioner 
som både är skattepliktiga och sådana som är undantagna från skatteplikt. Hur 
den avdragsgilla delen ska beräknas är upp till medlemsstaterna att bestämma. 
För att kunna beräkna den avdragsgilla andelen användes i medlemsstaten en 
viss beräkningsmetod som baserades på omsättningen. Sedermera införde lag-
stiftaren nya regler som trädde ikraft den 1 januari 2004, som innebar att en 
ytbaserad fördelningsnyckel i första hand skulle användas. Den omsättnings-
baserade fördelningsnyckeln skulle endast kunna användas om ingen annan 
metod vore möjlig. Några övergångsbestämmelser eller uttryckliga bestäm-
melser om jämkning vilket föreskrivs i mervärdesskattedirektivet hade inte 
utformats.  

Detta fick negativa konsekvenser för fastighetsbolaget Wolfgang und Dr 
Wilfried Rey, som hyrde ut lokaler för såväl bostads- som affärsändamål i en 
av bolaget uppförd byggnad. Bolaget hade använt den omsättningsbaserade 
fördelningsnyckeln, vilket hade godtagits av skattemyndigheten. Under 2004 
hyrde bolaget ut vissa delar av byggnaden på ett sätt som var undantaget mer-
värdesskatt, trots att dessa delar var avsedda för affärsmässig uthyrning. Av 
denna anledning räknades ett kompensationsbelopp ut med hjälp av den tidi-
gare använda beräkningsmetoden. Skattemyndigheten underkände resultatet i 
ett beslut 2006 med hänvisning till de nya reglerna. Fastighetsbolaget över-
klagade beslutet till Finanzgericht, som gav bolaget delvis rätt eftersom de 
nya reglerna endast kunde anses tillämpliga på kostnader på den byggnaden 
som uppkommit fr.o.m. 2004. När målet nådde den federala skattedomstolen, 
begärdes ett förhandsavgörande från EUD för att få klarhet om detta var för-
enligt med rättssäkerhetsprincipen och principen om legitima förväntningar. 

Med hänvisning till sin tidigare praxis, framhöll EUD att det inte i alla fall 
anses nödvändigt att införa övergångsbestämmelser enligt unionsrätten.192 En 
nationell lagstiftare kan t.o.m. åsidosätta rättssäkerhetsprincipen och härige-
nom avskaffa en tidigare rättighet för de skattskyldiga, utan att det är nödvän-
digt att ge dem den tid som behövs för att de ska kunna anpassa sig till de nya 
reglerna.193  

I den mån det är nödvändigt med övergångsbestämmelser och tid för an-
passning till ny lagstiftning avgörs med stöd av rättssäkerhetsprincipen och 
principen om skydd för berättigade förväntningar. Skattskyldiga måste i 

 
191 Mål C-332/12 Wolfgang und Dr. Wilfried Rey. 
192 Ibid. p. 56. 
193 Ibid. p.58, m.h.t. de förenade målen C487/01 och C-7/02, Gemeente Leusden och Holin 
Groep. 
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synnerhet ges tid för att anpassa sig när avskaffandet av en tidigare rättighet 
tvingar dem att göra nödvändiga ekonomiska justeringar.194  

I den aktuella situationen framstod den av medlemsstaten företagna lagänd-
ringen inte stå i strid med de aktuella unionsrättsliga principerna, då det endast 
var fråga om en begränsning i avdragsrätten, inte ett avskaffande av denna 
rättighet Även om landets högsta domstolar fann beräkningsgrunden rimlig, 
utgjorde inte det ett hinder för lagstiftaren att ändra denna.195 Av domen står 
det klart att några mer rigorösa krav på användande av övergångsbestämmel-
ser inte föreligger enligt unionsrätten, även om det enligt min mening, i detta 
fall framstår som klart önskvärt.  

På senare år har frågan i vilken utsträckning den unionsrättsliga principen 
om berättigade förväntningar är tillämplig i nationell rätt diskuterats.196 Detta 
aktualiserades i tullmålet Agroferm (2013) om återbetalning av ett felaktigt 
utbetalat gemenskapsbidrag. Felaktigheten bestod i ett misstag i Agroferms 
ansökan, som inte uppmärksammats av tullmyndigheten vid ansökningstill-
fället. Agroferm ålades därför av tullmyndigheten att återbetala den samman-
lagda summan av de bidrag som hade betalats ut mellan åren 2004 och 2006. 
Bolaget menade att det hade haft en berättigad förväntning om att rättsläget 
skulle bestå. Frågan var då om den unionsrättsliga principen om berättigade 
förväntningar skulle tillämpas eller om den nationella, danska rätten skulle 
vara tillämplig.  

EUD fann att genomförandet av principen om berättigade förväntningar i 
detta sammanhang skulle ske enligt unionsrätten.197 I enlighet härmed uttalade 
EUD att principen om skydd för berättigade förväntningar inte kan åberopas 
mot en tydlig bestämmelse i en unionsrättsakt. Det var således inte möjligt för 
de danska tullmyndigheterna att genom sitt agerande ge upphov till berätti-
gade förväntningar hos den ekonomiska aktören, även om denne kunde anses 
ha handlat i god tro.198 

Det framstår därmed inte som helt klart i vilken utsträckning den unions-
rättsliga principen ska användas istället för nationell rätt. I målet Agroferm 
klargörs emellertid att unionsrätten ska tillämpas framför nationell rätt beträf-
fande felaktigt utbetalda bidrag.199  

Att en olaglig myndighetspraxis inte kan ligga till grund för en berättigad 
förväntning, bekräftas av det senare mervärdesskattemålet SEB Bankas AB 
(2018), som rörde justering av ett felaktigt avdrag för mervärdesskatt.200 Där-
emot påpekade EUD i detta mål att rättssäkerhetsprincipen kräver att en be-
skattningsbar persons skatterättsliga ställning, vad gäller dennes rättigheter 

 
194 Ibid. p. 59 m.h.t. mål C-98/14 Berlington Hungary m.fl. 
195 Ibid. p. 65. 
196 Wall 2017. 
197 Mål C-568/11 Agroferm p. 51. 
198 Ibid. p. 52. 
199 Wall 2017 s. 248. 
200 Mål C-532/16 SEB Bankas p. 50. 
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och skyldigheter i förhållande till skattemyndigheten, inte kan ifrågasättas un-
der obegränsad tid.201 I praktiken innebär SEB bankas-målet att om Skattever-
ket har gjort en felaktig tolkning av unionsrätten i ett ställningstagande, den 
skattskyldige som följer detta, inte med säkerhet kan räkna med att en berätti-
gad förväntning föreligger.202 Här görs vidare en bedömning av den enskildes 
intentioner och i vilken utsträckning felet är hänförligt till den enskilde.  

4.3.2.3 Avgränsande principer för skyddet vid retroaktiv beskattning 
 
Rättssäkerhetsprincipen och skyddet för berättigade förväntningar avgränsas 
på skatteområdet av vissa principer. Det handlar om principen om förfarande-
missbruk. 

Principen om förfarandemissbruk har utvecklats i EUD:s praxis sedan 
1970-talet och kommit att tillämpas på flera rättsområden.203 I målet Emsland 
Stärke (2000) konkretiserades denna princip i ett mål rörande exportbidrag. 
EUD fann att tillämpningen av unionsrätten inte kan utsträckas till att omfatta 
sådana förfaranden från näringsidkarens sida som utgör missbruk av rättig-
heter.204  

För att avgöra om ett sådant missbruk föreligger, måste först vissa objektiva 
förhållanden fastställas av vilka det framgår att syftet med den berörda be-
stämmelsen inte har uppnåtts, trots att de formella villkoren är uppfyllda.205 I 
ett andra led fastställs den subjektiva faktorn, d.v.s. om det finns en avsikt att 
erhålla en förmån som följer av unionsrätten genom att konstruera de omstän-
digheter som krävs för att få förmånen.206 EUD framhöll också att återbetal-
ningsskyldigheten som följer av ett förfarandemissbruk inte är att betrakta som 
en sanktion, ” eftersom det för att en sådan ska anses föreligga krävs en klar 
och tydlig rättslig grund. Återbetalningsskyldigheten följer helt enkelt av att 
det kan konstateras att bestämmelserna har uppfyllts på ett konstruerat sätt. I 
enlighet härmed föreligger ingen konflikt med legalitetsprincipen.207 

Principens tillämplighet på skatteområdet gjordes gällande för första 
gången i målet Halifax (2006) rörande avdrag för ingående mervärdesskatt.208 
I samband med uppförandet av fyra fastigheter, som skulle fungera som call 
centres inom Halifax-koncernen, hade ett förfarande konstruerats mellan ett 
bolag i koncernen som bedrev bankverksamhet (mervärdesskattebefriad) och 
två av koncernen helägda dotterbolag, varav det ena hade till syfte att leda 
byggprojektet och det andra var ett byggnads- och investmentbolag 

 
201 Ibid. p. 52. 
202 Kristoffersson SN Akademisk årsskrift 2018 s. 78. 
203 Ibid. s. 70. 
204 Mål C-110/99 Emsland Stärke p. 51. 
205 Ibid. p. 52. 
206 Ibid. 
207 Mål C-110/99 Emsland Stärke p. 56. 
208 Mål C-255/02 Halifax. 
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(förpliktade att betala mervärdesskatt). Förfarandet, som skedde genom en rad 
transaktioner, gjorde det möjligt för Halifax att få tillbaka hela den ingående 
mervärdesskatten på byggnadsarbetena. Transaktionerna hade således företa-
gits utan något självständigt ekonomiskt syfte och enbart i syfte att uppnå skat-
tefördelar i form av avdrag för ingående mervärdesskatt till betydande belopp.  

EUD erinrade om rättssäkerhetsprincipen,209 men framhöll också att un-
ionsrätten enligt dess fasta praxis inte får missbrukas eller åberopas i bedräg-
ligt syfte.210 Unionsrättsliga bestämmelser kan därför inte tillämpas om det 
föreligger ett förfarandemissbruk från näringsidkarens sida, såsom transakt-
ioner som inte kan uppfattas som normala affärstransaktioner.211 Ett sådant 
agerande från den enskildes sida får emellertid inte medföra en straffåtgärd, 
men väl en retroaktiv återbetalningsskyldighet, eftersom de medgivna avdra-
gen för ingående mervärdesskatt inte längre kunde anses motiverade.212  

I senare praxis har EUD bekräftat att principen om förfarandemissbruk 
även gäller på den direkta beskattningens område, såsom i målen Cadbury 
Schweppes213 (2006) och Kofoed214 (2007).  

Det framstod tidigare som oklart om principen om förfarandemissbruk är 
att betrakta som en allmän rättsprincip i unionsrätten och vilken som skulle 
vara dess tidsmässiga räckvidd.215 Om detta råder emellertid inte längre någon 
tvekan. I målet Cussens (2017) besvarade EUD frågan om den tidsmässiga 
räckvidd som gäller för Halifax-domen. EUD uttalade att principen om förbud 
mot förfarandemissbruk ska tolkas så att den är tillämplig på förfaranden som 
genomfördes innan Halifax-domen avgjordes den 21 februari 2006, oavsett 
om det saknas bestämmelser härom i den nationella rätten.216 I målet N Lux-
embourg 1 m.fl. (2019) hänvisade EUD uttryckligen till den mer vidsträckta 
allmänna unionsrättsliga principen enligt vilken enskilda inte genom bedrä-
geri eller missbruk kan dra fördel av bestämmelser i unionsrätten.217 Fråga är 
således om en allmän rättsprincip i unionsrätten som gäller utan begränsning 
i tiden. 

 
209 Ibid. p. 72. 
210 Ibid. p. 68. 
211 Ibid. p. 69. 
212 Ibid. p. 93 och p. 95. 
213 Mål C-196/04 Cadbury Schweppes. 
214 Mål C-321/05 Kofoed. 
215 Principens betydelse på skatteområdet diskuteras utförligt i antologin "Prohibition of Abuse 
of Law - A New General Principle of EU Law?" (2011) med Rita de la Feria och Stefan Voge-
nauer som redaktörer. Feria, Rita de la & Vogenauer, Stefan 2011. I del VIII, s. 365-518, ana-
lyseras principens betydelse för skatteområdet av flera forskare. Principer om rättsmissbruk är 
emellertid ingen ny företeelse som sådan. Gemensamt för dessa principer är att den enskildes 
intentioner styrande, såsom god tro och lojalt agerande i enlighet med lagstiftningens syfte (se 
Munukka 2008 s. 142). 
216 Mål C-251/16 Cussens. 
217 De förenade målen C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16, N Luxembourg 1 m.fl. 
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EUD:s praxis om principen om förfarandemissbruk har också etablerats på 
mervärdesskatteområdet i svensk rätt i ett obiter dictum i domen HFD 2013 
ref. 12 (Scania Metall).218 I svensk rätt kan denna princip vidare sägas före-
komma i olika skepnader såsom i doktrinen om ”verklig innebörd” eller "skat-
terättslig genomsyn" i rättspraxis219 samt såväl allmänna som generella tolk-
ningsregler i lagstiftningen, t.ex. skatteflyktslagen eller CFC-reglerna i 39 a 
IL. I den kommande framställningen kommer också att närmare analyseras 
om och på vilket sätt principen om förbud mot rättsmissbruk har betydelse vid 
bedömningen om huruvida ett retroaktivt ingrepp är proportionerligt eller ej. 

4.3.3 EU-domstolens praxis om retroaktivitet i samband med 
genomförande av unionsskatterätt i medlemsstaterna 
 
I föregående avsnitt redogjordes för hur de allmänna rättsprinciperna i unions-
rätten om rättssäkerhet, förbud mot retroaktiv lagstiftning, skydd för berätti-
gade förväntningar samt principen om förfarandemissbruk tolkas och tilläm-
pas i primärrätten. I det följande ska avhandlas hur dessa principer tillämpas 
när unionsrätten möter nationell retroaktiv skattelagstiftning hänförlig till im-
plementerade direktiv på skatteområdet.  

Det finns en ymnig rättspraxis från EUD avseende indirekta skatter och det 
finns flera fall som rör retroaktivitet på olika områden. Det är dock inte möjligt 
att behandla alla rättsfall från EUD på skatteområdet som på något sätt rör 
retroaktivitet till den enskildes nackdel.220 

En avgränsning görs beträffande rättsfall som handlar om retroaktivitet till 
den enskildes fördel, såsom avseende retroaktiv justering av fakturor, vilket 
hänger samman med avdragsrättens centrala betydelse på mervärdesskatteom-
rådet.221 Inte heller kommer mål rörande omprövning av beslut från myndighet 
att närmare behandlas. Värt att notera är emellertid att omprövning av myn-
dighets beslut i unionsrätten uttryckligen diskuteras i termer av 

 
218 HFD 2013 ref. 12. Målet följdes av en debatt avseende principen om förfarandemissbruk 
och dess förenlighet med legalitetsprincipen, se Kristoffersson SN 2013 s. 598 ff., von Bahr SN 
2013 s. 861 ff., Kristoffersson SN 2014 s. 171 ff. 
219 von Bahr SN 2013 s. 861. von Bahr framhåller att det enligt hans uppfattning ”föreligger en 
fundamental skillnad mellan att basera ett skattebeslut på den verkliga innebörden av genom-
förda rättshandlingar och en tillämpning av principen om förfarandemissbruk. Det utmärkande 
för sistnämnda rättstillämpning är… ”att skattebeslutet grundas på andra transaktioner än de 
som faktiskt inträffat. Att, som vid tillämpning av såväl principen om förfarandemissbruk som 
lagen mot skatteflykt, utgå från annat än det verkliga händelseförloppet är självfallet något som 
väcker frågor om legalitet.” Närmare om verklig innebörd och genomsyn, se Burmeister 2012 
och Gäverth 1998 (se särskilt s. 19 ff.). 
220 För en bredare mer kortfattad rättsfallsgenomgång se Weber 2019 s. 271 ff. 
221 Se t.ex. mål C-518/14 Senatex. 
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retroaktivitet.222 Avdragsrätten är långtgående och omprövning får endast ske 
i vissa situationer, såsom om den enskilde varit i ond tro.223 

Denna rättsfallstudie tar sikte på tre områden där retroaktivitet aktualiserats 
vid genomförandet av unionsrätten: 1) valfria åtgärder som införs i unionsrät-
ten om frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt på fastighetsområdet, 2) 
valfria åtgärder avseende omvänd betalningsskyldighet, 3) nationella förfa-
randeregler vid återbetalning av skatt som tagits ut i strid med unionsrätten.  

Skälet till att dessa områden valts ut är att retroaktivitet är ett återkom-
mande problem. Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt på fastighetsom-
rådet har till syfte att motverka kumulativa effekter och skapa konkurrensne-
utralitet. Icke desto mindre har genomförandet av sådana åtgärder i vissa fall 
lett till kringgående och skatteundandragande, som har ansetts kräva extraor-
dinära åtgärder i form av retroaktiv skattelag.  

Vad beträffar omvänd skattskyldighet används denna metod för att mot-
verka kringgående och skatteundandragande, varför snabba ikraftträdanden 
kan anses nödvändiga och t.o.m. retroaktiva sådana, när denna valfrihet ut-
nyttjas av en medlemsstat. Den snabbmekanism som har införts tillfälligt kan 
komma att bli permanent.  

Det tredje området rör situationer där medlemsstaterna genom retroaktiva 
begränsningar i processuella bestämmelser försöker begränsa den återbetal-
ningsskyldighet som åvilar staten då skatt tagits ut i strid med unionsrätten.  

4.3.3.1 Retroaktiva lagstiftningsåtgärder beträffande frivillig 
skattskyldighet för mervärdesskatt avseende fastigheter 
 
EUD har i ett antal fall haft att bedöma om nationella lagstiftningsåtgärder 
med retroaktiv verkan avseende en valfri åtgärd som föreskrivs i mervär-
desskattedirektivet och som ger medlemsstaterna en möjlighet att införa be-
gränsningar i undantaget från mervärdesskatteplikt avseende fast egendom rö-
rande bl.a. utarrendering och uthyrning. Detta undantag som framgår av arti-
kel 135 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG,224 motiveras av bostadspo-
litiska skäl.225 Undantaget är problematiskt i vissa hänseenden eftersom det 
faktum att mervärdesskatt inte utgår på hyran kan vara till nackdel för hyres-
värden om hyresgästen är skyldig att betala mervärdesskatt, vilket i sin tur kan 

 
222 Se t.ex. mål C-110/94 INZO. 
223 Ibid. p. 24. EUD uttalade att: ”I fall av bedrägeri eller undandragande, där en näringsidkare 
under föregivande av att vilja utveckla viss ekonomisk verksamhet i verkligheten söker lägga 
tillgångar som kan omfattas av avdragsrätten till de egna medlen, kan skatteförvaltningen ret-
roaktivt kräva återbetalning av de belopp för vilka avdrag medgivits med hänvisning till att 
beslutet grundats på vilseledande uppgifter.” 
224 Tidigare artikel 13 B.b i sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG, härefter sjätte mer-
värdesskattedirektivet. 
225 Melz och Kristoffersson 2018 s. 50. 
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medföra en kumulativ effekt.226 Det faktum att en näringsidkare som bedriver 
verksamhet i egen fastighet får göra avdrag för mervärdesskatt, utgör vidare 
en bristande konkurrensneutralitet i förhållande till de näringsidkare som be-
driver verksamhet i hyrda lokaler.227  

Av detta skäl har i artikel 137 i mervärdesskattedirektivet,228 införts en val-
fri möjlighet för medlemsstaterna att begränsa undantaget och ge hyresvärdar 
en möjlighet till "frivillig skattskyldighet" för mervärdesskatt.229 Mervär-
desskatten blir då avdragsgill för hyresgästen och hyresvärden kan dra av in-
gående mervärdesskatt på fastighetstjänster, nybyggnader, reparationer 
m.m.230 Enligt artikel 137(2) har medlemsstaterna en tämligen stor frihet att 
välja hur den frivilliga skattskyldigheten ska utformas och vilka metoder som 
ska användas, men också att inskränka räckvidden av den rätten. 

I vissa fall har möjlighet till ”frivillig skattskyldighet” kommit att utnyttjas 
på ett sätt som inte var avsett av den nationella lagstiftaren, vilket har föranlett 
motåtgärder, däribland genom retroaktiv lagstiftning. EUD:s praxis avseende 
dessa lagstiftningsåtgärder är klargörande för komplexiteten avseende kom-
petensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna på skatteområdet. Den 
bringar vidare klarhet i hur retroaktiva skatteregler som 1) utgör implemente-
rad unionsrätt respektive 2) retroaktiva skatteregler som utgör nationell rätt 
men vilka har sin grund i en av unionsrätten meddelad befogenhet med stöd i 
ett EU-direktiv, förhåller sig till principerna om rättssäkerhet och berättigade 
förväntningar. 

Det första fallet i detta rättsfallskluster var målet Belgocodex (1998). I detta 
mål hade en lagstiftningsåtgärd rörande frivillig skattskyldighet för mervär-
desskatt för uthyrning av lokaler, som inte fullt ut hade genomförts, avskaffats 
genom en lag med retroaktiv verkan. Genom en lag den 28 december 1992 
infördes i den belgiska mervärdesskattelagen en möjlighet till frivillig skatt-
skyldighet om mervärdesskatt avseende fast egendom. Implementeringen var 
emellertid avhängig av ett kungligt dekret, som skulle fastställa närmare regler 
om hur valfriheten skulle utformas. De verkställighetsföreskrifter som förut-
sågs i lagen utfärdades emellertid aldrig. Bestämmelsen upphävdes därefter 
genom en lag om återställande (loi de réparation) av den 6 juli 1994 som hade 
retroaktiv verkan från och med den 1 januari 1993. 

Bolaget Belgocodex hade 1990 förvärvat en andel om 25 procent av en 
fastighet, på vilken fanns byggnader som var avsedda att renoveras för att 
rymma kontor och affärslokaler. Samma år påbörjades renoveringsarbeten i 
regi av en utomstående entreprenör vilka pågick fram till 1993. Entreprenören 

 
226 Ibid. s. 51 f. 
227 Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2014, SKV 553, se https://www4.skattever-
ket.se/rattsligvagledning/edition/2014.14/321535.html. 
228 Tidigare artikel 13 C i sjätte mervärdesskattedirektivet. 
229 Sverige har infört ett system med frivillig skattskyldighet, vilket framgår av 3 kap. 2 § ML. 
230 Melz och Kristoffersson 2018 s. 50 ff. 
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fakturerade för sina tjänster med mervärdesskatt. Efter att ha hyrt ut byggna-
den till en näringsidkare som var skattskyldig för mervärdesskatt, gjorde Bel-
gocodex med stöd av den omtvistade bestämmelsen, avdrag för den ingående 
skatt som belöpte på renoveringskostnaderna.  

De avdrag som gjorts under perioden den 1 juli 1990 till den 31 december 
1994, ifrågasattes efter en kontroll av skattemyndigheten 1995. Skattemyn-
digheten återkrävde pengarna i enlighet med ”återställandelagen” jämte 
dröjsmålsränta och straffavgifter. Belgocodex överklagade skattemyndighet-
ens beslut till domstol, vilken beslutade att begära ett förhandsavgörande till 
EUD, dock utan att fråga särskilt om den retroaktiva lagens förenlighet med 
unionsrätten.231 

EUD fann i linje med generaladvokaten Albers förslag att medlemsstaterna 
har ett stort utrymme för eget skön inom ramen för regleringen om frivillig 
skattskyldighet.232 De kan härvid bedöma om det ska införas en rätt till valfri-
het eller inte, enligt vad de finner lämpligt mot bakgrund av de förhållanden 
som råder i det egna landet vid en viss tidpunkt. Rätten att bestämma om val-
frihet ska gälla eller inte är varken begränsad i tiden eller av det faktum att ett 
motsatt beslut har fattats under en tidigare period. Medlemsstaterna kan där-
med, inom ramen för sina nationella befogenheter, också återkalla rätten till 
valfrihet, efter att ha infört den, och återgå till den grundregel enligt vilken 
utarrendering och uthyrning av fast egendom skall vara undantagna från be-
skattning.233 Följaktligen är det upp till medlemsstaterna att bedöma om det 
skall införas en rätt till valfrihet eller ej.234  

EUD erinrade emellertid om att principerna om skydd för berättigade för-
väntningar och rättssäkerhet utgör en del av unionens rättsordning och ska 
iakttas av medlemsstaterna då de utövar sina befogenheter enligt direktiven.  
 

”Under de specifika omständigheter som råder i förevarande mål är det dock 
inte EG-domstolen utan den nationella domstolen som skall avgöra om dessa 
principer har åsidosatts genom att en lag, beträffande vilken det aldrig har ut-
färdats någon verkställighetskungörelse, upphävs med retroaktiv verkan".235   

 
Den belgiska domstolen fann i sitt efterföljande avgörande att retroaktiviteten 
i fallet Belgocodex var godtagbar.236 

Av målet Belgocodex kan slutas, att i de situationer som unionsrätten över-
lämnar till medlemsstaterna att besluta om en frivillig lagstiftningsåtgärd, är 
det endast de nationella domstolarna som har kompetens att avgöra om ett 

 
231 Sepulchre 2005 s. 199. 
232 Förslag till avgörande av Siegbert Alber i mål C-381/97 Belgocodex p. 17. 
233 Mål C-381/97 Belgocodex p. 17 och p. 26. 
234 Ibid. 
235 Ibid. p. 26. 
236 Malherbe och Daenen 2009 s. 30. 
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retroaktivt upphävande av denna är förenligt med unionsrätten. Generaladvo-
katen Ruiz-Jarabo Colomer framhåller i sitt förslag till avgörande i fallet 
Schlossstrasse att Belgocodex-målet i detta avseende har vissa särdrag som 
gör det svårt att dra alltför bestämda slutsatser från det. Det var t.ex. oklart 
vilken rättsverkan som den nya lagen från 1992 verkligen hade, eftersom lag-
stiftningen om den frivilliga skattskyldigheten var ofullständig. Med tanke på 
de oklarheter som rådde, kan hävdas att det inte förelåg någon berättigad för-
väntning för Belgocodex. Av denna anledning blev frågan således en rent nat-
ionell angelägenhet som det ankom på den nationella domstolen att avgöra237  

Sepulchre påpekar att Belgocodex i målet inte hade åberopat principen om 
skydd mot retroaktiv lagstiftning som mänsklig rättighet, vilket hade varit 
möjligt med hänvisning till TP1-1 EKMR som en del av unionsrätten.238 Tro-
ligen hade emellertid ett åberopande av egendomsskyddet inte lett till en an-
nan utgång i EUD, med hänsyn till att domstolen enligt domen inte ansett sig 
ha kompetens att avgöra om den nationella lagstiftningsåtgärden var förenlig 
med unionsrättens allmänna principer. 

I fallet Schlossstrasse hade en möjlighet till frivillig skattskyldighet införts 
i den tyska mervärdesskattelagen 1993.239 Denna valmöjlighet begränsades 
emellertid fr.o.m. den 1 januari 1994 genom en lag om förenkling av skatte-
lagstiftningen och bekämpning av skatteundandragande av den 21 december 
1993. Bland annat skulle inte frivillig skattskyldighet kunna beviljas ”i den 
mån mottagaren av tjänsten inte uteslutande avsåg att använda fastigheten för 
sådana transaktioner som inte utesluter avdrag för ingående skatt.” 

Schlossstrasse (bolaget) var ett bolag med ändamål att uppföra och med 
äganderätt inneha en byggnad med kontor och bostäder på annans fastighet 
samt att exploatera denna fastighet på lång sikt. Den 8 mars 1991 ingick bola-
get ett arrendeavtal avseende fastigheten. Ansökan om bygglov lämnades in 
den 16 mars 1991. Det dröjde emellertid ända fram till den 27 maj 1993 innan 
bygglovet beviljades eftersom bolagets projekt ifrågasattes i förhållande till 
stadsplanen. I det läget försökte Bolagsmännen först överlåta bygglovet till 
tredje man, men det saknades intressenter. I oktober 1993 ingick bolaget ett 
avtal med en arkitekt och arbetet med att uppföra byggnaden påbörjades den 
1 januari 1994 och avslutades i december samma år. Byggnaden hyrdes där-
efter ut till en del för bostadsändamål, till en annan för kontor. Kontorsdelen 
hyrdes ut till en arkitekt och till ett finansbolag, sistnämnda vars verksamhet 
till övervägande del bestod i tillhandahållande av finansiella tjänster som är 
undantagna från mervärdeskatt. Under åren 1992 till 1994 avstod bolaget från 
skattebefrielse och beviljades också initialt avdrag för de fakturor som rörde 
uppförandet av byggnaden, dock med förbehåll för eventuell omprövning. 

 
237 Mål C-396/98 Schlosstrasse p. 39. 
238 Sepulchre 2005 s. 199. 
239 Mål C-396/98 Schlosstrasse. 



294 

Skattemyndigheten gjorde emellertid en omprövning 1994 med stöd av den 
nya lagen som resulterade i att avdrag endast kunde medges för den del som 
avsåg uthyrning till arkitektkontoret, vilket utgjordes av endast 13,96 procent 
av byggnaden. Bolaget överklagade skattemyndighetens avslagsbeslut den 8 
december 1995. I högsta finansdomstolen (Bundesfinanzhof) åberopade bola-
get bland annat principen om berättigade förväntningar med stöd av fallet 
INZO, som det menade torde utgöra hinder för att i efterhand frånta bolaget 
rätt att dra av den moms som betalats 1992 och 1993.240 Bundesfinanzhof be-
gärde förhandsavgörande från EUD för att bland annat få klarhet om tolk-
ningen av principen om berättigade förväntningar och dess eventuella tillämp-
lighet i det aktuella fallet. 

Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer anförde som nämnts att det inte 
gick att dra för stora växlar av fallet Belgocodex, med hänsyn till de ”specifika 
omständigheter” som ansågs föreligga i fallet. Han menade istället att det ret-
roaktiva upphävandet av avdragsrätten inte var förenligt med principen om 
berättigade förväntningar. Det faktum att fråga är om preliminära beslut som 
kan korrigeras såväl faktiskt som rättsligt vid en efterföljande omprövning, 
ger emellertid inte anledning till någon annan bedömning, såvida den skatt-
skyldige inte skulle ha försökt att begå bedrägeri.241 

EUD framhöll i linje med generaladvokatens förslag att:  
 

”om det inte föreligger omständigheter som utgör bedrägeri eller missbruk… 
består avdragsrätten när den väl har uppkommit, även om den skattskyldige inte 
har kunnat använda sig av de varor eller tjänster som har föranlett avdrag i sam-
band med skattepliktiga transaktioner, på grund av orsaker som han inte kunde 
råda över.”242  
 

Frågan var således om bolaget kunde anses ha varit i en situation som det inte 
kunnat råda över. EUD fann att: 
 

 ”en lagändring som… har skett efter det att varor eller tjänster har tillhanda-
hållits för utförandet av vissa ekonomiska transaktioner, men innan dessa trans-
aktioner påbörjas, och som med retroaktiv verkan innebär att den skattskyldige 
inte längre har rätt att avstå från ett undantag från skyldigheten att erlägga mer-
värdesskatt för dessa transaktioner, utgör en orsak som denne inte kan råda 
över."243  

 
Således hade bolaget en berättigad förväntning. 

 
240 Mål C-110/94 INZO. 
241 Förslag till avgörande av Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-396/98 
Schlosstrasse p. 44 och 47. 
242 Mål C-396/98 Schlosstrasse p. 41, mål C-37/95 Ghent Coal Terminal NV p. 20-21. 
243 Mål C-396/98 Schlosstrasse p. 43. 
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Fallet Schlossstrasse gav anledning att ifrågasätta retroaktiva lagstiftningsåt-
gärder även i andra länder, som hade använts för att komma till rätta med de 
icke avsedda skatteanpassade transaktioner som den frivilliga skattskyldig-
heten hade medfört. EUD:s praxis i Schlossstrasse följdes av ett antal fall, bl.a. 
Gemeente Leusden och Goed Wonen, som samtliga rörde en holländsk lag-
stiftning med syfte att bekämpa skatteflyktsarrangemang som användes för att 
minimera mervärdesskatt avseende fastigheter. Dessa förfaranden hade an-
vänts under många år.  

Genom en lag av den 18 december 1995 (ändringslagen) som tog sikte på 
bekämpandet av konstruktioner i fråga om fast egendom, infördes ändringar i 
1968 års lag om omsättningsskatt som innebar att den frivilliga skattskyldig-
heten för mervärdesskatt avseende fastigheter begränsades. Ändringslagen in-
nehöll regler riktade mot subventionerade hyror. Lagen trädde i kraft den 29 
december 1995. Regeringen befarade emellertid att det fanns stor risk för att 
bruket av de aktuella skatteanpassade förfarandena skulle öka i omfattning om 
inte lagen gavs retroaktiv verkan. Det beslutades därför att rätten till frivillig 
skattskyldighet skulle avskaffas fr.o.m. den 31 mars 1995, kl. 18:00, vilket var 
den dag då innehållet i den framtida lagen tillkännagavs genom ett pressmed-
delande (s.k. ”legislation by press release”).244 Ytterligare ett pressmed-
delande hade gått ut den 3 april 1995, innan lagförslaget lades fram för det 
nederländska parlamentet den 23 maj 1995. 

Enligt ändringslagen skulle undantaget från mervärdesskatteplikt fortsätta 
att gälla för avtal som ingåtts före den 31 mars 1995 fram till den 29 december 
1995. I övergångsbestämmelserna tilläts de fall enligt vilka avdrag hänförliga 
till anläggningstillgångar som jämkats över 5 till 20 år i enlighet med gällande 
regler, pågå 10 år framåt i tiden. Detta gällde endast avseende kontrakt som 
slutits före den tidpunkt då lagen trädde kraft, det vill säga fr.o.m. den 31 mars 
1995, kl. 18:00. 

I fallet Gemeente Leusden (2004) hade en kommun under 1990 och 1991 
byggt om en idrottsplats i sin ägo, som sedan hyrdes ut till en hockeyklubb 
fr.o.m. den 1 januari 1992. Varken kommunen eller hockeyklubben var skatt-
skyldiga för mervärdesskatt, men enligt lagen kunde de gemensamt ansöka 
om att omfattas för skattskyldighet för hyrorna, vilket man gjorde. Det var 
förmånligt för kommunen eftersom man då kunde dra av mervärdesskatten 
som man betalat för ombyggnationen. Klubben fick i gengäld betala mervär-
desskatt vilket emellertid kompenserades av en lägre hyra. Detta skedde lö-
pande under en tio-årig avtalsperiod. 

Genom ändringslagen 1995 begränsades den frivilliga skattskyldigheten 
retroaktivt till att endast avse fall då hyrestagaren var skattskyldig för mervär-
desskatt. Det stod nu klart att kommunen inte skulle omfattas av 1995 års lags 
övergångsbestämmelser på grund av att hyran som hockeyklubben betalade 
var för låg. Efter det att ändringslagen trätt i kraft jämkades kommunens 

 
244 Gribnau och Pauwels 2013 s. 55 f. och s. 327 f (om nederländsk rätt). 
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avdrag eftersom anläggningens status hade förändrats från att ha omfattats av 
avdragsrätt till att inte göra det varvid kommunen ålades att betala en för kom-
munen betydande summa för perioden mellan den 1 januari 1997 och den 31 
december 1998. Kommunen överklagade beslutet. 

När ärendet kom upp till högsta instans, Hoge Raad, beslutade denna att 
inhämta förhandsavgörande från EUD. 

Generaladvokaten Tizzano menade att avdragsrätten redan hade inträtt vid 
tidpunkten för lagens ikraftträdande den 29 december 1995 och att det därför 
var fråga om en retroaktiv tillämpning, som inte kunde anses vara förenlig 
med rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förvänt-
ningar. Det stod också klart att kommunen hade handlat i god tro.245 Genera-
ladvokaten menade vidare att de pressmeddelanden som regeringen kungjort 
inte kunde läggas till grund för bedömningen av om en berättigad förväntning 
kunde föreligga eller ej. Han uttalade härom med hänvisning till kommission-
ens yttrande att det framstod som uteslutet att berättigade förväntningar om en 
”rätt” som ”förvärvats på grundval av gällande rätt” skulle påverkas av ett 
pressmeddelande som ”enbart avser ett lagförslag” och det fortfarande är osä-
kert om och i så fall när den aktuella lagen kommer att antas.246  

Ändringslagen hade enligt Generaladvokaten förvisso ett legitimt syfte att 
bekämpa bedrägerier och missbruk, men det saknades tillräckliga skäl för att 
göra den retroaktiv.247 Därutöver kunde åtgärden sägas ha medfört en orättfär-
dig diskriminering av de skattskyldiga som träffades av den retroaktiva la-
gen.248 

EUD kom, i motsats till generaladvokaten, fram till att lagändringen i de 
aktuella fallen inte hade någon retroaktiv verkan, utan endast verkan framåt i 
tiden, eftersom det i lagen föreskrivs att undantaget från mervärdesskatteplik-
ten gäller till den 29 december 1995, och egentligen ända fram till den 1 janu-
ari 1996 enligt den nationella domstolen.”249 
EUD påpekade att vad beträffar de förväntningar som en skattskyldig kan ha 
avseende avdragsmöjligheterna och som kan få honom att godta en hyra om 
ett visst belopp med beaktande av dessa möjligheter, grundar sig inte på någon 
bestämmelse i sjätte direktivet. Tvärtom ges medlemsstaterna i artikel 13 C 
såväl en möjlighet att låta sina skattskyldiga välja om uthyrning av fast egen-
dom ska omfattas av mervärdesskatteplikt som en rätt att begränsa räckvidden 
av den eller avskaffa den.250 

Domen är kortfattad och framstår som något svårtolkad, både var avser frå-
gan om lagändringens retroaktivitet och med hänsyn till avdragsrättens 

 
245 Förslag till avgörande av Generaladvokat Tizzano i mål C-487/01 Gemeente Leusden p. 55 
ff. 
246 Ibid. p. 89. 
247 Ibid. p. 94. 
248Ibid. p. 102. 
249 C-487/01 Gemeente Leusden p. 62. 
250 Ibid. p. 66. 
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inträde. Klart är emellertid att EUD inte anser sig kompetent att avgöra frågan 
samt att det inte med stöd i unionsrätten finns någon grund för att hävda en 
berättigad förväntning i de aktuella fallen. Det är således upp till de nationella 
domstolarna att avgöra om det föreligger en berättigad förväntning med stöd 
i den nationella rätten eller ej.  

Det framstår emellertid som något märkligt att hävda att någon retroaktivi-
tet inte var för handen. Avdragsrätten hade inträtt flera år innan ändringslagen 
trädde ikraft, även om den inte synes ha utnyttjats fullt ut. Detta till trots, synes 
övergångsskedet mellan de gamla reglerna och de nya ha föranlett en retroak-
tiv effekt som sträckte sig flera år bakåt i tiden., som EUD inte fann utgöra 
någon retroaktivitet eller i vart fall inte borde omfattas av skyddet för berätti-
gade förväntningar. Detta framstår som en något överraskande utgång. Möjli-
gen påverkades denna av att tidigare medgivna avdrag inte upphävdes utan 
återfördes efter det att den nya lagstiftningen trätt ikraft. 

Den holländska ändringslagen ledde emellertid till fler avgöranden i EUD. 
I målet Goed Wonen från 2005, togs frågan om den nederländska ändringsla-
gens retroaktiva verkan upp på nytt i EUD. Denna gång prövades i stor kam-
mare frågan om själva förfarandet för den retroaktiva lagen, som skett genom 
s.k. ”legislation by press release” var förenligt med unionsrätten. Fallet är där-
för av särskilt intresse för svenskt vidkommande och synliggör att det svenska 
”skrivelseförfarandet” i RF 2 kap. 10 § st. 2 inte har ett helt oproblematiskt 
förhållande till den unionsrättsliga rättssäkerhetsprincipen. Den svenska rege-
ringen intervenerade därför i målet för att slå vakt om skrivelseförfarandet i 
RF 2 kap. 10 § st. 2.251 

Omständigheterna i målet var sådana att ett allmännyttigt bostadsföretag 
hade låtit uppföra ett antal bostadskomplex som stod klara i april 1995. Där-
efter uppläts bostäderna genom en särskild nyttjanderätt till en stiftelse för 
uthyrning. Några avdrag för den mervärdesskatt som fakturerats för leveran-
sen eller för uppförandet hade ännu inte gjorts vid tidpunkten. I juni redovi-
sade bostadsföretaget den utgående mervärdesskatten i sin deklaration och 
skattemyndigheten återbetalade den ingående skatt som hade yrkats. Skatte-
myndigheten omprövade emellertid sitt beslut i december 1996 med stöd av 
ändringslagen. Såsom övergångsbestämmelserna till lagen var formulerade 
innebar det att företaget gick miste om sin rätt till avdrag både vad beträffade 
leveransen till stiftelsen som för uppförandet. Bostadsföretaget överklagade. 
Härefter bytte bolaget juridisk form och ombildades till en stiftelse med nam-
net ”Stichting Goed Wonen.” 

Väl uppe i högsta instans, begärde Hoge Raad förhandsavgörande av EUD 
för att få ledning bland annat i frågan om en reglering med retroaktiv verkan i 
enlighet med den holländska modellen (legislation by press release) var för-
enlig med unionsrätten, i synnerhet principen om skydd för berättigade 

 
251 Paulander 2005 s. 799, mål C-376/02 Goed Wonen p. 37. För en kommentar se även Påhlsson 
SN 2011 s. 13. 
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förväntningar och rättssäkerhetsprincipen. Detta eftersom ändringslagen hade 
fått till följd att den rätt till jämkning av mervärdesskatt som den skattskyldige 
inte hade dragit av helt föll bort. 

Generaladvokaten Tizzano var i sitt förslag till avgörande på liknande sätt 
som i fallen Gemeente Leusden & Holin Groep inte bara kritisk mot den ret-
roaktiva lagstiftningsåtgärden som ändringslagen utgjorde, utan också till 
själva förfarandet med ”legislation by press release”. Tizzano framhöll att det 
faktum att medlemsstaten stod inför en gradvis minskning av mervärdesskat-
teintäkter avseende fastigheter, hade försatt landet i ett besvärligt läge. Däre-
mot kunde detta besvärliga läge inte betraktas som en exceptionell situation, 
såsom en plötslig finansiell kris eller oförutsebara budgetsvårigheter. I stället 
var det fråga om skatteanpassade förfaranden som hade använts under många 
år och som dessutom kunde betraktas som legitima, då de inte utgjorde vare 
sig missbruk eller bedrägeri.252 

I fråga om det första villkoret som måste vara uppfyllt för att retroaktivitet 
ska anses tillåten, d.v.s. om åtgärden är nödvändig för att uppnå ett visst mål, 
meddelade generaladvokaten ett nekande svar. Han menade att det svårligen 
kan hävdas att det enda alternativet att på ett effektivt sätt uppnå målet att sätta 
stopp för förfaranden, som i sig var legitima och som godtagits i många år, 
skulle vara genom en lag med retroaktiv verkan. Det var inte heller fråga om 
någon plötslig upptäckt av en situation som inte hade förutsetts och inte hade 
kunnat förutses. Det enda rimliga alternativet i den situationen skulle vara att 
för framtiden förbjuda sådana oönskade arrangemang utan att rättssäkerhets-
principen därvid skulle åsidosättas på ett allvarligt sätt.253 

Vad avsåg det slutliga ledet i bedömningen enligt principen om skydd mot 
retroaktiv lagstiftning, var frågan om offentliggörandet av pressmeddelandet 
enligt vilket ändringslagen tillkännagavs, kunde anses tillfredsställa kravet på 
berättigade förväntningar. Generaladvokaten menade att medborgarnas hand-
lingar i första hand ska villkoras genom lag och inte genom pressmeddelan-
den. Ett förfarande med ”legislation by press release”, som används av några 
medlemsstater, ansågs därför av generaladvokaten inte vara tjänligt som ett 
allmänt godtagbart förfarande för EU:  
 

”Det förefaller mig emellertid, oavsett alla övriga överväganden, som om denna 
praxis inte kan göras allmän på en gemensam marknad på vilken samtliga euro-
peiska ekonomiska aktörer är verksamma och på vilken den praxis som normalt 
följs snarare bygger på principen att medborgarnas handlingar skall styras och 
villkoras genom lag och inte genom pressmeddelanden. Såsom Kommissionen 
med rätta har påpekat kan en särskild praxis i vissa medlemsstater inte medföra 
att det på gemenskapsnivå krävs av privatpersoner i allmänhet och 

 
252 Förslag till avgörande av Generaladvokat Tizzano i mål C-326/99 Goed Wonen p 33. 
253 Ibid. p. 36. 
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skattskyldiga i synnerhet att de skall tillmäta pressmeddelanden större betydelse 
än gällande rätt.”254  
 

Generaladvokaten påpekade också att bestämmelsernas konkreta innehåll och 
faktiska räckvidd, inte framgår av ett pressmeddelande utan blir kända först 
när det aktuella lagförslaget läggs fram i parlamentet, och att det därefter kan 
bli föremål för flera ändringar under parlamentsförfarandet.255 Vidare fram-
höll han, stod det inte klart att Goed Wonen var lagligen skyldigt att känna till 
pressmeddelandet av den 31 mars 1995 redan den 28 april 1995. Innebar detta 
att stiftelsen snarare borde ha beaktat de ”osäkra uppgifterna” i pressmed-
delandet än de ”säkra föreskrifterna” i den sedan år 1968 gällande mervär-
desskattelagen? Goed Wonen hade förlitat sig på lagen för att mellan olika 
valmöjligheter välja den typ av transaktion som var skattemässigt mest fördel-
aktig, vilket i stiftelsens fall var upplåtelse av nyttjanderätt.256  

Generaladvokaten påpekade att ändringslagen, i det avseende som var ak-
tuellt för Goed Wonen, d.v.s. undantaget från skatteplikt för upplåtelse av be-
gränsade sakrätter i fast egendom, saknade övergångsbestämmelser. I förläng-
ningen betydde det att skyddet för privatpersoners berättigade förväntningar 
endast tillvaratas genom ett pressmeddelande. Det fann inte generaladvokaten 
vara lämpligt för att säkerställa detta skydd.257 

Sammantaget fann därför generaladvokaten att detta lagstiftningsförfa-
rande genom pressmeddelande stod i strid med rättssäkerhetsprincipen och 
principen om berättigade förväntningar.258  

EUD fann att det inte ligger inom ramen för dess kompetens att avgöra om 
principerna om berättigade förväntningar och rättssäkerhet hade respekterats 
i det enskilda fallet. Skälet till detta var att det var fråga om nationell lagstift-
ning, även om den hade sin grund i en befogenhet som givits dem i mervär-
desskattedirektivet. Det hindrade emellertid inte EUD från att göra vissa utta-
landen om den nationella retroaktiva åtgärdens förenlighet med unionsrätts-
liga principer. Domstolen konstaterade att rättssäkerhetsprincipen normalt ut-
gör hinder för att en gemenskapsrättsakt ska kunna ges retroaktiv verkan, 
varvid den hänvisade inte bara till unionsrättslig praxis utan även till EDMR:s 
dom i National & Provincial Building Society m.fl.259 

EUD konstaterade att syftet med att ändringslagen givits retroaktiv verkan 
enligt pressmeddelandet var att få ett stopp på de finansiella upplägg som ge-
nomförts sedan flera år, vilka annars riskerade att användas i stegrande om-
fattning mellan tidpunkten för beslutet att företa lagändringen och tidpunkten 

 
254 Ibid. p. 38. 
255 Ibid. p. 39. 
256 Ibid. p. 40. 
257 Ibid. p. 43. 
258 Ibid. p. 44. 
259 Mål C-376/02 Goed Wonen p. 33. 
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för ikraftträdandet.260 Detta argument ansåg domstolen ha fog för sig. Därut-
över kan ett förebyggande av skatteupplägg av nämnda slag utgöra ett mål av 
allmänintresse, som i undantagsfall kan motivera att en medlemsstat inför en 
lag med retroaktiv verkan. En sådan bedömning ankommer emellertid på den 
nationella domstolen… 

 
”som närmare känner till omständigheterna i förevarande fall, att bedöma 
huruvida riskerna med de finansiella upplägg som genomfördes inom denna 
tidsrymd var av tillräcklig betydelse för att rättfärdiga att lagen gavs retroaktiv 
verkan.”261  

 
Vad avsåg Goed Wonens eventuella berättigade förväntningar koncentrerades 
prövningen till det aktuella förfarandet ”legislation by press release”. Goed 
Wonen framförde att det var orimligt att förvänta sig att alla ekonomiska ak-
törer ska känna till myndigheternas alla pressmeddelanden och utgå från att 
samtliga framförda förslag verkligen antas. I det aktuella fallet var pressmed-
delandet alldeles för kortfattat och otydligt.262 Den nederländska regeringen 
svarade med att framhålla att pressmeddelandet hade föregåtts av flera anfö-
randen av Staatssecretaris van Financiën inför det nederländska parlamentet 
som redogjorde för de planerade åtgärderna.263 Den svenska regeringen tillade 
att frågan om berättigade förväntningar har beaktats, måste bedömas mot bak-
grund av varje medlemsstats egna lagstiftningstraditioner, t.ex. det svenska 
skrivelseförfarandet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2.264 

EUD fann att:  
 

”eftersom det i målet rör sig om nationell lagstiftning, är det mot bakgrund av 
de informationssätt som normalt används i den medlemsstat som antagit regle-
ringen samt omständigheterna i det förevarande fallet som det konkret skall be-
dömas huruvida vederbörlig hänsyn har tagits till de berättigade förväntning-
arna hos de ekonomiska aktörer som avses i denna lagstiftning.”265  

 
Av det följer att det ankommer på den nationella domstolen att ta ställning till 
om pressmeddelandet var formulerat på ett tillräckligt tydligt sätt för att en 
ekonomisk aktör som utförde sådana ekonomiska transaktioner som avses i 
lagen skulle kunna anses vara i stånd att förstå följderna av den planerade 
lagändringen för sin egen del.266 

EUD kom därför fram till att:  
 

260 Ibid. p. 38. 
261 Ibid. p. 39. 
262 Ibid. p. 40. 
263 Ibid. p. 41. 
264 Ibid. p. 42. 
265 Ibid. p. 43. 
266 Ibid. p. 44. 
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”Principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet utgör 
inte hinder för att en medlemsstat i undantagsfall ger en lag retroaktiv verkan 
för att förhindra att finansiella upplägg med syfte att minska skyldigheten att 
betala mervärdesskatt, genomförs i stor skala under förfarandet för att anta 
denna lag som just syftar till att bekämpa sådana upplägg, under förutsättning 
att, under sådana omständigheter som de i målet vid den nationella domstolen, 
de ekonomiska aktörer som utför sådana ekonomiska transaktioner som avses i 
lagen har förvarnats om lagens antagande samt om denna lags retroaktiva ver-
kan på ett sådant sätt att de kunnat förstå vilka verkningar ändringslagen kom-
mer att medföra för dessa transaktioner.”267  

 
Fallet Goed Wonen bekräftar att det svenska skrivelseförfarandet typiskt 
sett är förenligt med unionsrätten. Detta synes åtminstone gälla så länge 
som det används för att förhindra kringgåenden av skattelagen, något som 
inte klart framgick av målet i Gemeente Leusden.  

Avdragsrättens orubblighet kan således brytas igenom vid lagstiftning 
som har till syfte att stävja kringgåenden eller förfarandemissbruk om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Centralt är att någon form av förvarning har 
utfärdats, som tydligt markerar lagstiftarens avsikter. Det krävs därför att 
en skrivelse formuleras på ett sätt som gör att en ekonomisk aktör som ut-
fört sådana ekonomiska transaktioner som avses, ska kunna förstå följderna 
av den planerade lagändringen för sin egen del.  

Påhlsson framhåller att det inte säkert går att säga "om EUD:s moti-
vering ska tolkas motsatsvis, så att retroaktivitet som inte uppfyller de an-
givna förutsättningarna är otillåten”. Likväl talar det mesta för att det skulle 
strida mot unionsrätten att utan förvarning ge en betungande skatteregel 
som rör en unionsrättsligt reglerad fråga retroaktiv tillämpning.268 

Diskursen under målets gång mellan generaladvokaten, parterna, de in-
tervenerande staterna och EUD är tankeväckande och blottlägger en del 
svagheter med ett system som det svenska. Idén om förutsebar retroaktivi-
tet, som EUD tidigare själv har hänvisat till i andra mål, diskuteras emel-
lertid inte i detta sammanhang. Värt att notera i Goed Wonen-fallet är att 
EUD uttryckligen hänvisar till EDMR:s praxis om retroaktiv lagstiftning 
rörande TP1-1. Således har EUD beaktat människorrättsdimensionen i fal-
let. 

 
 

 
267 Ibid. p. 45. 
268 Påhlsson 2018 s. 59, se även Påhlsson 2014 s. 102, Påhlsson 2011 SN s. 13. 
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4.3.3.2 Retroaktiva lagstiftningsåtgärder vid införande av omvänd 
skattskyldighet 
 
Betalningsskyldig för mervärdesskatt är enligt huvudregeln i artikel 193 i mer-
värdesskattedirektivet säljaren av varor och tjänster. I vissa fall får medlems-
staterna göra avsteg från detta stadgande för att motverka skatteundandragan-
den och istället tillämpa vad som kallas för omvänd betalningsskyldighet. Det 
innebär att köparen är betalningsskyldig istället för säljaren. Säljaren förhind-
ras då från att försvinna med de summor som ännu inte betalats in till staten.269 
Detta system infördes i Sverige i byggsektorn år 2007, efter bemyndigande 
från Kommissionen, men med benämningen "omvänd skattskyldighet".270 
Omvänd betalningsskyldighet har härefter kommit att införas i allt fler sek-
torer. Detta är således en frivillig åtgärd som en medlemsstat kan göra med 
stöd i mervärdesskattedirektivet. Detta har i vissa fall inneburit retroaktiva in-
föranden till nackdel för skattskyldiga. 

I målet Uszodaépitö från 2010, hade medlemsstaten infört en ny mervär-
desskattelag den 1 januari 2008.271 I den nya lagen infördes bestämmelser om 
så kallad omvänd skattskyldighet.  Denna regel skulle tillämpas retroaktivt för 
samtliga fakturor som upprättats under räkenskapsåret 2007 på begäran av be-
rörda parter före den 15 februari 2008, således frivillig retroaktivitet. 

Byggbolaget Uszodaépitö hade den 9 juni 2006 ingått ett entreprenadavtal 
med bolaget NAS MPS-4 (beställaren). Byggbolaget utförde arbetet i samar-
bete med flera underentreprenörer, vilket påbörjades under våren 2007. På 
grund av finansiella problem lades arbetet ned redan under sommaren. De ar-
beten som utförts fakturerades av såväl bolaget som dess underentreprenörer, 
vilka följaktligen fullgjorde sina skyldigheter avseende deklaration och inbe-
talning av mervärdesskatt i enlighet med den gamla mervärdesskattelagen. Ef-
ter det att den nya mervärdesskattelagen hade trätt i kraft ansökte byggbolaget, 
tillsammans med beställaren och underentreprenörerna, om att bestämmel-
serna om omvänd skattskyldighet skulle tillämpas på de arbeten som utförts 
enligt det aktuella entreprenadavtalet. 

Skattemyndigheterna beslutade efter granskning av bolagets mervär-
desskattedeklaration för räkenskapsåret 2007 att höja byggbolagets skatt för 
april 2007 till september 2007 genom ett beslut av den 23 maj 2008. Höj-
ningen föranleddes av att bolaget inte kunde utöva någon avdragsrätt med stöd 
av de fakturor som upprättats av underentreprenörerna, eftersom de inte upp-
fyllde de krav som ställdes upp i den nya mervärdesskattelagen. På grund av 
att fakturorna inte rättats av underentreprenörerna och för att bolaget inte hade 
lämnat in någon tilläggsdeklaration gick det miste om sin rätt att utöva sin 
avdragsrätt. Beslutet fastställdes sedermera av den centrala 

 
269 COM(2009) 511 Final s. 3. 
270 Prop. 2005/06:130 s. 32 ff. 
271 Mål C-392/09 Uszodaépitö. 
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skattemyndigheten i september 2008. Bolaget överklagade beslutet till dom-
stol. Domstolen begärde förhandsavgörande av EUD för att få klarhet om de 
aktuella bestämmelserna var förenliga med unionsrätten. 

EUD fann att den retroaktiva regeln stod i strid med de nämnda bestäm-
melserna i sjätte mervärdesskattedirektivet, vilket redan på denna nivå hind-
rade en retroaktiv tillämpning enligt nationell rätt på sätt som gjorts. EUD 
framhöll med stöd av sin tidigare praxis att enligt principen om skatteneutra-
litet, består avdragsrätten för ingående mervärdesskatt när de materiella kra-
ven är uppfyllda. Detta gäller även om de beskattningsbara personerna inte 
har uppfyllt vissa formella krav. I målet var det också ostridigt att skattemyn-
digheterna haft de upplysningar som var nödvändiga för att fastställa bolagets 
betalningsskyldighet. Sådana krav som hade ställts upp i fallet och som inne-
bar att samtliga fakturor från underleverantörerna skulle behöva rättas i enlig-
het med nya krav, i praktiken skulle omintetgöra denna rätt.272  

EUD konstaterade att eftersom förfarandet redan stod i strid med mervär-
desskattedirektivet, det därför inte fanns anledning att pröva frågan om 
huruvida det också stod i strid med rättssäkerhetsprincipen.273 

Situationen i fallet Uszodaépitö påminner om vad Fuller beskriver som den 
brutala paradoxen att i dag befalla en person att göra något i igår.274 Att införa 
en ny möjlighet till omvänd skattskyldighet som kan tillämpas retroaktivt, 
men bara om de gamla fakturorna uppfyller nya krav som inte förelåg vid den 
tidpunkt då de utfärdades faller på sin orimlighet. 

Omvänd betalningsskyldighet har visat sig vara ett effektivt sätt att be-
kämpa bedrägerier på mervärdesskatteområdet, som är ett område som länge 
varit hemsökt av bedrägerier genom "skenföretag" och "karusellhandel" där 
varor köps och säljs vidare utan att någon mervärdesskatt betalas in till staten. 
Genom Rådets direktiv 2013/42/EU av den 22 juli 2013 infördes därför en 
frivillig mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri. Det in-
nebär att en medlemsstat kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet under en 
begränsad period efter bemyndigande av Kommissionen om det föreligger ex-
ceptionella fall av mervärdesskattebedrägeri. Snabbmekanismen innebär 
också risker för retroaktivitet, vilket illustreras i fallet Human Operator från 
2019. I fallet hade Rådet bifallit en ansökan från Ungern den 8 maj 2015 om 
bemyndigande att införa en särskild åtgärd enligt direktivet för att bekämpa 
bedrägerier inom sektorn för bemanningsföretag. Genomförandebeslutet del-
gavs emellertid inte den ungerska regeringen förrän den 11 december 2015. 
Beslutet skulle upphöra att gälla den 31 december 2017, men det angavs ingen 
tidpunkt för ikraftträdande. I ansökan hade Ungern angivit att man önskade 
att lagen med instiftande av den särskilda åtgärden skulle träda ikraft den 1 

 
272 Ibid. p. 46. 
273 Ibid. p. 47. 
274 Fuller 1969 s. 59. 
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januari 2015. Den ungerska lagen som införde den särskilda åtgärden trädde 
därför i kraft vid denna tidpunkt med retroaktiv verkan. 

Human Operator, ett företag i rekryterings- och bemanningsbranschen (bo-
laget) anlitade även andra bolag, för att tillhandahålla arbetstagare till sina 
kunder, från vilka bolaget erhöll fakturor som upprättats i enlighet med de 
allmänna skattebestämmelserna, varvid bolaget drog av denna mervär-
desskatt. Bolaget blev 2016 föremål för en skattekontroll avseende bolagets 
mervärdesskattedeklarationer beträffande januari 2015. Detta resulterade i att 
bolaget upptaxerades med ett ansenligt belopp. Bolaget överklagade beslutet 
och menade att fråga var om en retroaktiv tillämpning av den nya lagen. Frå-
gan var då om det faktum att Ungern angivit den 1 januari 2015 i sin ansökan 
som den dag då den särskilda åtgärden skulle träda ikraft. 

EUD konstaterade att eftersom genomförandebeslutet saknade bestämmel-
ser om dagen för ikraftträdande var man hänvisad till allmänt erkända tolk-
ningsprinciper på liknande sätt som uttalats i målet Salumi.275 I enlighet med 
artikel 297.2, st. 3 FEUF gäller att beslut får verkan genom delgivning till 
beslutets adressater, varför EUD fann att ikraftträdandet skulle beräknas från 
denna dag, d.v.s. den 11 december 2015. I anslutning till detta lyfte EUD sär-
skilt fram betydelsen av rättssäkerhetsprincipen och principerna om berätti-
gade förväntningar, särskilt i fråga lagstiftning som kan vara ekonomiskt be-
tungande.276 

EUD fann att eftersom det inte fanns någon uppgift om ikraftträdandeda-
tum i genomförandebeslutet, hade Ungern inget stöd för att den nationella la-
gen skulle kunna ges retroaktiv verkan. Således har medlemsstaterna inte nå-
got utrymme för att göra skönsmässiga bedömningar vad gäller villkoren för 
tillämpningen i tiden av den allmänna regeln i artikel 193 i mervärdesskatte-
direktivet.277 

Det är möjligt att tänka sig att systemet med särskilda åtgärder enligt en 
snabbmekanism på sikt kommer att få en starkare förankring i unionsrätten 
och är troligen kvar för att stanna. Problemet med mervärdesskattebedrägerier 
är stort och Kommissionen har för Rådet och Europaparlamentet föreslagit att 
omvänd betalningsskyldighet införs generellt för att möta de utmaningar som 
föreligger med i synnerhet den digitala ekonomin.278 Det innebär också risker 
för retroaktivitet, inte minst då medlemsstaterna kan vara mycket angelägna 
om att snabbt införa en omvänd betalningsskyldighet för att få ett stopp på de 
mervärdesskattebedrägerier som är i fråga. EUD har emellertid i Human Ope-
rator tydligt markerat att medlemsstaterna inte kan låta sådana särskilda åt-
gärder införas retroaktivt efter eget gottfinnande. 

 
275 De förenade målen 212-217/80 Salumi. 
276 Mål C-434/17 Human Operator p. 31-36. 
277 Ibid. p. 40. 
278 COM (2016) 148 Final s. 9. 
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4.3.3.3 Retroaktiva nationella förfaranderegler vid återbetalning av 
skatt som tagits ut i strid med unionsrätten 
 
När EUD förklarar att en skattelagstiftning inte är förenlig med unionsrätten 
måste medlemsstaten återbetala den skatt som felaktigt tagits ut i strid med 
unionsrätten i enlighet med effektivitetsprincipen.279 En medlemsstat är i prin-
cip skyldig att återbetala den skatt som tagits ut i strid med unionsrätten. I 
vissa fall har medlemsstater försökt att minska denna börda genom att införa 
begränsningar med retroaktiv verkan i förfaranderegler avseende återbetal-
ning av skatt som tagits ut i strid med unionsrätten.280 

I målet Marks & Spencer från 2002 hade medlemsstaten, till följd av en rad 
problem med att implementera det sjätte mervärdesskattedirektivet, att hantera 
ett stort antal ansökningar av återbetalningskrav från enskilda skattebeta-
lare.281 Den 18 juli 1996 lade därför regeringen fram ett förslag om att halvera 
preskriptionstiden från sex till tre år. I förslaget angavs också att den nya pre-
skriptionstiden borde ges retroaktiv verkan. Detta för att förhindra att lagänd-
ringen skulle bli verkningslös på grund av den tid som förflöt innan förfaran-
det i parlamentet kunde avslutas. Förslaget infördes i finanslagen för 1997 
(Finance Act 1997), enligt vilken den nya preskriptionstiden skulle tillämpas 
på alla ansökningar som hade anhängiggjorts vid tiden för tillkännagivandet 
av förslaget, d.v.s. den 18 juli 1996. 

Omständigheterna i målet var följande. Marks & Spencer som är verksamt 
i detaljhandelsbranschen, hade sålt presentkort till företagskunder till ett pris 
som underskred presentkortets nominella värde. Skattemyndigheten gjorde 
emellertid i december 1990 gällande att skatten i enlighet med sjätte mervär-
desskattedirektivet istället skulle beräknas på presentkortens nominella värde. 
Företaget beskattades därför i enlighet härmed. En dom från EUD i målet Ar-
gos från 24 oktober 1996 omkullkastade emellertid skattemyndighetens 

 
279 Se t.ex. mål C‑591/10 Littlewoods Retail., mål C-88/99 Roquette Frères. I Roquette Frères 
anges att: ”…, i avsaknad av gemenskapsföreskrifter om återbetalning av nationella skatter eller 
avgifter som har tagits ut felaktigt, skall i varje medlemsstats rättsordning... anges vilka dom-
stolar som är behöriga och vilka förfaranden för att väcka talan som är avsedda att tillvarata 
rättigheter som för enskilda följer av gemenskapsrättens direkta effekt. Dessa förfaranden får 
emellertid varken vara mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på 
nationell rätt eller utformas på ett sådant sätt att det i praktiken blir omöjligt att utöva rättigheter 
som de nationella domstolarna har en skyldighet att skydda.” 
280 Se dom av den 19 juli 2012 i mål C‑591/10 Littlewoods Retail punkt 24. Detta kan få bety-
dande statsfinansiella konsekvenser för den berörda medlemsstaten, vilket i sin tur kan sägas 
utgöra en retroaktiv effekt av EUD:s domar. I Sverige har tillämpningen av den s.k. reciproci-
tetsprincipen kritiserats för att användas i ett sådant syfte, med stöd av vilken har fattats retro-
aktiva omprövningsbeslut för skattebetalare avseende s.k. tryckerimoms. Se härom Hedström 
2013 s. 702, Pettersén och Remstam 2005 s. 208. 
281 Mål C-62/00 Marks & Spencer. 
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tolkning av direktivet och det visade sig att mervärdesskatten skulle beräknas 
på försäljningspriset av presentkortet.282 

Marks & Spencer lämnade in en ansökan om återbetalning av mervär-
desskatten avseende presentkorten för perioden mellan maj 1991 till augusti 
1996, vilket totalt omfattade ett krav om ett betydande belopp. I december 
1996 medgav skattemyndigheten detaljhandelsföretaget återbetalning om 
hälften av detta belopp, d.v.s. till den del ansökan omfattades av de nya reg-
lerna om treårig preskriptionstid. Det beloppet återbetalades i januari 1997. 

Marks & Spencer överklagade beslutet. Court of Appeal fann anledning att 
begära in förhandsavgörande av EUD. Domstolen sökte ledning i frågan om 
staten hade rätt att halvera preskriptionstiden i enlighet med effektivitetsprin-
cipen eller med principen om skydd för berättigade förväntningar. 

Generaladvokaten Geelhoud fann att förfarandet stod i strid med effektivi-
tetsprincipen och principen om berättigade förväntningar. Denne tog även 
fasta på att såväl Marks & Spencer som Kommissionen hade åberopat 
EDMR:s praxis rörande TP1-1 EKMR. Generaladvokaten fann emellertid inte 
att denna praxis var direkt avgörande för fallet och föreslog att TP1-1 skulle 
lämnas utan avseende.283 

EUD uttalade med hänvisning till sin praxis i målet Schlossstrasse att en 
ändring i en nationell lagstiftning som med retroaktiv verkan fråntar en skatt-
skyldig en rätt till avdrag som denne erhållit enligt sjätte mervärdesskattedi-
rektivet, inte är förenlig med principen om skydd för berättigade förvänt-
ningar.284 Därefter konstaterade EUD att situationen i Marks & Spencers fall 
var likartat och fann att:  
 

”principen om skydd för berättigade förväntningar… utgör hinder för att en 
ändring av den nationella lagstiftningen med retroaktiv verkan fråntar den skatt-
skyldige en rätt som denne hade före den nämnda ändringen, nämligen rätten 
att erhålla återbetalning av skatter som betalats i strid med bestämmelser i sjätte 
direktivet som har direkt effekt.”285  

 
Vidare stred förfarandet mot effektivitetsprincipen, såsom också generaladvo-
katen hade framhållit. Således fann domstolen att:  
 

”Effektivitetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar 
utgör hinder för att en nationell lagstiftning med retroaktiv verkan förkortar den 
frist inom vilken det kan ansökas om återbetalning av belopp som betalats 

 
282 Mål C-288/94 Argos. 
283 Förslag till avgörande av Generaladvokat Geelhoud i mål C-62/00 Marks & Spencer. 
284 Mål C-62/00 Marks & Spencer p. 45. 
285 Ibid. p. 46. 
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såsom mervärdesskatt, när dessa belopp har uttagits i strid med bestämmelser i 
sjätte direktivet som har direkt effekt.”286 

 
I Test Claimants-målet från 2013 var återigen fråga om en retroaktivt ver-
kande förfarandelagstiftning. Denna gång var det fråga om en förkortning av 
preskriptionstiden för återbetalning av bolagsskatt som tagits ut i strid med 
unionsrätten.287 Målet hade sin upprinnelse i domen Metallgesellschaft m.fl. i 
vilket EUD förklarade att vissa delar av det brittiska systemet med förskotts-
betalning av bolagsskatt (advance corporation tax, ACT), som var ikraft mel-
lan 1973 och 1999, stod i strid med etableringsfriheten och den fria rörligheten 
för kapital.288 

Domen i Metallgesellschaft gav i sin tur upphov till återbetalningskrav av 
enskilda skattebetalare. Vid tidpunkten fanns i engelsk rätt två tillgängliga 
rättsmedel enligt common law för att väcka talan om återbetalningskrav av 
bolagsskatt som tagits ut i strid med unionsrätten. Det första rättsmedlet, en så 
kallad talan enligt Woolwich, hade godkänts av House of Lords i en dom från 
1992. Fråga var om en talan om återbetalning av skatt som tagits ut i strid med 
gällande rätt.289 Enligt lagen om tidsfrister från 1980 var preskriptionstiden för 
att väcka en sådan talan sex år fr.o.m. den dag då grund för talan uppkom.  

Det andra rättsmedlet var en s.k. talan enligt Kleinwort Benson, som eta-
blerats i en dom från House of Lords 1998, som tog sikte på återbetalning av 
belopp som betalats till följd av felaktig rättstillämpning.290 Preskriptionstiden 
för att väcka en sådan talan var enligt lagen om tidsfrister från 1980 sex år 
fr.o.m. den tidpunkt då den berörda personen uppmärksammat, eller med rim-
lig aktsamhet borde ha uppmärksammat, den felaktiga rättstillämpningen. Att 
en sådan talan var tillämplig rörande återbetalning av skatt enligt bestämmel-
serna ifråga fastslogs i domen Deutsche Morgan Grenfell från High Court den 
18 juli 2003.291 

Situationen förändrades emellertid den 8 september 2003 när regeringen 
lade fram ett nytt lagförslag avseende talan om återbetalning av skatt när be-
talning skett till följd av en felaktig rättstillämpning. Lagförslaget infördes i 
2004 års finanslag (Finance Act 2004) som trädde i kraft den 24 juni 2004. 
Finanslagen stipulerade att en förlängd talefrist vid felaktig rättstillämpning 
inte ska tillämpas när det gäller felaktig rättstillämpning i ett skatteärende som 
handlagts av skattedomstolen. Bestämmelsen gavs retroaktiv verkan och om-
fattade mål där talan väckts den 8 september 2003 eller senare. 

 
286 Ibid. p. 47. 
287 Mål C‑362/12 Test Claimants. 
288 De förenade målen C‑397/98 och C‑410/98 Metallgesellschaft. 
289 House of Lords, dom av den 20 juli 1992, Woolwich Equitable Building Society mot Inland 
Revenue Commissioners. 
290 House of Lords, dom av den 29 oktober 1998, Kleinwort Benson mot Lincoln City Council. 
291 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, dom av den 18 juli 2003, 
Deutsche Morgan Grenfell mot Inland Revenue Commissioners. 
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Domen i Deutsche Morgan Grenfell upphävdes emellertid av House of Lords 
25 oktober 2006. House of Lords fann att skattskyldiga skulle kunna väcka 
talan om återbetalning av felaktigt inbetald skatt antingen enligt Woolwich el-
ler Kleinwort Benson. 

Med anledning av domen i House of Lords 2006 begärde regeringen att 
EUD skulle återuppta det mål som tidigare avgjorts avseende Test Claimants 
för att utverka en begränsning i tiden av domens verkningar. EUD avslog 
denna begäran den 6 december 2006. Detta mål hade sin bakgrund i en grupp-
talan som Test Claimants väckt vid domstolar i medlemsstaten. Det aktuella 
målet var en följd av två tidigare förhandsavgöranden från EUD, som rörde 
frågan om den skattemässiga hanteringen avseende utdelningar till moderbo-
lag med hemvist i medlemsstaten från dotterbolag med hemvist i ett annat land 
och dess förenlighet med etableringsfriheten (art. 49 FEUF) och den fria rör-
ligheten för kapital (artikel 63 FEUF).292 

Vad beträffade den aktuella begäran om förhandsavgörande hade Supreme 
Court of the United Kingdom valt ut pilotmål rörande krav på återbetalning av 
felaktigt inbetald ACT som medlemmar av bolagsgruppen Aegis hade lagt 
fram. Sedan Aegis hade fått kännedom om domen i fallet Metallgesellschaft 
m.fl, väckte bolaget en talan enligt Kleinwort Benson den 8 september 2003 
om återbetalning av ACT som bolaget felaktigt hade betalat in mellan åren 
1973 och 1999. Preskriptionstiden för denna talan började enligt 1980 års lag 
att löpa fr.o.m. den tidpunkt då vederbörande uppmärksammat den felaktiga 
rättstillämpningen som legat till grund för inbetalningen av skatten. I Aegis 
fall var det därför dagen för domen i målet Metallgesellschaft, närmare be-
stämt den 8 mars 2001, som utgjorde starttidpunkten. Den preskriptionstid 
som gällde när Aegis väckte sin talan den 8 september 2003 blev emellertid 
ändrad när  

2004 års finanslag trädde i kraft med retroaktiv verkan fr.o.m. den 8 sep-
tember 2003. 

När målet nådde Supreme Court, begärde domstolen in ett förhandsavgö-
rande från EUD för att få klarhet i om det kunde anses förenligt med princi-
perna om effektivitet, rättssäkerhet och berättigade förväntningar att en med-
lemsstat inför en lagstiftning som innebär att preskriptionstiden förkortas utan 
föregående underrättelse och med retroaktiv verkan från den dag då lagförsla-
get kungjordes. 

EUD framhöll att det av fast rättspraxis framgår att principerna om skydd 
för berättigade förväntningar och rättssäkerhet kräver att en reglering som in-
nebär negativa konsekvenser för den enskilde ska vara klar och exakt, så att 
den enskilde kan förutse hur den kan komma att tillämpas, vilket t.ex. innebär 
att en preskriptionstid måste fastställas i förväg.293 

 
292 Se mål C-35/11 Test Claimants in the FII Group Litigation; C-446/04, Test Claimants in the 
FII Group Litigation. För en kommentar till dessa mål se Ceije och Hilling SN 2013 s. 10. 
293 Mål C-17/03 VEMW p. 33. 
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Vidare har domstolen i målet Marks & Spencer slagit fast att principen om 
berättigade förväntningar utgör hinder för retroaktiva lagändringar som från-
tar den skattskyldige en rätt som denne hade före den nämnda ändringen, 
såsom rätten att erhålla återbetalning av skatt som tagits ut i strid med unions-
rätten. 

EUD konstaterade att den retroaktiva lagändringen innebar att de skattskyl-
diga fråntogs sin rätt att väcka talan enligt Kleinwort Benson, vilket menligt 
påverkade deras situation och som de inte hade kunnat förutse. EUD fann där-
för att en lagändring som förkortar preskriptionstiden för en talan avseende 
återbetalning av skatt, som genomförs utan föregående underrättelse och med 
retroaktiv verkan, inte är förenlig med principerna om rättssäkerhet och berät-
tigade förväntningar. Därutöver ansågs förfarandet stå i strid med effektivi-
tetsprincipen.294  
 Av de ovan refererade målen avseende retroaktiva förfaranderegler vid 
återbetalning av skatt som tagits ut i strid med unionsrätten, kan slutas att EUD 
ser synnerligen strängt på begagnandet av retroaktivitet i detta avseende, inte 
minst därför att den inte bara kränker principerna om rättssäkerhet och berät-
tigade förväntningar utan också den unionsrättsliga effektivitetsprincipen. Det 
torde med säkerhet kunna slutas att retroaktiva förfaranderegler som förkortar 
preskriptionstiden i princip aldrig kan komma ifråga. 

4.3.4 Retroaktivitet till följd av EU-domstolens domar 
 
En ändring i EUD:s praxis kan medföra retroaktiva verkningar, inte minst då 
EUD:s domar ofta berör ett stort antal adressater. När anpassningen ska ske 
på nationell nivå måste de nationella myndigheterna ta ställning till hur EUD:s 
dom ska verkställas, så att de enskilda skyddas mot eventuella negativa verk-
ningar. I så måtto är detta en fråga som måste lösas i den nationella rätten. 
Samspelet mellan unionsrätt och nationell rätt kan många gånger vara kom-
plicerat och det kan vara svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser. I 
detta avsnitt är fokus på de effekter som EUD:s domar kan ha för de enskilda. 
Det ska emellertid påpekas att även för de fall där staten blir återbetalnings-
skyldig för stora belopp på grund av att skatt tagits ut i strid med unionsrätten, 
så kan enskilda komma att drabbas indirekt. 

För enskilda skattebetalare är det inte längre alltid tillräckligt att vara upp-
daterad om de lagändringar som pågår i Sverige utan man måste även hålla 
sig à jour med de konsekvenser som en rättsakt från EU:s institutioner eller 
en dom från EUD kan få. Ett illustrativt exempel på detta är de så kallade 
"tryckerimomsfallen" där en dom från EUD som utvisade att moms på tryck-
erier skulle tas ut med en lägre skattesats, sex procent istället för 25 procent, 
som nedan ska redogöras för. Återverkningarna av domen blev för svensk del 

 
294 Mål C‑362/12 Test Claimants p. 49. 
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betydande sedan Skatteverket beslutade att återbetala momsen till tryckeri-
erna. I anslutning till detta krävde Skatteverket betalning av tryckerikunderna 
för mellanskillnaden av tidigare medgivna avdrag som genom EUD:s dom vi-
sat sig vara felaktiga. Det har också lett till att medlemsstaterna allt oftare 
ställer krav på EUD att begränsa sina avgöranden i tiden.295 Det är av vikt både 
för statens och de enskildas intressen. 

4.3.4.1 Begränsningar av EU-domstolens domar i tiden 
 
Det är endast vid mycket få tillfällen som EUD har begränsat sina domar i 
tiden och det synes ännu inte ha skett i samband med någon dom som rör 
skatteområdet. EUD har nekat krav på att begränsa sina domar i tiden i mer 
än 30 domar.296 Lang framhåller att EUD är väl medvetet om att dess domar i 
allmänhet har retroaktiv effekt.297 I t.ex. tullmålet Denkavit (1980) uttalade 
EUD: 
 

"Den tolkning som domstolen vid utövandet av den behörighet som den har 
enligt artikel 177 gör av en gemenskapsrättsregel klargör och preciserar vid be-
hov innebörden och räckvidden av denna regel, så som den skall eller skulle ha 
förståtts och tillämpats från och med sitt ikraftträdande. Därav följer att en 
sålunda tolkad regel kan och skall tillämpas av domstolarna även beträffande 
rättsförhållanden som uppkommit före domen med anledning av begäran om 
tolkning, om villkoren för att inför en behörig domstol väcka talan om tillämp-
ningen av den nämnda rättsregeln i övrigt är uppfyllda." (min kursiv).298  

 
EUD har också vid upprepade tillfällen lyft fram att dess möjligheter att be-
gränsa domens verkningar i tiden är begränsade. I mervärdesskattemålet Stra-
dasfalti från 2006, uttalade EUD sedan den italienska regeringen hade åbero-
pat den allvarliga skada för statsfinanserna som domstolens dom skulle kunna 
medföra vid en viss utgång:299    
 

”Det bör framhållas att domstolen endast i undantagsfall kan se sig föranlåten 
att med tillämpning av en allmän princip om rättssäkerhet som är förankrad i 
gemenskapsrätten begränsa möjligheten för alla berörda att åberopa en av dom-
stolen tolkad bestämmelse för att få en förnyad prövning av rättsförhållanden 
som ingåtts i god tro. Vid avgörandet av huruvida det finns anledning att be-
gränsa en doms verkningar i tiden, måste det beaktas att även om de praktiska 
följderna av varje domstolsavgörande noggrant måste övervägas får det dock 

 
295 Lang 2007 s. 230. 
296 García Prats 2019 s. 216. 
297 Ibid. s. 231. 
298 Mål 61/79 Denkavit. 
299 Mål C-228/05 Stradasfalti p. 71. 
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inte gå så långt att den rättsliga objektiviteten får vika och den framtida rätts-
tillämpningen äventyras av det enda skälet att ett domstolsavgörande kan få 
retroaktiv verkan…”300  

 
I målet Imosfloresima (2019) åberopade staten förutom att återbetalningsskyl-
digheten skulle leda till en ohållbar balans i budgeten att staten var i god tro.301 
EUD framhöll att:  
 

"En doms rättsverkningar i tiden är en undantagsåtgärd som förutsätter att det 
föreligger fara för allvarliga ekonomiska återverkningar, som i synnerhet beror 
på det stora antal rättsförhållanden som i god tro har etablerats på grundval av 
de bestämmelser som har antagits vara gällande, och att det framgår att enskilda 
och nationella myndigheter har förmåtts att handla på ett sätt som strider mot 
unionsrätten på grund av att det har förelegat en objektiv och betydande osä-
kerhet beträffande vad de unionsrättsliga bestämmelsernas innebär, en osäker-
het till vilken andra medlemsstaters eller kommissionens beteenden kan ha bi-
dragit." 

 
I EUD har man emellertid i några fall varit tvungen att begränsa en doms verk-
ningar i tiden på grund av de allvarliga konsekvenser det skulle kunna få för 
de enskilda. Första gången det gjordes var i målet Defrenne (1976), som 
alltjämt betraktas som det ledande rättsfallet på området.302 I målet fann EUD 
att likalönsprincipen i fördraget har horisontell direkt effekt och därmed kan 
åberopas direkt vid nationella domstolar. EUD såg sig emellertid nödgad att 
begränsa de tidsmässiga verkningarna av domen, eftersom detta skulle kunna 
få allvarliga ekonomiska konsekvenser, inte minst på grund av de retroaktiva 
ersättningskrav som skulle kunna bli följden.303 Sådana oförutsedda ersätt-
ningskrav skulle till och med kunna få så allvarliga följder att företag skulle 
kunna tvingas i konkurs. EUD framhöll emellertid att även om det är viktigt 
att noggrant överväga konsekvenserna för varje domstolsbeslut  
 

"får inte dessa hänsyn gå så långt att lagens objektivitet förvrängs och att det 
kompromissas om dess framtida tillämpning av det enda skälet att ett domstols-
avgörande kan få retroaktiva verkningar".304 

 
I det senare målet Taricco II aktualiserades frågan om en doms retroaktiva 
verkningar i ett mål rörande mervärdesskattebrott. Målen Taricco I och II från 

 
300 Ibid. p. 72. 
301 I flera domar har krav från medlemsstater gentemot EUD på begränsning i tiden domar 
avfärdats på grund av ond tro argument (García Prats 2019 s. 217). 
302 García Prats 2019 s. 195, Lang 2007 s. 231. 
303 Mål 43/75 Defrenne p. 69-75. 
304 Ibid. p. 71. 
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2015 respektive 2017 rörde en konflikt om tolkningen av förbudet mot retro-
aktiv strafflag mellan nationell konstitutionell rätt och unionsrätten. I Taricco 
I fann EUD att bestraffningen enligt den nationella rätten inte ansågs tillräck-
ligt effektiv för att kunna uppfylla kravet på skydd för unionens ekonomiska 
intresse enligt art. 325 FEUF. Skälet till detta var att preskriptionstiderna för 
mervärdesskattebrott inte var tillräckligt långa, var absoluta och skulle hinna 
gå ut innan målet slutligen hade prövats. En annan egenhet med det nationella 
systemet var att preskriptionstiderna för motsvarande brott mot medlemssta-
tens egna ekonomiska intressen, såsom tobakssmuggling, var betydligt längre 
och inte förenade med någon absolut tidsgräns.305 Detta fick i sin tur anses 
svårförenligt med kravet på likabehandling.306  

EUD:s dom ansågs emellertid enligt nationell konstitutionell rätt utgöra ret-
roaktiv bestraffning. Detta utgör ett starkare skydd än de motsvarigheter som 
finns i art. 7 EKMR och art. 49 EURS, eftersom det inkluderar den processu-
ella dimensionen av den straffrättsliga legalitetsprincipen. Det betyder att även 
preskriptionstider omfattas av det straffrättsliga retroaktivitetsskyddet, något 
som inte görs i de europeiska motsvarigheterna.  Taricco I-fallet förde därför 
med sig stor rättsosäkerhet för de enskilda, inte minst eftersom det fanns risk 
för att det skulle påverka pågående processer. I Taricco II-målet säkerställer 
emellertid EUD att Taricco I ska gälla prospektivt, d.v.s. framåt i tiden för att 
undvika retroaktiv tillämpning.307 Domstolen finner därför att de krav som an-
givits i Taricco I utgör: 

 
”hinder mot att nationell domstol i fall där åtal har väckts för mervärdesskatte-
brott innan domen i målet Taricco meddelades, underlåter att tillämpa de rele-
vanta straffrättsliga bestämmelserna".308 

 
Således utvecklar EUD principen om förbud mot retroaktiv rättstillämpning, 
som tidigare uttalats i t.ex. Defrenne-målet.309 Någon "prospective-only rule-
making" som Dworkin varnar för är det emellertid inte fråga om, även om 
termen ”prospektiv” används, utan det handlar om att hantera betydande och 
orimliga verkningar beträffande verkställigheten av en dom. 

Fallet Kapferer från 2005 ger svar på frågan hur långt en medlemsstat är 
skyldig att följa unionsrätten i förhållande till redan lagakraftvunna domar, 
vilket om så skulle ske, skulle kunna leda till omfattande retroaktivitet för en-
skilda. EUD uttalade att nationella lagakraftvunna domar ska stå fast även om 
de skulle vara materiellt felaktiga i ett unionsrättsligt hänseende, utan att detta 
gör något avsteg från lojalitetsprincipen. EUD uttalade härvidlag att:  

 
305 C-105/14 Taricco I p. 48. 
306 Ibid. p. 55. 
307 Peristeridou och Ouwerkerk, Verfassungsblog den 12 december 2017. 
308 C-42/17 Taricco II p. 60. 
309 Mål 43/75 Defrenne. 
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"…principen om rättskraft äger stor betydelse inom såväl gemenskapsrätten 
som i de nationella domstolarnas rättsordningar. För att säkerställa en stabil 
rättsordning och stabila rättsförhållanden som en god rättskipning är det näm-
ligen viktigt att domstolsavgöranden som vunnit laga kraft efter det att tillgäng-
liga rättsmedel har uttömts eller fristerna för dessa löpt ut inte längre kan angri-
pas”.310  

 
Bernitz och Kjellgren konstaterar att i detta mål har EUD "låtit rättssäkerheten 
ta över principen om unionsrättens effektiva genomslag".311 

Avslutningsvis ska nämnas målet Arcor från 2006 enligt vilket två tele-
kommunikationsföretag påförts avgifter för individuella telekommunikations-
tillstånd i enlighet med en lagstiftning som utgjorde en implementering av ett 
EU-direktiv. Avgifterna som rörde stora belopp avsåg en förtida debitering av 
regleringsmyndighetens allmänna administrativa kostnader under en period 
om 30 år.312 Avgiftsbesluten vann därefter laga kraft. Efter denna tidpunkt slog 
emellertid Bunderverwaltungsgericht fast att lagen med stöd av vilka avgif-
terna beslutats inte var förenlig med överordnade rättsregler i såväl unionsrät-
ten som den tyska konstitutionen. Arcor begärde därför att de felaktigt erlagda 
avgifterna skulle återbetalas.  

Frågan var om unionsrätten kunde anses utgöra ett hinder för att ta ut en 
sådan tillståndsavgift som Arcor fått betala och om den således måste upphä-
vas och avgiften återbetalas. EUD konstaterade i stor kammare att så var fallet 
och att den nationella domstolen skulle säkerställa att besluten återkallades. 
Målet visar att EUD i enskildas intresse också kan tillse att avgifter som beta-
lats i strid med unionsrätten rivs upp.  

4.3.4.2 Retroaktiva verkningar av EU-domstolens domar – exemplet 
med den s.k. tryckerimomsen 
 
Det är inte alltid som effekterna av verkställigheten av en dom kan överblickas 
med retroaktiva effekter som följd. Detta visar sig tydligast på den nationella 
nivån. Ett exempel på detta är de s.k. tryckerimomsmålen, som fick olyckliga 
följder för ett stort antal företag och individer verksamma i en redan krisande 
bransch.313 I dessa fall var det fråga om hur svenska myndigheter och domsto-
lar verkställde en ny dom från EUD, som omkullkastade en tidigare vederta-
gen svensk tolkning av ML i kombination med det svenska regelverkets ut-
formning. Detta kan sägas ha medfört retroaktiva effekter flera år bakåt i tiden, 
även om det är en annan fråga om retroaktiviteten kan anses tillåten eller ej.  

 
310 Mål C-234/04 Kapferer p. 20. 
311 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 171. 
312 De förenade målen C-392/04 och C-422/04 i-21 Germany och Arcor. 
313 Justitiekanslerns beslut av den 30 september 2016. 
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I mervärdesskattemålet i Graphic Procédé (2010) avgjordes frågan om kopi-
eringsverksamhet var att betrakta som en vara eller som en tjänst i mervär-
desskatterättsligt hänseende.314 EUD fann att kopieringsverksamhet i vissa fall 
är att betrakta som leverans av varor. I Sverige var emellertid rättsläget sådant 
att framställningen av tryckeriprodukter i myndigheter och domstolar bedöm-
des som en tjänst, varför sådana beskattades med den normala skattesatsen om 
25 procent (7 kap. 1 § st. 1 ML).315 I och med domen i Graphic Procédé stod 
det klart att tryckeriprodukter istället skulle mervärdesbeskattas med en redu-
cerad skattesats om sex procent (7 kap. 1 § st. 3 ML). Detta innebar att flera 
tryckerier hade betalat för hög mervärdesskatt, varpå flera av dem begärde att 
mellanskillnaden skulle återbetalas. Skatteverket återbetalade den felaktigt 
betalda momsen till tryckerierna i enlighet med unionsrätten, vilket uppgick 
till miljardbelopp (ca 2,7 miljarder SEK).316 Skattebortfallet var således vä-
sentligt. I anslutning till detta uppmärksammades att kunderna till tryckerierna 
hade fått för höga avdrag för ingående moms. I ett pressmeddelande i februari 
2011 meddelade SKV därför att tryckeriernas kunder skulle efterbeskattas ge-
nom följdändring för mellanskillnaden (66 kap. 27 §, 28 och 30 SFL). Åter-
kravet uppgick till cirka 1,6 miljarder SEK.317 Den bärande grunden för detta 
agerande var den s.k. reciprocitetsprincipen (8 kap. 6 § ML), som innebär att 
den ingående skatten ska uppgå till samma belopp som den utgående skatten 
hos den som är skattskyldig för omsättningen. 

Mediabolaget Aller Media (bolaget) hade efterbeskattats på nämnda vis, på 
grund av sin egenskap av kund hos ett tryckeri som hade fått moms återbetald 
efter EUD:s dom. Bolaget överklagade SKV:s beslut om efterbeskattning, på 
den grunden att en följdändring inte ansågs möjlig i det aktuella fallet och att 
beslutet om omprövning var att betrakta som uppenbart oskäligt (66 kap. 28 § 
SFL). Flera överklaganden hade vid det här laget företagits av olika bolag och 
bedömningarna bland underinstanserna var splittrade.318 Vad beträffade bola-
get, hade man framgång i Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten be-
dömde att det var uppenbart oskäligt att efterbeskatta bolaget och hänvisade 
till principen om skydd för berättigade förväntningar.  

HFD gjorde emellertid en annan bedömning än Kammarrätten i målet HFD 
2014 ref. 14. På frågan om det skulle anses uppenbart oskäligt att efterbeskatta 
bolaget i den aktuella situationen, tog HFD fasta på att det var fråga om trans-
aktioner mellan två fullt ut skattskyldiga näringsidkare. Vidare framhöll man 
att såväl likformighets- som konkurrensneutralitetsaspekter kräver att beskatt-
ningen blir korrekt. HFD framhöll att SKV:s beslut att återbetala skatten till 

 
314 Mål C-88/09 Graphic Procédé. 
315 Detta framgick bl.a. uttryckligen i förarbetena till ändringarna i ML enligt vilka mervär-
desskatten sänktes för böcker, tidskrifter m.m. Sänkningen skulle således inte inbegripa andra 
trycksaker, inbegripet tryckta bilder och fotografier. Se prop. 2001/02:45 s. 47. 
316 Skatteverket, pressmeddelande 2011-02-21. 
317 Ibid. 
318 Härom se Hedström SN 2013. 
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tryckeriet fick anses vila på antagandet att tryckeriet i sin tur skulle återbetala 
skatten till bolaget. Härefter konstaterade HFD att så inte hade skett, men att 
bolaget inte heller riktat något krav mot tryckeriet. Skälet för detta var att bo-
laget gjort gällande att det inte fanns något rättsligt stöd för att rikta ett krav 
på ersättning till tryckeriet. På den frågan svarade HFD att det emellertid en-
ligt HFD:s mening "inte fanns någon grund för slutsatsen att det skulle vara 
omöjligt eller orimligt svårt att få ersättning från tryckeriet för den felaktigt 
betalda mervärdesskatten" i de allmänna domstolarna.  

HFD:s skälighetsbedömning framstår som snäv. Intresset av likformighet 
och en korrekt beskattning är förvisso mycket tungt vägande intressen, men 
det saknas motargument för att man ska kunna tala om en fullt genomförd 
intresseavvägning. I det här fallet gjordes inga uttalanden rörande tillämplig-
heten av principen om berättigade förväntningar i HFD:s skäl, varför det är 
svårt att avgöra om en bedömning i enlighet med denna hade gjorts.319 Detta 
är förvånande, inte minst mot bakgrund att bolaget åberopat denna princip och 
att Kammarrätten beaktat denna i sina skäl, om än mycket kortfattat. Det finns 
emellertid flera omständigheter som talar för att en berättigad förväntning fö-
relåg i dessa fall. Rättsläget i Sverige var före EUD:s dom klart och tydligt 
sedan relativt länge, d.v.s. sedan förarbetena i prop. 2001/02:45 publicerades. 
Någon anledning att ifrågasätta denna tolkning, som såväl SKV, som domsto-
larna och de enskilda hade inrättat sig efter, tycks heller inte ha förekommit 
innan domen i Graphic Procédé 2010. EUD:s dom tycks därför ha kommit 
som en överraskning. 

En annan synpunkt är att bolaget ju varit i god tro, varvid en köpare normalt 
inte ska nekas rätt till avdrag för ingående moms enligt unionsrätten.320 I det 
här läget framstår det med hänsyn till intresset av förutsebarhet, som att de 
berörda bolagen borde ha tillerkänts en rätt att förlita sig på det vid tidpunkten 
gällande rättsläget. Mot bakgrund av denna oklarhet synes det för övrigt mo-
tiverat att begära ett förhandsavgörande av EUD i en sådan situation.321  

Vidare fanns aspekter som borde ha beaktats vid proportionalitetsbedöm-
ningen. Det kan hävdas att SKV hade haft möjlighet att hantera frågan på ett 
annat, mindre ingripande sätt, genom att helt enkelt inte ha återbetalat någon 
skatt till tryckerierna från första början. I sin artikel med den talande titeln 
"Tryckerimomsen - kunde eländet ha undvikits", argumenterar von Bahr för 
att SKV redan från början borde ha analyserat möjligheterna att neka trycke-
rierna återbetalning med beaktande av principen om obehörig vinst.322 Skälen 
för detta var att det vid tidpunkten inte fanns några garantier för att tryckeri-
erna i sin tur skulle kunna ersätta kunderna för felaktigheten i ursprungsfaktu-
ran, även om SKV hade förutsatt detta. De redovisningsperioder som 

 
319 Grefberg Dagens juridik 2014-03-04. 
320 Ibid. Denna praxis från EUD kommenteras vidare i kapitel 5. 
321 Jfr Ibid. 
322 von Bahr SN 2016 s. 100 ff. 
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tryckerimomsfallen gällde, låg före i tiden för ikraftträdandet för de regler om 
kreditnota som infördes i ML 2008, vilka hade kunnat avhjälpa situationen om 
de hade varit tillämpliga. På det hela taget verkade emellertid inte så ha skett. 
Det nollsummespel som SKV således åsyftat synes härigenom inte ha uppnåtts 
och tryckeriföretagen därmed gynnats på kundernas bekostnad.323 Den syn-
punkt som von Bahr lyfter fram var inget som diskuterades i HFD:s dom. Här 
kan vidare framhållas att SKV även borde ha analyserat huruvida principen 
om skydd för berättigade förväntningar skulle kunna aktualiseras i fallen med 
tanke på det tidigare tämligen stabila rättsläget. 

Vad gällde möjligheten för tryckerikunderna att få ersättning av tryckeri-
erna, var det nya regelverket, som i någon mån hade kunnat avhjälpa proble-
men i dessa fall, ännu inte i kraft. Grefberg påpekar att Sverige hade dröjt i 13 
år med att införa sådana regler, varför staten delvis måste bära ansvaret för 
den uppkomna situationen avseende tryckerimomsen.324 Istället fick frågan 
om återbetalning i vissa fall drivas i de allmänna domstolarna. Vid tidpunkten 
för HFD:s dom var det heller inte klart om återbetalning den civilrättsliga 
vägen, skulle vara möjlig.325 Hedström påpekar att det ju inte är möjligt för 
HFD att uttala sig om hur HD kommer att döma.326 En mer försonande inställ-
ning har von Bahr som menar att möjligheten att vända sig till de allmänna 
domstolarna skulle kunna anses tillräckligt.327 Det visade sig senare att HD 
dömde till tryckerikundernas fördel med stöd av principen om condictio in 
debiti i målet NJA 2016 s. 1072.328  

Förhoppningsvis kommer både myndigheter och domstolar att vara bättre 
rustade nästa gång ett avgörande från EUD går på tvärs med en tidigare väle-
tablerad tolkning i svensk rätt. Härvid kan Dworkins teori om verkställighet 
tillsammans med den praxis som ovan har redogjorts för från EDMR och EUD 
utgöra en utgångspunkt.329  

Sammanfattningsvis gäller det att tillse att verkställigheten i målet blir så-
dan att konstitutionella rättigheter och principer inte undermineras och får det 
genomslag som de ska ha. Det gäller därför att beakta konsekvenserna av en 
dom i detta perspektiv och även vad det kan medföra för tredje parts rättig-
heter. Om det finns risk för att en oväntad ändring i en tidigare fast praxis, 
som berörda parter haft anledning att förlita sig på, riskerar att medföra stora 
ekonomiska förluster för ett stort antal adressater i en redan konkursutsatt 

 
323 Ibid. s. 96 f. 
324 Grefberg Dagens Juridik 2014-03-04. 
325 Hedström SN 2014 s. 250, Schultz SvSkT 2012 s. 576 ff. 
326 Hedström SN 2014 s. 250. 
327 von Bahr 2016 SN s. 102. 
328 Det ska också nämnas att flera bolag begärde skadestånd hos Justitiekanslern på grund av 
överträdelser av unionsrätten, men utan framgång. Justitiekanslerns beslut av den 30 september 
2016, dnr. 3649-16-40. Inte heller i detta beslut diskuteras principen om berättigade förvänt-
ningar. 
329 Dworkin 1986 s. 391. 
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bransch, bör domstolen tänka efter både en och två gånger innan den fäller sitt 
utslag. Som EUD uttalar i Defrenne måste detta givetvis vägas mot krav på 
objektivitet och likabehandling. 

Detta förtar emellertid inte de allvarliga konsekvenser som det förändrade 
rättsläget resulterade i för de berörda parterna i dessa ärenden. Det är också 
tydligt, i vart fall i dessa mål, att principen om berättigade förväntningar inte 
preciserats av rättstillämparen. Om en sådan prövning hade företagits, skulle 
denna kanske inte ha föranlett en annan utgång, men i vart fall ha varit av 
betydelse för framtida bedömningar om hur liknande situationer ska hanteras. 

Här måste också EUD:s praxis närmare analyseras, vilken har kritiserats 
för att inte framstå som helt tydlig om vilket skydd för berättigade förvänt-
ningar, som den enskilda bör kunna hävda i sådana situationer.330 I målet SEB 
bankas (2018) lyfte EUD särskilt fram att berättigade förväntningar inte ska 
kunna grunda sig på olaglig myndighetspraxis. EUD nyanserar dock detta med 
att förklara att principerna i unionsrätten, särskilt rättssäkerhetsprincipen och 
principen om skydd för berättigade förväntningar ska beaktas av de nationella 
myndigheterna när tidigare felaktigt fattade beslut ska korrigeras.  

I fallet SEB bankas handlade det om fastställandet av den dag då skyldig-
heten att justera det felaktiga avdraget och den period som justeringen av det 
felaktiga avdraget ska hänföras till och som gjorts med stöd av ett felaktigt 
ställningstagande från myndigheternas sida. Det är svårt att ge några helt klara 
svar om vad detta innebär ur den enskildes perspektiv. Det framstår i vart fall 
inte som rimligt att tänka sig att EUD menar att enskilda inte längre ska kunna 
förlita sig på de nationella myndigheterna och domstolarna eller vad som 
anges i lagförarbeten. Syftet med principen om berättigade förväntningar, som 
härrör om den tyska läran om "Vertrauensschutz" är ju att de enskilda i nor-
malfallet ska kunna förlita på rättsordningen och mer specifikt förvaltningen. 
Vid en jämförelse med EUD:s dom i Agroferm, som gick den enskilde emot, 
synes den enskildes ansvar för felaktigheten ha tillmätts viss betydelse. I det 
fallet fanns en klar och tydlig unionsbestämmelse som Agroferm kan sägas ha 
varit skyldig att känna till. 

Rättsförsämrande verkningar av EUD:s domar på skatteområdet på den 
nationella nivån borde enligt min mening också vara en angelägenhet för EU, 
eftersom det kan inverka menligt på förtroendet för den rättsordning som un-
ionen utgör och i förlängningen den europeiska integrationen. Alltför trubbiga 
krav på återbetalning av skatt som tagits ut i strid med unionsrätten kan istället 
få motsatt effekt i det här avseendet och det finns anledning att reflektera över 
hur en sådan övergång kan mjukas upp på ett lämpligt sätt med beaktande av 
de enskildas intressen. Härvid måste beaktas att andra enskilda skattebetalare 
kan komma att drabbas, inte bara de som har ett rättmätigt krav att få sin skatt 
återbetald. Tryckerimomsfallen är ett tydligt exempel på detta.  

 
330 Kristoffersson SN Akademisk årsskrift 2018 s. 78, Wall 2017 s. 248. 
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4.3.5 Sammanfattande analys 
 
I unionsrätten finns en tämligen omfattande och väl utvecklad praxis från 
EUD avseende retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning. Värt att notera är 
att denna praxis också i hög grad handlar om tullar, avgifter och skatter av 
olika slag. Frågor rörande retroaktivitet löses primärt med stöd av allmänna 
rättsprinciper. Nedan ska en analys göras utifrån de frågor som ställdes i in-
ledningen till detta avsnitt. 

Skyddet vid retroaktiv beskattning i unionsrätten regleras främst med stöd 
av allmänna rättsprinciper, vilka är en del av primärrätten. Det är således fråga 
om konstitutionella principer. Skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning enligt 
unionsrätten kan sägas utgå från flera komponenter. Rättssäkerhetsprincipen 
är den övergripande principen och är omfattande. Principerna om skydd mot 
retroaktiv lagstiftning, berättigade förväntningar och väl förvärvade rättig-
heter kan sägas utgöra subprinciper till rättssäkerhetsprincipen. 

Principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning prövas i flera steg. För det 
första kan retroaktivitet inte rättfärdigas annat än då exceptionella omständig-
heter föreligger. För att ett retroaktivt ikraftträdande ska kunna tillåtas krävs 
först och främst att det finns en klart och tydligt manifesterad avsikt från re-
gelgivaren att avvika från principen, vilket EUD har uttalat i flera avgöranden, 
såsom Amylum & Salumi.331  

Bortsett från att det ska föreligga exceptionella omständigheter, får undan-
tag från principen endast göras om det finns ett överordnat allmänt intresse 
som är nödvändigt för att uppnå ett visst mål. Ett överordnat intresse kan end-
ast accepteras om de berättigade förväntningarna hos dem som berörs har be-
aktats i enlighet med principen om skydd för berättigade förväntningar.332 

I ett andra steg ska tillämpligheten av principen om skydd för berättigade 
förväntningar prövas, vilket görs utifrån subjektiva grunder, d.v.s. den enskil-
des intentioner. Prövningen om en berättigad förväntning föreligger, görs där-
för med utgångspunkt i ett test utifrån hur en ”normalt aktsam" person eller 
näringsidkare (prudent & discriminating trader) skulle ha agerat i en viss gi-
ven situation. Det innebär att kringgåendeförfaranden som en ekonomisk ak-
tör kan ha företagit för att göra en extra vinst, inte kan ge upphov till en berät-
tigad förväntning333, vilket framgår av målet Mackprang.334 
Principen om berättigade förväntningar har huvudsakligen tre olika funkt-
ioner. För det första kan den användas vid tolkningen av en rättsakt för att 
skydda enskilda intressen. För det andra kan den utgöra en grund för ogiltig-
förklarande av en rättsakt. För det tredje kan den utgöra en grund för 

 
331 Mål 108/80 och de förenade målen C-212 till 217/80. 
332 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 160. 
333 Jfr Ibid. 
334 Mål 2/75. 
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skadestånd, om en enskild har lagt den berättigade förväntningen till grund för 
sitt handlande och därigenom förorsakats en ekonomisk förlust.335  

Egendomsskyddet i art. 17 EURS synes än så länge inte tillämpats i något 
fall rörande retroaktiv skattelag. Likväl har EUD i målet Goed Wonen hänvisat 
till EDMR:s dom i Building Societies m.fl.336 Målet visar att EUD även beaktar 
människorättsdimensionen beträffande retroaktiv beskattning. Egendoms-
skyddet i TP1-1 EKMR har också åberopats i fallet Marks & Spencer, även 
om det inte prövades av domstolen i detta mål. För framtiden kan det emeller-
tid hållas för troligt att art. 17 EURS kommer att öka i genomslag och därige-
nom förstärka människorättsdimensionen vid prövningen av retroaktiv lag-
stiftning och rättstillämpning.337 

Avslutningsvis ska nämnas att i viss utsträckning kan andra principer som 
kan vara specifika för skatteområdet såsom principen om förfarandemissbruk 
fungera som motprincip och på så vis bryta igenom rättssäkerhetsprincipen, 
vilket uttalas i målet Halifax 2006.338 
Unionsrätten har ett retroaktivitetsbegrepp som i viss mån är något mer vid-
sträckt än det svenska i RF 2 kap. 10 § st. 2. De principer som EUD har eta-
blerat genom sin rikhaltiga praxis har skapat ett väl utvecklat system av prin-
ciper som inbegriper både formell och materiell retroaktivitet samt omfattar 
såväl lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis. Balanseringen mellan 
olika intressen synes på det hela taget väl avvägd. Det framstår inte som för 
snävt och formalistiskt, men synes samtidigt inte medföra några oöverstigliga 
krav på förutsebarhet för det allmänna. De tolkningsmetoder som EUD har 
etablerat för att hantera frågor om retroaktivitet, borgar väl för att en rimlig 
balans ska kunna upprätthållas.339  

När det gäller skattskyldighetens inträde framstår transaktionstidpunkten 
normalt vara utgångspunkten. I t.ex. fallet Lürhs som rörde en exportskatt ut-
gick EUD uttryckligen från transaktionstidpunkten vid sin bedömning.340 När 
det gäller mervärdesskatterätten, inträder skattskyldighet enligt unionsrätten 
för genomförda transaktioner redan när en viss affärsverksamhet ännu är på 
planeringsstadiet, vilket framgår av fallet INZO.341 När avdragsrätten väl har 
inträtt är den i princip orubblig och kan inte upphävas eller begränsas genom 
nya lagändringar annat än i fall då det föreligger ond tro, vilket uttalas i målet 
Schlossstrasse.342 Det innebär också att avdragsrätten består när de materiella 
kraven är uppfyllda, även om vissa formkrav inte är det. 

 
335 Jfr Ibid. 
336 Mål C-379/02. 
337 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 161. 
338 Mål C-255/02. 
339 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 159. 
340 Mål C-78/77. 
341 Mål C-110/94. 
342 Mål C-396/98. 
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I fallet Gemeente Leusden framgår det emellertid inte helt klart hur frågan om 
skattskyldighetens inträde egentligen gjordes eller vilken definition av retro-
aktivitet man utgick ifrån.343 EUD fann att det inte var fråga om någon retro-
aktivitet, trots att den lag som var ifråga hade till syfte att vara retroaktiv i den 
del som var aktuell i målet och trots att avdragsrätten hade inträtt flera år tidi-
gare i det aktuella fallet. Möjligen berodde utgången i målet på de specifika 
omständigheter som förelåg. Det senare målet Goed Wonen, kan sägas klar-
göra detta, i det att man uttryckligen tillåter att retroaktiva lagstiftningsåtgär-
der med syfte att förhindra icke önskvärda skatteanpassade transaktioner får 
bryta igenom avdragsrätten.344 Sammantaget visar detta emellertid att skatt-
skyldigheten, åtminstone vad beträffar mervärdesskatterätten i normalfallet 
inträder vid transaktionstidpunkten, d.v.s. när abstrakt skattskyldighet förelig-
ger. 

Retroaktivitetsprövningen enligt unionsrätten fokuserar primärt på före-
komsten av s.k. berättigade förväntningar, vilket betyder att frågan om skatt-
skyldighetens inträde snarare blir en del i sådan prövning än ett allena avgö-
rande faktum. Retroaktivitetsprövningen synes vidare ha breddats i materiellt 
hänseende. Detta yttrar sig i att bedömningen tidigare endast uttryckligen 
grundade sig på principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstill-
lämpning till att med tiden även komma att grunda sig på den mer omfattande 
rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar. 
Detta torde tyda på att synen på ”rättssäkerhet” och ”berättigade förvänt-
ningar” blivit mer funktionell. Istället synes prövningen koncentreras mer till 
konsekvenserna av retroaktiviteten för den enskilde, d.v.s. de berättigade för-
väntningarna.345 I den meningen synes tolkningen ske utifrån ett nätverk av 
principer som vägs samman och/eller balanseras mot varandra.  

Det unionsrättsliga retroaktivitetsskyddet är tämligen vidsträckt och omfat-
tar unionens rättsakter enligt art. 288 FEUF, d.v.s. förordningar, direktiv och 
generella beslut. Av art. 297 FEUF framgår att de ska vara framåtsyftande. 
Skyddet är konstitutionellt och ska genomsyra hela unionens rättsordning, vil-
ket betyder att det inte gör någon skillnad om det är fråga om ett myndighets-
beslut som ska prövas i retroaktivitetshänseende, en dom eller en av ett parla-
ment stiftad lag. Av t.ex. målet Human Operator framgår att detta även gäller 
beslut avseende enskilda medlemsländer som fattas av Rådet.346 
Enligt unionsrätten finns ett skydd mot retroaktiva verkningar som är en kon-
sekvens av en korrigering av tidigare fattade beslut av myndighet, under för-
utsättning att den skattskyldige är i god tro. Vid ond tro kan avdragsrätten 

 
343 Mål C-487/01. 
344 Mål C-379/02. 
345 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 159. 
346 Mål C 434/17. 
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återkallas retroaktivt eftersom det då är fråga om ett återställande av det ur-
sprungliga rättsläget vilket framgår av målen INZO och Schlossstrasse.347 

Skyddet mot retroaktiv prejudikatbildning vad beträffar EUD:s egen praxis 
är mycket begränsat. Huvudregeln är att EUD inte beslutar om tidsmässiga 
begränsningar av sina domar. Det är bara i mycket speciella fall som EUD 
begränsar sina prejudikat i tiden. Det kan ske om verkningarna av domen kan 
förväntas få synnerligen allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för 
enskilda, vilket slogs fast i målet Defrenne.348 Det kan också ske för att rätta 
till negativa verkningar för enskilda på grund av EUD:s egen praxis, som var 
fallet i målet Taricco II.349 Det framgår vidare att nationella lagakraftvunna 
domar alltid ska stå fast även om de skulle vara materiellt felaktiga i förhål-
lande till unionsrätten. Således har rättskraftsprincipen en mycket stark ställ-
ning i unionsrätten. 

Verkningar av EUD:s domar till den enskildes nackdel får normalt hanteras 
på den nationella nivån. Starka rättsliga krav på att skatt som tagits ut i strid 
med unionsrätten ska återbetalas kan innebära betydande problem i ett statsfi-
nansiellt perspektiv, vilket i sin tur kan leda till negativa återverkningar för 
enskilda. Rättsliga verktyg för att hantera detta verkar saknas, vilket har lett 
till att enskilda har drabbats hårt i vissa fall, såsom i de s.k. tryckerimomsfal-
len, vilket illustreras i målen HFD 2014 ref. 14 och NJA 2016 s. 1072. I detta 
avseende skulle det vara lämpligt om en nationell strategi utarbetades för att 
hantera dylika situationer, som beaktar såväl rättssäkerhetsprincipen och prin-
cipen om skydd för berättigade förväntningar som principen om obehörig 
vinst. 

En viktig fråga är hur legitimiteten av en retroaktiv åtgärd bedöms och om 
det finns några krav som motsvarar kravet på "särskilda skäl" i RF 2 kap. 10 
§ st. 2. Särskilda skäl bedöms som ovan redogjordes för i flera steg, d.v.s. det 
måste finnas en klart och tydligt manifesterad avsikt från regelgivaren att av-
vika från principen. Undantag från principen får endast göras i undantagsfall 
om det finns ett överordnat allmänt intresse som är nödvändigt för att uppnå 
ett visst mål. Slutligen krävs att vederbörlig hänsyn tas till de berättigade för-
väntningarna hos dem som berörs - ett krav som kom till uttryck i fallet Töp-
fer.350  

Prövningen om ett avsteg från principen om förbud mot retroaktiv lagstift-
ning och rättstillämpning kan rättfärdigas, skiljer sig något från den prövning 
som sker enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 beträffande särskilda skäl, på så vis att det 
finns en klar och tydlig struktur för hur bedömningen ska ske och i vilka steg. 
Den unionsrättsliga prövningen framstår således mer transparent och synes 
innehålla fler komponenter än den svenska. 

 
347 Mål C-110/94 och C-396/98. 
348 Mål 43/75. 
349 Mål C-42/17. 
350 Mål 112/77. 
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Utgångspunkten för att avgöra vad som är tillåten respektive otillåten retroak-
tivitet görs vanligen med stöd av principen om skydd för berättigade förvänt-
ningar. Den genomgång av praxis som utförts i detta kapitel visar följande om 
unionsrättens inverkan på nationell retroaktiv skattelagstiftning på sekundär-
rättens område. 

En berättigad förväntning föreligger om det finns en tydlig regel av vilken 
det framgår att den skattskyldige omfattas och som denne kan lägga till grund 
för sitt handlande. Motsatsvis är förhållandet ett annat om rättsläget är oklart, 
t.ex. om en lagstiftning inte har genomförts på ett fullständigt sätt, vilket bl.a. 
uttalats i fallet Belgocodex.351 Skyddet för berättigade förväntningar innebär 
normalt ett skydd mot att den enskilde förlorar en rättighet i något avseende, 
t.ex. om en rätt till avdrag för mervärdesskatt avskaffas genom lag. En förut-
sättning för detta är att den enskilde är i god tro. Däremot kan den enskilde i 
vissa fall få tåla begränsningar i en viss rättighet, såsom en rätt till avdrag för 
mervärdesskatt, utan att skyddet för berättigade förväntningar med nödvän-
dighet träds för när. 

En berättigad förväntning kan inte vara för handen om den skattskyldige 
har företagit rena spekulationer eller rättsliga manipulationer, såsom ett kring-
gående av lagen i strid med dess syfte. Detta hänger samman med principen 
om förbud mot rättsmissbruk som förbjuder enskilda att använda unionsrätten 
som ett led i rättsmissbruk eller bedrägeri, som är en allmän rättsprincip i un-
ionsrätten. Denna princip kommer till uttryck i flera mål alltsedan 1970-talet, 
såsom Mackprang och Emsland Stärke.352 Det betyder att enskilda skattebeta-
lare som företagit vad som senare bedöms som icke önskvärda skatteanpas-
sade förfaranden inte kan göra anspråk på att vara i besittning av en berättigad 
förväntning. 

Principen om rättsmissbruk är en allmän rättsprincip i unionsrätten, vilket 
uttalades i målet N Luxembourg 1 från 2019.353 Detta antyds redan i målet 
Cussens 2017 enligt vilket EUD fann att principen om rättsmissbruk saknar 
begränsning i tiden.354 I enlighet härmed etablerar EUD allmänna rättsprinci-
per med utgångspunkt i unionsrätten. Detta synsätt verkar grunda sig på idén 
om att rättstillämparen upptäcker principen i unionsrätten. Det innebär att en 
allmän rättsprincip inte kan aktualisera någon retroaktivitet, eftersom den 
framgår av fördragen. Någon berättigad förväntning kan därmed inte vara för 
handen med detta synsätt. 

Av den praxis som här har studerats, framgår att de enskilda får tåla änd-
ringar i lagstiftning i tämligen stor utsträckning i enlighet med principen om 
skydd för berättigade förväntningar. Det finns inga särskilda krav på när en 
lag bör träda ikraft. Detta kan ske plötsligt och retroaktivt om det finns skäl 

 
351 Mål C-381/97. 
352 Mål 2/75 och mål C-110/99. 
353 De förenade målen C-115/16, C-118/16, C-119/16 och C-299/16. 
354 C-251/16. 
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för det, utan att rättssäkerhetsprincipen bryter igenom. Inte heller finns det 
krav på att övergångsbestämmelser ska utformas vid ändringar i implemente-
rad unionsrätt.  

Principen om skydd för berättigade förväntningar gäller unionsrätt. Om den 
enskilde har förlitat sig på nationell myndighetspraxis som står i strid med en 
klar unionsregel, ger detta inte någon grund för en berättigad förväntning vil-
ket framgår av målen Agroferm och SEB Bankas.  

Vid proportionalitetsbedömningen av om en retroaktiv åtgärd kan anses 
tillåten beaktas vidare om den skattskyldige borde ha förstått att en retroaktiv 
åtgärd är att vänta, vilket således kan betecknas som förutsebar eller förväntad 
retroaktivitet. En åtgärd som får till effekt att en viss grupp av skattskyldiga 
inte kan efterleva lagens krav på grund av yttre omständigheter är emellertid 
inte att anse som proportionerlig, vilket EUD klargjorde i fallet Crispoltoni.355 
Likaledes bör retroaktivitet inte accepteras i de fall då den skattskyldige i god 
tro har medgivits ett avdrag. 

En viktig fråga som infinner sig vid bedömningen av retroaktiva beskatt-
ningsåtgärder för unionsrättsligt vidkommande är kompetensfördelningen 
mellan EU och medlemsstaterna. EU har ju inte någon möjlighet att ge sig 
självt någon beslutandemakt. Unionen saknar därmed vad som med ett tyskt 
lånord kallas kompetens-kompetens.356 EU:s kompetens brukar därför betrak-
tas som funktionell, vilket betyder att den sträcker sig så långt det är nödvän-
digt för att uppnå unionens målsättningar och uppgifter som framgår av för-
dragen.357 Detta får återverkningar på frågan när den unionsrättsliga retroakti-
vitetsprövningen ska tillämpas. Är det fråga om unionens institutioner som har 
infört en rättsakt retroaktivt är unionsrätten utan tvekan tillämplig. När det är 
fråga om valfria befogenheter enligt unionsrätten, där medlemsstaterna kan 
välja att omfattas av unionsrätten eller ej, såsom att införa frivillig skattskyl-
dighet för mervärdesskatt för hyresförhållanden enligt mervärdesskattedirek-
tivet eller omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatt, framstår rättsläget 
som mer komplicerat. Inom vilka ramar måste medlemsstaterna då hålla sig?  

Unionsrättens tillämplighet är beroende av om medlemsstaten inför en så-
dan skattskyldighet. Att medlemsstaterna har en valfrihet att införa ett system 
med frivillig skattskyldighet innebär också att medlemsstaten kan avskaffa 
det, helt eller delvis, varvid den på så vis tar tillbaka sin beslutandemakt i det 
avseendet. Om det anses nödvändigt och om det är förenligt med principen 
om berättigade förväntningar, kan en medlemsstat även avskaffa eller 

 
355 Mål 368/89. 
356 Bernitz och Kjellgren 2018 s. 40. Tuori påpekar emellertid betydelsen av att EUD hävdar 
tolkningsmässig autonomi, Interpretive autonomy. I det här avseendet kan EUD sägas hävda 
kompetens-kompetens, se Tuori 2015, s. 58. 
357 Pernice 2009 s. 352. Serena Rossi påpekar att kompetensfördelningen mellan medlemssta-
terna och unionen inte tycks ha tagit form i något förutbestämt projekt, utan i takt med att med-
lemsstaterna blivit varse att man inte klarar av att hantera tilltagande komplexitet eller globali-
sering på nationell nivå (Serena Rossi 2012 s. 86 f). 
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begränsa systemet med retroaktiv verkan. I den situationen är det den nation-
ella domstolen som är kompetent att avgöra om eventuell retroaktivitet är till-
låten eller otillåten enligt unionsrätten enligt de etablerade förfaranden som 
finns enligt medlemsstatens lagstiftningstradition.  

Av EUD:s praxis följer att särskilda lagstiftningsförfaranden som används 
när en retroaktiv skattelag anses nödvändig normalt får accepteras, så länge 
det upprätthåller rimliga krav på rättssäkerhet. Det gjordes klart i fallet Goed 
Wonen, som rörde ett nederländskt förfarande genom s.k. "legislation by press 
release", vilket påminner om det svenska skrivelseförfarandet.358 EUD prövar 
då om en kungörelse, såsom en skrivelse eller ett pressmeddelande, tillräckligt 
tydligt manifesterar avsikten att göra avsteg från principen om skydd för ret-
roaktiv lagstiftning. Vidare måste skrivelsen göra det tillräckligt klart för be-
rörda parter vad det lagförslag som är att vänta kan få för konsekvenser för 
dem. Lagstiftaren eller den nationella domstolen har härefter att ta ställning 
till om de berörda parternas berättigade förväntningar har beaktats. Utifrån 
denna praxis kan slutas att det svenska skrivelseförfarandet enligt RF 2 kap. 
10 § st. 2 är som sådant är förenligt med unionsrätten.  

Om en medlemsstat väljer att endast begränsa den frivilliga skattskyldig-
heten med retroaktiv verkan är EUD kompetent att bedöma om principen om 
berättigade förväntningar har iakttagits. Om en skattskyldig härigenom har 
förlorat sin rätt till frivillig skattskyldighet på grund av den retroaktiva lagen 
och det är en omständighet som denne inte kan råda över, föreligger en berät-
tigad förväntning om rätt till avdrag (Schlosstrasse).359  
  Härutöver gäller att medlemsstaterna är skyldiga att se till att de unions-
rättsliga principerna upprätthålls i sin nationella lagstiftning om den inverkar 
på unionsrätten. Det innebär mer konkret att en nationell retroaktiv skattelag 
t.ex. inte får medföra att nya krav på fakturor införs retroaktivt på så vis att 
avdragsrätten sätts ur spel och återkrav för redan erhållna avdrag blir följden 
såsom var fallet i målet Uszodaépitö.360 Detta gäller även beträffande nation-
ella förfaranderegler, som innebär att statens återbetalningsskyldighet på 
grund av skatteuttag som gjorts i strid med unionsrätten, begränsas retroaktivt. 
I fallet Marks and Spencer underkände EUD en retroaktiv åtgärd som innebar 
att preskriptionstiden förkortades med följd att den enskildes möjligheter att 
få tillbaka sina pengar helt eller delvis gick om intet. Sådana åtgärder kan inte 
anses förenliga med principerna om rättssäkerhet och berättigade förvänt-
ningar samt effektivitetsprincipen.361  

Valet av tolkningsstrategi kan som tidigare nämnts få stor betydelse för 
retroaktivitetsskyddets genomslag. Det framstår generellt som EUD använder 
den konstruktiva tolkningsstrategin vid sin kontroll över att medlemsstaterna 

 
358 Mål C-379/02. 
359 Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 161. 
360 Mål C-392/09. 
361 Mål C-62/00, Jfr Fast Lappalainen 2015 s. 161. 
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följer unionsrätten, d.v.s. i sin roll som "författningsdomstol". EUD synes inta 
ett holistiskt förhållningssätt vid tolkningen enligt vilket unionsrättens kohe-
rens spelar en avgörande roll. Detta kan antas hänga samman med de integrat-
ionssträvanden som föreligger inom EU och som EUD har att verkställa. EUD 
måste emellertid beakta medlemsstaternas suveränitet och principen om till-
delade befogenheter, vilket särskilt i de mål som rör skatterätt, innebär ett visst 
mått av försiktighet från domstolens sida.  

Avslutningsvis ska några reflektioner göras över vilka slutsatser som kan 
dras av EUD:s praxis om retroaktiv beskattning för de rättsliga aktörer som 
berörs. Lagstiftaren måste beakta unionsrättsliga principer om förbud mot ret-
roaktivitet och berättigade förväntningar när den tillämpar unionsrätten. Det 
är också lagstiftaren som måste hantera de retroaktiva verkningarna som kan 
vara en följd av unionsrätten och EUD:s domar, varvid lämpliga strategier be-
höver utformas med utgångspunkt i de allmänna rättsprinciperna. 

Rättstillämparen måste beakta de unionsrättsliga principer som ligger till 
grund för skyddet vid retroaktiv beskattning på samma sätt som EUD. Här är 
det av stor vikt att svenska myndigheter och domstolar så långt som möjligt 
intar ett helhetsperspektiv, för att undvika olika resultat när unionsrätten till-
lämpas respektive när den nationella svenska rätten tillämpas, på vilket olik-
behandling kan följa.  

SKV påverkas direkt av olika retroaktiva verkningar av unionsrätten. Möj-
ligen bör man fundera över om SKV kan behöva nya rättsliga verktyg och 
strategier för att kunna hantera återbetalning av skatt som tagits ut i strid med 
unionsrätten, för att säkerställa att enskilda inte drabbas orimligt hårt. Här är 
von Bahrs strategi av intresse.362 Den innebär att SKV först måste analysera 
utbetalningarna i förhållande till principen om obehörig vinst. Det förfarande 
som väljs måste göras med beaktande av rättssäkerhetsprincipen, principen 
om skydd för berättigade förväntningar och likhetsprincipen. 

Skattebetalarna har i den utsträckning unionsrätten är tillämplig ett väl ut-
vecklat skydd mot retroaktivitet och skydd för berättigade förväntningar att 
luta sig mot. Däremot kan det vara svårt att bedöma om det föreligger en be-
rättigad förväntning, vilket kan vara problematiskt för förutsebarheten. Det 
kan också vara ett problem vid likabehandlingen, då utgångspunkten om en 
normalt aktsam person eller näringsidkare kan vara ett trubbigt instrument. 
Förutsättningarna för olika näringsidkare och andra skattskyldiga kan vara 
mycket olika. Vilka tidsmässiga begränsningar som kan antas föreligga är inte 
heller klart fastställda, såsom i RF 2 kap. 10 § st. 2. Det framgår tydligt av 
unionsrätten att retroaktivitetsskyddet inte är tillämpligt om skattebetalaren 
drar fördel av en lucka i skattelagen eller agerar i strid med lagstiftningens 
syfte i enlighet med principen om förbud mot förfarandemissbruk. 

Sammantaget kan slutas att EUD:s praxis är tämligen tydlig med hur retro-
aktivitetsproblemet bör hanteras, även om det finns behov av ytterligare 

 
362 von Bahr 2016. 
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klargöranden i dessa frågor. Denna praxis har troligen bidragit till att med-
lemsstaterna har blivit mer försiktiga vid införandet av skattelagstiftning som 
påverkar de enskilda skattebetalarnas ekonomiska beteende. Detta får normalt 
inte ske plötsligt eller oförutsett, utan bör vara klart och tydligt angivet i förväg 
tillsammans med övergångsbestämmelser som ger skattebetalaren den rimligt 
med tid för att anpassa sig till den nya lagen.363 
 

 
363 Weber 2019 s. 288. 
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5. Analys av det samlade skyddet mot 
retroaktiv beskattning och förslag 

5.2 Inledning  
 
Efter en genomgång av teoretiska utgångspunkter för skyddet mot retroaktiv 
beskattning och dess tolkning i kapitel ett och två, en beskrivning av gällande 
svensk och europeisk rätt i kapitel tre och fyra, presenteras i detta kapitel en 
analys av det samlade skyddet mot retroaktiv beskattning samt förslag de lege 
ferenda och de sententia ferenda.  

Kapitlet är disponerat på så vis att sammanfattning och konklusioner sker 
gemensamt i förhållande till varje tema, som utgörs av studiens huvudsyfte 
och delsyften. Avsikten är inte att denna framställning ska utgöra en upprep-
ning av i tidigare kapitel gjorda sammanfattningar och analyser utan avser att 
behandla studien som helhet i relation till det övergripande syftet med denna 
studie, d.v.s. att beskriva och analysera skyddet mot retroaktiv beskattning i 
gällande svensk rätt, inbegripet de europeiska nivåerna som utgörs av EKMR 
och unionsrätten. Det är därför av vikt att klargöra vilka inbördes relationer 
som föreligger mellan dessa system. Av betydelse för syftet med studien är 
också att analysera om det finns förutsättningar för att fastställa ett gemensamt 
ramverk beträffande det samlade skyddet mot retroaktiv beskattning i svensk 
rätt, som kan bidra till förenklingar rörande såväl analys av retroaktiva åtgär-
der som rättsligt beslutsfattande i dylika frågor. Härefter kommer en tolk-
ningsmodell att presenteras tillsammans med en teoretiskt förankrad strategi 
för både lagstiftare och rättstillämparen med tonvikt på: 

 
Nödvändiga krav som måste vara uppfyllda för att uppnå ett effektivt 
skydd mot retroaktiv beskattning. 

 
Önskvärda krav som bör beaktas för att uppnå ett så effektivt skydd som 
möjligt, utan att människovärdets princip inskränks och utan att ange-
lägna allmänna intressen sätts ur spel. 

 
Strategiska överväganden i samband med att en retroaktiv lag införs el-
ler en ny praxis tillämpas med beaktande av såväl eftersträvade effekter 
som icke avsedda konsekvenser. 
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Studien beträffande gällande rätt ligger till grund för förslag de lege fe-
renda och de sententia ferenda beträffande retroaktiva verkningar av 
prejudikat och ny administrativ praxis.  

5.2 Det samlade skyddet mot retroaktiv beskattning  

5.2.1 Svensk rätt i ljuset av europeisk rätt 
 
Skyddet mot retroaktiv beskattning aktualiseras sällan i svensk rätt. Det finns 
emellertid ett väl utvecklat skydd i form av ett särskilt grundlagsstadgande i 
RF 2 kap. 10 § st. 2. Utanför dess tillämpningsområde är allmänna rättsprin-
ciper tillämpliga. I svensk rätt berikas vidare människorättsdimensionen av 
TP1-1 EKMR och EDMR:s praxis på området. I detta avseende kan även 
EURS antas få större betydelse framöver med utgångspunkt i art. 17 EURS. 
Efter en beskrivning och analys av de tre rättssystem som är aktuella för stu-
dien, d.v.s. svensk rätt, EKMR och unionsrätten, kan man sammanfattningsvis 
komma fram till följande slutsatser. 

Svensk intern rätt synes väl uppfylla minimikraven enligt EKMR och ger i 
flera avseenden ett starkare och mer precist skydd. EDMR accepterar t.ex. ut-
tryckligen retroaktivitet som sträcker sig betydligt längre bakåt i tiden än vad 
som skulle vara möjligt enligt RF 2 kap. 10 § st. 2, vilket framgår av t.ex. fallet 
Huitson mot Storbritannien. Å andra sidan ger EKMR ett mer vidsträckt skydd 
och omfattar uttryckligen såväl formell som materiell retroaktivitet. Inte heller 
är man med utgångspunkt i EKMR bunden av att fråga är om vissa specifika 
rättsakter. 

Det kan konstateras att Sverige aldrig har fällts i EDMR på grund av en 
retroaktiv skattelag. Det förekommer inte heller några kända fall mot Sverige, 
där en retroaktiv skattelag eller tillämpning av skatterättsliga bestämmelser av 
domstolar och myndigheter har prövats enligt TP1-1 i EDMR. 

Det svenska systemet, där ett särskilt skrivelseförfarande används vid ret-
roaktiv skattelagstiftning, kan i normalfallet anses förenligt med unionsrätten, 
vilket kan slutas av EUD:s dom i Goed Wonen. Av domen framgår att princi-
perna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet inte utgör hin-
der för att en medlemsstat i undantagsfall ger en lag retroaktiv verkan för att 
förhindra att finansiella upplägg med syfte att minska skyldigheten att betala 
skatt genomförs i stor skala, under vissa förutsättningar. Det innebär krav på 
att en förvarning om den retroaktiva lagens antagande utfärdas. Denna förvar-
ning måste också preciseras på så sätt att de enskilda ska kunna förstå vilka 
verkningar den retroaktiva lagen kan medföra beträffande de transaktioner de 
ingått. Detta stämmer väl in på hur skrivelseförfarandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 
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är konstruerat med det särskilda skrivelseförfarandet. Det svenska skrivelse-
förfarandet kan också sägas vara ett instrument för att uppnå ”förutsebar” ret-
roaktivitet, vilket utgör ett argument som får anses förenligt med såväl EKMR 
som unionsrätten, där sådana argument förekommer i rättspraxis mer eller 
mindre explicit.  

Även om det svenska systemet kan anses förenligt med EKMR och unions-
rätten föreligger vissa skillnader både beträffande skyddets konstruktion som 
tolkningen av det. I såväl EKMR som unionsrätten är skyddet mot retroaktiv 
beskattning uttalat principiellt och föremål för balansering vid tillämpningen. 
Grundlagsregeln i RF 2 kap. 10 § st. 2 synes av den svenska rättstillämparen 
tillämpas genom subsumtion snarare än genom juridiska avvägningar. An-
tingen är stadgandet i RF 2 kap. 10 § st. 2 tillämpligt eller inte. Fokus vid 
tolkningen framstår därför att avgöra om de kriterier som uppställs i lagtexten 
är uppfyllda, såsom om fråga är om ”föreskrift” eller vilken som är den be-
skattningsutlösande omständigheten.  

Utanför detta område är det oklart vad som gäller och tolkningen verkar 
inte nämnvärt kompletteras med principiella ställningstaganden utanför stad-
gandets ordalydelse. Det har också varit en förhärskande uppfattning i svensk 
rätt att grundlagen i princip ska tillämpas som vanlig lag och enligt sin orda-
lydelse. Betydelsen av den svenska traditionen beträffande grundlagstolkning 
torde inte vara oväsentlig vid tolkningen och tillämpningen av RF 2 kap. 10 § 
st. 2. Det finns också en tradition av ett passivt förhållningssätt till grundlags-
tolkning (passiv tolkningsstrategi), vilket bl.a. hänger samman med ett tidi-
gare strängt förhållningssätt beträffande normprövning, vilket manifesterades 
i det s.k. "uppenbarhetsrekvisitet” som tidigare var inskrivet i RF 11 kap. 14 
§. Det finns därför anledning att anta att om RF 2 kap. 10 § st. 2 tillämpades 
fullt ut som en konstitutionell rättighet istället för som en "vanlig" lagregel, 
skulle tolkningen av bestämmelsen eventuellt kunna leda till andra utfall.  

På vilket sätt kan då svensk rätt berikas av den europeiska rätten i detta 
avseende? Vid tolkningen av retroaktivitetsskyddet enligt de europeiska rätts-
systemen synes utgångspunkten för bedömningen vara att beakta effekten av 
en åtgärd i ett enskilt fall som ett led i en övergripande proportionalitetsbe-
dömning och inte enbart om vissa kriterier är uppfyllda. Härvid används mer 
funktionella definitioner av begrepp som retroaktivitet som innefattar såväl 
formell som materiell retroaktivitet, legitima förväntningar och legitima för-
hoppningar, som ska kunna tillämpas beträffande flera rättsordningar. Resul-
tatet framstår som materiellt sett mer tillfredsställande och retroaktivitetsskyd-
det synes därigenom erhålla en bättre substans. Detta är något som den 
svenska lagstiftaren och rättstillämparen har anledning att närmare beakta och 
som skulle kunna berika den svenska interna rättens mellanstruktur men också 
stärka det kritikrelaterade förhållandet, d.v.s. rätten inre censur. Det gäller 
emellertid att använda begreppspar som legitima förväntningar och förhopp-
ningar med urskiljning och se till gradskillnader. I annat fall riskerar man att 
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erfara liknande problem som vid användningen av t.ex. äkta och oäkta retro-
aktivitet.  

Det är troligt att utformningen av bestämmelsen i RF 2 kap. 10 § st. 2 har 
påverkat rättstillämparen att inta ett mer formalistiskt förhållningssätt vid tolk-
ningen av skyddet. Betydelsen av en i grundlag preciserad rättighet är väsent-
lig och bidrar med tydliga och precisa ramar. Det är emellertid inget som talar 
emot att denna kan tillämpas i kombination med en allmän rättsprincip. Detta 
skulle kunna bidra till bättre flexibilitet, eftersom tolkningen av den inte blir 
helt avhängig av att formella kriterier är uppfyllda utan istället kan flytta fokus 
till vad som står på spel för den enskilde.  

Trender kan skönjas i svensk rätt att den svenska nationella rätten i viss 
mån kompletteras av de europeiska nivåerna. Detta gäller t.ex. gäller principen 
om skydd för berättigade förväntningar. Denna komplettering utgör i flera av-
seenden en precisering av redan befintliga principer i svensk rätt, såsom rätts-
kraftsprincipen. Klippanmålet i RÅ 1996 ref. 57 kan sägas markera startpunk-
ten för denna utveckling där principen om skydd för berättigade förväntningar 
uttryckligen omnämns i ett mål rörande retroaktiv lagstiftning. Något verkligt 
fäste i svensk rätt synes emellertid principen ännu inte ha fått. I fallet HFD 
2011 ref. 73, diskuterades frågan om principen om berättigade förväntningar 
kunde anses tillämplig i ett mål rörande RF 2 kap. 10 § st. 2 i kammarrätten. I 
HFD gjordes det emellertid inte eller i vart fall inte uttryckligen, någon pröv-
ning i enlighet med denna princip. Likväl finns det anledning att anta att prin-
cipen om berättigade förväntningar med tiden kommer att få en starkare för-
ankring i svensk intern rätt, inte minst mot bakgrund av nya FL, inflytandet 
av praxis från såväl EUD som EDMR samt att den återkommande diskuteras 
i doktrinen. En sådan utveckling innebär en gradvis förstärkning av det kritik-
relaterade förhållandet i den svenska rätten. 

5.2.2 Det samlade skyddet i den svenska interna rätten 
 
Det finns inget generellt förbud mot retroaktivitet i svensk rätt. Stadgandet i 
RF 2 kap. 10 st. 2 kan emellertid betraktas som ett uttryck för specifika 
aspekter på en övergripande konstitutionell princip om skydd mot retroaktiv 
lagstiftning och rättstillämpning i svensk rätt.  Detta kommer till direkt uttryck 
i ett betänkande från KU, KU 1974:60. Denna princip ger sig till känna även 
på andra nivåer än den konstitutionella. Inom den offentliga rätten, till vilken 
skatterätten hör, föreligger allmänna rättsprinciper till skydd mot retroaktivitet 
och till skydd för enskildas berättigade förväntningar. I denna del hänvisas 
ofta i svensk rätt till den s.k. rättskraftsprincipen. Dessa principer framgår av 
såväl rättspraxis som lagstiftning, t.ex. 37 § FL. 

Stadgandet i RF 2 kap 10 § st. 2 har lovordats internationellt för sin kon-
struktion. Skrivelseförfarandet lindrar de negativa effekterna av primär retro-
aktivitet med vilket menas lagstiftning med huvudsyfte att vara retroaktiv. 
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Även om inte alla negativa effekter kan undvikas, framstår skrivelseförfaran-
det som ett bättre alternativ än den tidigare ordningen när detta inte fanns. 
Skrivelseförfarandet etablerar ett klart och tydligt tillvägagångssätt för att ut-
färda en auktoritativ förvarning om att en retroaktiv lag är att vänta. Det synes 
också bidra till att precisionen ökar eftersom lagstiftaren så tydligt som möjligt 
måste ange syftena och omfattningen med den åtgärd som är aktuell, även i en 
situation som typiskt sett innebär att man måste ge avkall på precisionen. Det 
verkar på det hela taget ha påverkat det svenska rättslivet i positiv riktning, 
inte minst eftersom stadgandet regelmässigt beaktas vid lagstiftningsarbetet 
och i vissa fall innebär att lagstiftaren går längre än vad som stadgas i RF 2 
kap. 10 § st. 2 för att ge skydd mot retroaktiva effekter. 

Eftersom skrivelseförfarandet har använts återkommande under de snart 
fyrtio år som stadgandet varit i kraft, synes det ha blivit allt tydligare för skat-
tebetalarna i vilka situationer som retroaktiv skattelagstiftning kan vara att 
vänta. Detta kan som nämnts betecknas som ”förutsebar retroaktivitet”. Så 
länge som skrivelseförfarandet i första hand används för att hantera kringgå-
enden och förfarandemissbruk med beaktande av de enskildas berättigade för-
väntningar, kan det innebära att förutsebarheten i systemet successivt kommer 
att öka. Som en följd härav blir det lättare för skattebetalarna att få reda på 
vilket beteende som kan komma att träffas av en retroaktiv lagstiftningsåtgärd. 

Skrivelseförfarandet måste också beaktas utifrån de kontrollinstanser som 
finns under lagstiftningsarbetet genom remissförfarandet, lagrådsgransk-
ningen och riksdagsutskott. Samtliga dessa instanser har på olika sätt bidragit 
till att precisera grundlagsskyddet i RF 2 kap 10 § st. 2.  

Hitintills har Lagrådet aldrig avstyrkt något förslag till retroaktiv skattelag 
som följt på RF 2 kap. 10 § st. 2, även om man i vissa fall synes ha avrått 
regeringen från att genomföra den retroaktiva lagändringen. Lagrådet har 
emellertid tydligt klargjort att vad som avses med "särskilda skäl" i vissa fall 
har kommit att användas på ett annat sätt än vad som från början har varit 
avsett, d.v.s. att motverka oönskade kringgåenden av skattelag. Lagrådet hän-
visar till att det är riksdagens sak att avgöra vad som är "särskilda skäl" och 
den roll som Lagrådet har i praktiken är att lämna råd om själva utformningen 
av förslaget. Det framstår som problematiskt ur ett rättighetsperspektiv om det 
verkligen är så att lagrådsprövningen inte omfattar frågan om retroaktiva lag-
förslags legitimitet. Denna avvaktande inställning kan troligen förklaras av att 
Lagrådets prövning enligt RF 8 kap. 21 § är fakultativ i kombination med den 
svenska rättskulturen. Frågan om särskilda skäl är för handen, bör enligt min 
mening inte betraktas endast som en politisk fråga, utan det föreligger över-
ordnade konstitutionella värden som måste beaktas när bedömningen om ”sär-
skilda skäl” ska göras. Det finns i detta avseende en betydande oklarhet be-
träffande rättens justifierande förhållande. Detta bör kunna fyllas ut med t.ex. 
det tillvägagångsätt som EUD har etablerat för juridisk kontroll av retroaktiva 
rättsakter. 
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Normprövningsinstitutet i RF 11 kap. 14 § utgör också en viktig juridisk kont-
rollmekanism i efterhand, även om det endast finns få fall där en skattelags 
förenlighet med RF 2 kap. 10 § har prövats. Det har alltjämt förekommit fall 
där den högsta instansen har funnit en regel eller övergångsbestämmelse stå i 
strid med RF 2 kap. 10 § st. 2, varför det uppenbart finns reella möjligheter 
för den enskilde att göra sin rätt gällande i det här avseendet. En annan sak är 
att den svenska metodiken för grundlagstolkning skulle kunna utvecklas på 
detta område med stöd av EKMR, unionsrätten och offentligrättsliga princi-
per, vilket skulle stärka det kritikrelaterade förhållandet.  

Utanför tillämpningsområdet för RF 2 kap. 10 § st. 2 verkar det råda en viss 
osäkerhet om vad som gäller. Här bör enligt min mening ledning sökas i de 
offentligrättsliga principerna. Vid en studie av dessa principer, står det klart 
att det finns ett skydd utanför RF 2 kap. 10 § st. 2 även i svensk intern rätt, 
men att detta inte synes tillämpas fullt ut vid beskattningen. Detta gör sig t.ex. 
gällande i fall där en ändring i skattelagen har genomförts eller föreslagits som 
påverkar gynnande förvaltningsbeslut, såsom ett tidigare medgivet betalnings-
uppskov eller tidigare fastställt underskottsavdrag. Detta aktualiserar rätts-
kraftsprincipen och gynnande besluts orubblighet, vilket emellertid inte för-
anlett någon analys om vilka konsekvenser det kan få i offentligrättslig me-
ning. Detta framstår som en brist i samstämmigheten mellan den specifika 
skatterättsliga nivån och den offentligrättsliga, i ljuset av den övergripande 
konstitutionella principen om skydd mot retroaktiv lagstiftning och rättstill-
lämpning. Samstämmigheten i den svenska nationella rätten bör därför kunna 
förbättras i detta avseende. Det föreligger således i detta avseende förutsätt-
ningar för att berika rättens mellannivå och förbättra rättens konstitutiva, kon-
kretiserande, avgränsande och kritikrelaterade förhållanden beträffande skyd-
det mot retroaktiv beskattning.  

Det specifika skydd som finns i RF 2 kap. 10 § st. 2 synes mot bakgrund 
av ovan angivna exempel, medföra en risk för att skyddet i rättssystemet blir 
splittrat, vilket kan leda till olikbehandling. Det är därmed inte sagt att den 
fundamentala rättsprincipen om skydd mot retroaktiv lagstiftning och rättstill-
lämpning inte kommer till olika uttryck beroende på rättsområde. De allmänna 
hänsyn som det enskilda skyddsintresset ska balanseras mot kan vara olika på 
olika rättsområden, t.ex. skatterätt, straffrätt och miljörätt. Intensiteten i skyd-
det kan i viss utsträckning också skilja sig åt beroende på de underliggande 
rättighetsskydd som är aktuellt, d.v.s. om fråga är om skydd för egendom eller 
personlig frihet. Behovet av ett skydd mot retroaktivitet kan emellertid inte 
sägas vara mindre på andra områden, enbart på den grunden att det inte om-
fattas av RF 2 kap. 10 § st. 2. Det framstår därför som angeläget att ett gene-
rellt skydd mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning kommer till direkt 
uttryck i RF 2 kap. 10 §. I detta avseende bör också diskuteras i vilken mån 
skrivelseförfarandet kan användas på andra rättsområden.  
Sammanfattningsvis kan sägas att det svenska systemet innehåller en gedigen 
reglering, ett väl etablerat lagstiftningsförfarande och ett inte obetydligt antal 
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kontrollinstanser. Det finns emellertid potential för förbättring. Förbättrings-
möjligheterna synes främst föreligga på rättens mellannivå, där den europe-
iska rätten kan bidra med såväl utfyllnad som precisering vad beträffar tolk-
ningen av i svensk rätt redan befintliga principer.  

5.2.3 Föreligger förutsättningar för ett gemensamt ramverk?  
 
Det finns ett samlat skydd mot retroaktiv beskattning i svensk rätt inom ramen 
för människorättsskyddet och som allmän rättsprincip på både svensk och 
europeisk nivå. Det finns vidare både stödjande principer, såsom principen om 
berättigade förväntningar och rättskraftsprincipen. Det förekommer också 
”motprinciper” i form av principen om förbud mot förfarandemissbruk. 
Följaktligen finns en juridisk verktygslåda som framstår som väl utrustad. En 
annan fråga är i vilken utsträckning som verktygen faktiskt används och hur. 
Förutsättningarna för att formulera ett gemensamt ramverk framstår som både 
realistiska och möjliga.  

Att tänka sig någon fullständig samstämmighet om hur skyddet mot retro-
aktiv beskattning ska regleras är inte rimligt och troligen inte heller nödvän-
digt. Några korta kommentarer ska emellertid lämnas i denna fråga. Vad be-
träffar relationen mellan unionsrätten och svensk rätt - torde det från svensk 
sida vara av intresse att stärka skrivelseförfarandet. För de fall en gemensam 
bolagsskattebas (CCCTB) inom EU skulle införas innebär det att skrivelseför-
farandet enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 inte kan användas, eftersom detta endast 
omfattar svensk intern rätt. Det skulle kunna innebära ett potentiellt problem 
för den svenska lagstiftaren och ett mindre preciserat skydd för skattebetalarna 
samt större osäkerhet vad beträffar t.ex. retroaktivitetens tidsmässiga omfatt-
ning.  

Systemet med auktoritativ förvarning genom skrivelseförfarandet och tyd-
liga gränser för hur långt tillbaka i tiden som retroaktiviteten kan sträcka sig 
är tydliga fördelar med den svenska modellen. Denna studie är emellertid inte 
en komparativ studie och har inte till syfte att jämföra det svenska förbudet i 
RF 2 kap. 10 § st. 2 med hur det är formulerat i andra europeiska länder, men 
det kan vara värt att notera att skyddet har vissa karaktäristiska drag som kan 
vara värda att värna, såsom skrivelseförfarandet. Skrivelseförfarandet har ju 
som nämnts internationellt framhållits som ett föredöme. 

Samstämmigheten bör i första hand sökas genom att eftersträva en mer en-
hetlig tolkning av retroaktivitetsskyddet, som beaktar det samlade skyddet mot 
retroaktiv beskattning och "fogar samman" de olika nivåerna till ett mer sam-
manhängande helt.  

I de rättsfall som förekommer rörande RF 2 kap. 10 § st. 2 har inte vid något 
tillfälle någon prövning i förhållande till TP1-1 eller unionsrätten gjorts. Det 
hänger primärt samman med att Sverige gick med i EU och införlivade EKMR 
i svensk lagstiftning först 1995 och flera av fallen hänför sig till perioden 
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dessförinnan. Ett annat skäl kan vara att det svenska skyddet är mer fast till 
sin form och att den europeiska rätten ofta inte betraktas som relevant. I vissa 
fall har de skattskyldiga åberopat principen om skydd för berättigade förvänt-
ningar i de rättsfall som analyserats i denna studie, men någon prövning har 
av någon anledning inte företagits av den högsta instansen. Det är också möj-
ligt att det kan föreligga en osäkerhet vid tillämpningen om när europarätten 
kan vara tillämplig.  

Ett snävt förhållningssätt som enbart avgränsas till vad RF 2 kap. 10 § st. 2 
omfattar, innebär att allmänna rättsprinciper i svensk rätt inte tillämpas fullt 
ut. Det skulle därför vara möjligt att i svensk rätt ge ett mer heltäckande skydd 
mot retroaktiv beskattning, som skulle kunna omfatta såväl formell som ma-
teriell retroaktivitet samt tydligare fokusera på effekten av retroaktiviteten för 
den enskilde, d.v.s. i den mån det kan föreligga en berättigad förväntning. I 
den meningen finns som nämnts verktyg på plats - frågan är bara hur de ska 
användas. Det är därför av intresse att reflektera över hur en tolkningsmodell, 
som är både teoretiskt och praktiskt förankrad, kan utarbetas för detta syfte.  

5.3 Ett förslag till tolkningsmodell 
 
När skyddet mot retroaktiv beskattning ska tolkas och tillämpas gör sig vissa 
centrala frågeställningar gällande. Vilka centrala begrepp måste ligga till 
grund för tolkningen? Hur ska begreppet retroaktivitet förstås och tolkas, så 
att vi med någorlunda säkerhet kan avgöra om och på vilket sätt skyddet är 
tillämpligt? Vad är skyddsvärt? 

Så snart de normer som är tillämpliga har identifierats, bör deras inbördes 
relationer klargöras. Olika principer som samtidigt är tillämpliga kan antingen 
ge stöd till varandra, s.k. stödjande principer, eller peka i olika riktning, s.k. 
motprinciper. Det krävs att en avvägning företas. Rättssäkerhetsprincipen syf-
tar till att skydda den enskildes berättigade förväntningar. Om det emellertid 
föreligger en nödsituation kan detta utgöra en grund för ett rättfärdigande av 
åtgärden i enlighet med behovsprincipen. Likhetsprincipen kan kräva att rätt-
visan mellan skattebetalare upprätthålls. För att kunna företa en avvägning 
behövs en modell för hur denna ska genomföras i det enskilda fallet.  

5.3.1 Centrala begrepp 
 
Vid tolkningen av skyddet mot retroaktiv beskattning är ”retroaktivitet” ett 
centralt begrepp. Detta är som bekant ett svårdefinierat begrepp. Bortsett från 
den legaldefinition som ges i RF 2 kap. 10 § st. 2 föreligger inte någon veder-
tagen definition. Begreppet "retroaktivitet" bör istället förstås som ett tolk-
ningsbegrepp. Ramarna för tolkningen bör därför fastställas. 
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I den aktuella kontexten, där den enskildes skydd för egendom är i fokus, kan 
en utgångspunkt för tolkningen vara att begreppet avgränsas av det faktum att 
det anses föreligga en legitim förväntning från den enskildes sida vid tidpunk-
ten för den ifrågasatta åtgärden, vilken kan ha retroaktiv effekt eller medför 
indirekta retroaktiva effekter. En förväntning är legitim om den har någon 
form av rättslig grund och inte huvudsakligen baseras på en ren förhoppning 
om vad som ska gälla.  

I nästa steg bör avgöras om det föreligger en "legitim förväntning" vid tid-
punkten för en lagändring, ett nytt prejudikat eller en ny administrativ praxis. 
Vad blir effekten beträffande denna legitima förväntning i samband med 
ikraftträdandet? Det behöver således inte handla om ett retroaktivt eller ett 
omedelbart ikraftträdande utan det kan vara fråga om ett normalt ikraftträ-
dande. Innebär effekten av ikraftträdandet ett försämrat rättsläge? I vilken ut-
sträckning påverkas den enskildes handlingsmöjligheter rent faktiskt? Om så 
är fallet, gäller det i nästa steg att avgöra om effekten i form av ett försämrat 
rättsläge är så allvarlig att den enskilde kan vara i behov av skydd eller om 
den är försumbar (de minimis).  

Frågan om den beskattningsutlösande tidpunkten måste i detta perspektiv 
avgöras utifrån de enskildas behov av förutsebarhet och skydd för legitima 
förväntningar vid tidpunkten för rättshandlingars ingående. I denna del kan 
det vara aktuellt att beakta vad Hagstedt (1975) kallar för "skattepliktsutlö-
sande fakta splittrade i tiden". Är anknytningen bakåt av mer betydande om-
fattning kan det vara fråga om retroaktiv tillämpning. 

Om kränkningen är så pass allvarlig att skyddet aktualiseras, är nästa fråga 
om denna inskränkning i den enskildes rättighetsskydd kan rättfärdigas. Här-
vid gör sig begrepp gällande som tvingande hänsyn och rättsmissbruk. 

Här måste en avvägning företas mellan den enskildes behov av skydd, sta-
tens behov av att genomföra ett samhälleligt mål och rättvisan mellan skatte-
betalare. Denna avvägning kan utföras i enlighet med den tolkningsmodell 
som beskrivs nedan.  

5.3.2 Systematiseringen av tillämpliga normer och tolkningen av 
dem  
 
Det finns både likheter och skillnader beträffande tillämpliga normer vilket 
framgår av de olika kapitlen i studien. Här ska emellertid likheterna vägas 
samman, eftersom ett syfte med studien är att analysera samstämmigheten i 
systemet samt hur denna bör förstärkas. Jag ska för detta ändamål använda 
mig av Tuoris strukturmodell. Det betyder att jag börjar längst ner i vad som 
kan anses hänförligt till rättens djupstruktur och arbetar mig upp genom rät-
tens mellanstruktur till ytstrukturen.  
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Detta försök återspeglar inte en modell som tar säkra historiska utgångspunk-
ter i beaktande, utan som utgår från de grundläggande komponenterna i skyd-
det till de mer specifika. En förståelse för hur rättigheterna och principerna 
hänger ihop och vilka funktioner de har, kan bidra till bättre djup vid tolk-
ningen, vilket i sin tur kan bidra till en bättre precisering och konkretisering 
av skyddet vid retroaktiv beskattning högre upp i strukturen och stärka såväl 
det konstitutiva som det avgränsande förhållandet. 

Tolkningen av dessa normer tar sin utgångspunkt i ett nätverk av konstitut-
ionella principer och rättigheter. Oavsett om skyddet kommer till uttryck i re-
gelform eller om den uppträder som en allmän rättsprincip måste den tolkas 
utifrån sina kvalitativa egenskaper. I det perspektivet är skyddet vid retroaktiv 
beskattning på ett övergripande plan att betrakta som en princip. Den ska för-
verkliga det värde i rättsordningen enligt vilket en enskild i normalfallet inte 
ska behöva utsättas för retroaktiva ingripanden eller hamna i ett försämrat 
rättsläge på grund av retroaktiva effekter. Det betyder att rättigheten är gradvis 
tillämplig och kan behöva tolkas i förhållande till andra konkurrerande prin-
ciper i ljuset av proportionalitetsprincipen. 

5.3.2.1 Legitimitetsprövningens grund 
 
Vad som utgör retroaktivitet eller ej är inte enbart en avvägningsfråga. Det 
finns gränser för i vilka situationer som en avvägning är möjlig. I annat fall 
riskerar rättighetens inneboende värde att gå förlorat. Vid en sådan bedömning 
bör man börja i rättens djupstruktur.  

Till rättens djupstruktur hör de mänskliga rättigheterna, rättsstatsidealet 
och de allmänna rättsprinciperna. Människovärdets princip får utgöra en första 
utgångspunkt, vilken kan karaktäriseras som rättigheternas rättighet. Denna 
princip kommer till direkt uttryck i RF 1 kap. 2 § st. 1 och artikel 1 EURS 
samt EDMR:s praxis. Med hjälp av denna princip kan fastställas i vilka situ-
ationer retroaktivitetsskyddet ytterst inte kan begränsas, d.v.s. gränserna för 
rättighetens kärnområde.  

Skyddet mot retroaktiv beskattning är en del av skyddet för egendom, vilket 
innebär att detta blir avgörande för tolkningen av skyddet. I enlighet härmed 
får en retroaktiv lag aldrig utformas eller tolkas på ett sådant sätt att det i prak-
tiken kan leda till att en individs privata ekonomi mer eller mindre utplånas. 
Detta framgår också av EDMR:s praxis i t.ex. R. Sz och Mamidakis. Staten får 
inte utan vidare låta statsfinansiella intressen trumfa individuella rättigheter, 
såsom i fallet Joubert. I detta fall hade signatärstaten genom retroaktiv lag-
stiftning legaliserat en tidigare olaglig myndighetspraxis mot bakgrund av de 
kostnader som de skatteprocesser som följde på denna antogs medföra för sta-
ten. Inte heller får lagstiftaren utforma en retroaktiv lag så att den träffar en 
bestämd krets av enskilda i strid med generalitetsprincipen i förtryckande 
syfte.  
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Skyddet för egendom är emellertid att karaktärisera som relativt svagt, inte 
minst på skatteområdet. Skattesystemets funktion är av avgörande betydelse 
för statens fortlevnad, vilket motiverar att inskränkningar i rättigheten på detta 
område görs i större utsträckning än vad som gäller beträffande andra rättig-
heter. Kopplingen mellan egendomsskyddet och skyddet mot retroaktiv be-
skattning tydliggör vidare på vilket sätt som det skatterättsliga retroaktivitets-
förbudet skiljer sig från det straffrättsliga, som ju är absolut och som grundar 
sig på rättigheter hänförliga till den personliga friheten.  

5.3.2.2 Rättssäkerhetsprinciper  
 
Den övergripande rättssäkerhetsprincipen, kan betraktas som en ordningsprin-
cip, som i detta sammanhang i sin tur kan sägas bidra till att precisera egen-
domsskyddet i det praktiska rättslivet. På skatteområdet sker denna precise-
ring med stöd av flera grundläggande rättssäkerhetsprinciper, såsom kraven 
på förutsebarhet och legalitet, likhet och rättvisa samt nödvändighet, behov 
och proportionalitet som är grundläggande principer vid rättsligt beslutsfat-
tande.  

Skyddet mot retroaktiv beskattning har således två aspekter, både förutse-
barhet och likhet. Skyddet mot retroaktiv beskattning tillämpas också olika i 
olika länder på denna grund. I t.ex. Österrikisk rätt utgör likhetsprincipen nor-
malt den rättsliga grunden vid retroaktivitetsprövningen, medan man i svensk 
rätt betraktar principen som en aspekt på förutsebarhet och legalitet. På denna 
nivå finner vi principen om skydd för berättigade förväntningar och väl för-
värvade rättigheter.  

Detta ger uttryck för garantier om tillit som tar sig i olika uttryck i olika 
rättssystem och har olika benämningar, t.ex. väl förvärvade rättigheter, legi-
tima förväntningar, berättigade förväntningar, negativ rättskraft eller laga 
kraft. Vi kan kalla dessa garantier för ”tillitsprinciper” som har det gemen-
samt att de har till syfte säkerställa rättsordningens stabilitet. Dessa garantier 
tryggar respekten för enskildas egendom, vare sig det handlar om en privat-
bostad, industrifastighet, kontanter, värdepapper, en immateriell rättighet, 
skadeståndskrav eller sjukersättning. Egendomsbegreppet är vidsträckt. En 
annan aspekt beträffande dessa principer är att de måste gälla lika för alla en-
ligt likabehandlingsprincipen och principen om förbud mot diskriminering, 
s.k. likhetsprinciper.  

Vid en betraktelse utifrån Dworkins modell om människovärdet, kan dessa 
kategorier av principer hänföras till den första dimensionen av människovär-
det, d.v.s. att vi alla har ett inneboende och lika värde. Individer ska ha en rätt 
att kunna planera sina liv på lika villkor och ska som regel inte utsättas för 
oförutsedda, retroaktiva ingripanden från statsmaktens sida. Individen ska inte 
heller till förfång för den andra dimensionen av människovärdet om personligt 
ansvar, hindras från att planera sitt liv eller sin verksamhet i enlighet med den 
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lagstiftning som gällde vid den tidpunkt då en avgörande händelse inträffade, 
såsom husköp eller avtal om leverans av varor.  
Vid tolkningen och tillämpningen av dessa principer är det också viktigt att 
beakta vad detta innebär för de skattskyldigas förutsebarhet. I dagens sam-
hälle, där ändringstakten på skatteområdet är hög, där det pågår en tilltagande 
europeisering av rättslivet, en ökad rörlighet över nationsgränserna, digitali-
sering, ny teknik m.m., kan det vara svårt för en enskild skattebetalare att hålla 
sig informerad. Om lagstiftaren inte hinner reglera olika områden i tid, kan det 
vara svårt för den enskilde att veta hur denne ska agera på rätt sätt. Frågan om 
vad som utgör legitima förväntningar kan därför återkommande behöva ställas 
på nytt. 

5.3.2.3 Rättfärdigandegrunder 
 
Den grundläggande, konstitutionella rättigheten att inte utsättas för retroaktiva 
ingripanden på skatteområdet såväl som på alla andra rättsområden är inte ab-
solut. Det finns grunder som kan rättfärdiga sådana ingripanden. En första 
rättfärdigandegrund hänger samman med nödvändighet och behov. 

Nöden har ingen lag. Ett retroaktivt ingripande kan vara resultatet av att 
staten av nöd kan vara tvingad att hantera en krissituation i någon form, t.ex. 
krigsfara, svår ekonomisk kris eller liknande, vilket kan rättfärdiga ett ingrepp 
i egendomsskyddet, såsom en retroaktiv skattelag. Till exempel kan en situat-
ion vara så allvarlig att det inte finns något alternativ till att finansiera en stat 
i kris än att ta ut en retroaktiv skatt för att säkerställa folkförsörjningen m.m. 
Det är fråga om ingripanden som på ett eller annat sätt är "nödvändiga". Då 
handlar det om att avgöra om en sådan åtgärd är nödvändig för att motivera 
ett avsteg från principen om skydd vid retroaktiv beskattning enligt vad som 
kan kallas för "behovsprinciper".  

Vid sidan av dessa rättssäkerhetsprinciper finns andra principer som är en 
konsekvens av likhets- och rättviseprinciperna. De har relevans för avgräns-
ningen av skyddet mot retroaktiv beskattning och fungerar som ett slags mot-
principer. Det handlar om principen om rättsmissbruk och därmed samman-
hängande principer. Dessa principer kan således aktualiseras i vissa situat-
ioner, såsom vid ett kringgående av skattelag. Principen om rättsmissbruk har 
på så vis till funktion att säkerställa att likhetsprincipen efterlevs och avgrän-
sar också skyddet för berättigade förväntningar. 

Dessa principer utgör grunden för ett annat skäl att frångå de rättigheter 
som individen åtnjuter enligt tillitsprinciperna, såsom skyddet mot retroaktiv 
beskattning. Det kan sägas hänga samman med att individen har ett personligt 
ansvar enligt den andra principen om människovärdet, gentemot sig själv men 
också gentemot andra. Enligt principen om personligt ansvar kan detta anses 
innebära att individen har en skyldighet att visa ett visst mått av omsorg om 
andra än sig själv. Som ett led i detta och eftersom skattesystemet på många 
sätt utgör en garant både för skydd för egendom och person respektive välfärd 
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för de individer som lever inom dess territorium, finns det anledning att kräva 
ett visst mått av personligt ansvar och lojalitet gentemot skattesystemet. De 
principer som säkerställer detta intresse kan kallas för "lojalitetsprinciper".  

I den mån enskilda företar konstlade transaktioner med avsikt att kraftigt 
minska sin skatt eller helt undslippa beskattning träder principen om förbud 
mot rättsmissbruk in på arenan, vilken även kallas för principen om förbud 
mot förfarandemissbruk som är en allmän rättsprincip i unionsrätten. I enlig-
het med dessa principer är den enskildes intentioner styrande, såsom god tro 
och lojalt agerande i enlighet med lagstiftningens syfte. Den innebär också att 
en enskild, om missbruk kan anses vara för handen, kan frånkännas sitt rättig-
hetsanspråk enligt lag och bli återbetalningsskyldig. I unionsrätten utgör 
denna princip ett uttryckligt undantag till rättssäkerhetsprincipen. Principen är 
av denna anledning kontroversiell och för med sig risker för att rättighetsskyd-
det urholkas, vilket särskilt måste beaktas vid tolkningen. Det gäller därför att 
ett ingripande med stöd av denna princip enbart ägnas åt att anpassa den en-
skildes rättsläge till det läge som skulle ha varit om den enskilde inte hade 
företagit t.ex. ett kringgåendeförfarande. I annat fall finns risk för att denna 
åtgärd övergår i bestraffning. Det föreligger här en viktig skiljelinje som strikt 
måste iakttas.   

En konsekvens av likhetsprincipen är vidare principen om obehörig vinst 
eller obehörig förmån, som kan bli aktuell för skatterättsligt vidkommande. 
Denna kommer till uttryck t.ex. i skatteflyktslagen. En individs anspråk på att 
få tillbaka en betalning eller bibehålla felaktigt medgivna bidrag är därför inte 
alltid självklart mot bakgrund av likhetsprincipen. Det kan således ifrågasättas 
om det föreligger en legitim förväntning om att få behålla eller kunna utkräva 
ett visst belopp. 

5.3.2.4 Proportionalitet och konstruktiv tolkning  
 
När grundläggande rättigheter, såsom skyddet mot retroaktiv beskattning, ska 
tolkas och tillämpas handlar det dels om att avgöra om rättigheten är tillämplig 
och om så, på vilket sätt den kan begränsas. En avvägning måste göras mellan 
individuella rättigheter och allmänna intressen. Det kan också vara så att rät-
tigheter eller principer står i konflikt med varandra. Detta innebär att kompli-
cerade bedömningar kan behöva företas och frågan är hur rättstillämparen ska 
gå tillväga vid en sådan proportionalitetsbedömning? Hur avgör man om av-
vägningen som blir resultatet av proportionalitetsbedömningen är legitim? En-
kelt uttryckt handlar det om att välja ett alternativ bland flera, varför någon 
form av prioriteringsordning behövs som backas upp av tydliga tröskelvärden 
vad beträffar legitimiteten. Det är också av betydelse att använda en tolknings-
strategi som vägledning inför de olika valmöjligheter som rättstillämparen 
ställs inför. Här förordas att den konstruktiva tolkningsstrategin används för 
att genomföra själva proportionalitetsbedömningen. Den konstruktiva 
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tolkningsstrategin framstår som den mest ändamålsenliga strategin för att av-
göra vilket tolkningsalternativ som framstår som mest legitimt. 
Som en övergripande föreställning bör den avvägning som företas vara fören-
lig med proportionalitetsprincipen samt uppfylla grundläggande krav på legi-
timitet. Proportionalitetsbedömningen görs med beaktande av fyra aspekter: 
1) krav på legitimitet, 2) ändamålsenlighet, 3) behov, 4) principen om det 
minst ingripande alternativet. 

Till att börja med handlar det om att identifiera de rättigheter och intressen 
som kan stå på spel, hur de förhåller sig till varandra och därefter väga dem 
mot varandra i ljuset av det rättighetsskydd som föreligger i den aktuella situ-
ationen. En konflikt mellan principer kan t.ex. föreligga om retroaktivitet fö-
religger som har sin grund i ett förfarandemissbruk som den enskilde har fö-
retagit. Det föreligger då en konflikt mellan en tillitsprincip och en lojalitets-
princip.  

En annan konstitutionell rättighet som ligger till grund för de krav som den 
enskilde kan ha, att inte beskattas retroaktivt, är egendomsskyddet. Det kon-
stitutionella skyddet mot retroaktiv beskattning har enligt lagen om konkurre-
rande principer ett provisoriskt företräde framför de kollektiva mål som aktu-
aliseras. Det föreligger således en metaregel som styr denna bedömning - vid 
tvivel för rättigheten (jfr in dubio pro libertate). Detta provisoriska företräde 
innebär att det föreligger en argumentationsbörda till fördel för skyddet mot 
retroaktiv beskattning. 

En viktig utgångspunkt är det faktum att även om en rättfärdigandegrund 
kan identifieras för att en retroaktiv åtgärd som anses rationell är det ett steg 
på vägen, men inte tillräckligt för att åtgärden ska anses proportionerlig. Om 
det föreligger en situation som antingen inbegriper ett retroaktivt ingripande 
eller en misstänkt indirekt retroaktiv effekt, som är tveksam från såväl rätts-
säkerhets- som människorättssynpunkt, krävs en särskilt ingående analys om 
förenligheten med grundlagen (jfr suspect classifications), inte minst med ut-
gångspunkt i behovs- och proportionalitetsprinciperna. Det går inte att accep-
tera vilket allmänt intresse som helst för att rättfärdiga retroaktivitet (jfr ban-
ned categories). För det första erkänner RF skydd mot retroaktiv beskattning 
som en distinkt rättighet mot att individer ska utsättas för retroaktiv beskatt-
ning i RF 2 kap. 10 § st. 2, vilket ytterligare bekräftas i andra för svensk rätt 
relevanta källor såsom EKMR, unionsrätten samt i den offentliga rätten. Det 
innebär att högt ställda krav föreligger att upprätthålla denna rättighet. 

Som en första utgångspunkt bör rättfärdiganden som har sin grund i uträk-
ningar av kollektiva preferenser och val avfärdas, för att rättighetens innebo-
ende värde ska kunna upprätthållas (banned sources). En lag som, i likhet med 
fallet Joubert mot Frankrike från EDMR, införs retroaktivt för att i efterhand 
rättfärdiga en tidigare obehörig myndighetsutövning, av det skälet att den ris-
kerade att medföra stora kostnader för staten på grund av de rättsprocesser 
som var en följd av denna, bör inte accepteras från denna utgångspunkt.  
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Det framstår inte heller som proportionerligt att som grund för ett rättfärdi-
gande av en åtgärd, som på något sätt har retroaktiva verkningar av betydelse, 
anföra att den ska bidra till en viss finansiering eller att en skattereform behö-
ver finansieras på ett visst sätt. Det första exemplet på detta är halveringen av 
avdrag för pensionsförsäkringspremier 1995 i syfte att finansiera EU-avgiften. 
Det andra exemplet rör den s.k. räntebeläggningen av uppskov med betal-
ningen av skatten vid försäljning av privatbostad 2008, som infördes för att 
finansiera slopandet av fastighetsskatten. Detta är exempel på när statsfinan-
siella hänsyn som inte var strikt nödvändiga uppenbarligen har ansetts kunna 
bryta igenom skyddet mot retroaktiv beskattning. Inte heller bör sådana argu-
ment accepteras, som från en ekonomisk synvinkel kan anses rimliga, såsom 
att de flesta som får betala ränta på sitt uppskov får lägre fastighetsskatt varvid 
det i praktiken jämnar ut sig. Även om detta gäller det stora flertalet fall, finns 
inga garantier för att så sker i varje individuellt fall. Detta ska jämföras med 
de lagändringar som har genomförts ifråga om frivillig retroaktivitet, som t.ex. 
gällde frivillig retroaktivitet i samband med kapitalvinstbeskattning på bo-
stadsrätter i början på 1990-talet. I dessa lagstiftningsärenden har man om-
sorgsfullt tagit hänsyn till att en åtgärd, även om den är till gagn för de enskilda 
i det stora flertalet fall, även kan få ett utfall som är till nackdel för vissa. Här 
har skyddet mot retroaktiv beskattning tagits på fullt allvar.  

I andra fall kanske det föreligger ett allmänt intresse som har större vikt än 
praktiska lösningar för att finansiera en skattereform. Det kan också vara fråga 
om konkurrerande rättigheter eller principer. Då behöver man fundera när-
mare på graden av förfång för rättigheten om den inskränks i förhållande till 
betydelsen av att upprätthålla den konkurrerande principen. Är det fråga om 
en allvarlig inskränkning i skyddet mot retroaktiv beskattning eller är det fråga 
om en mer försumbar sådan? I skattesammanhang handlar det ofta om storle-
ken på den skatt som ska betalas. Om det är fråga om en avställningsavgift på 
några hundra kronor är kränkningen inte så allvarlig som om fråga är om skat-
teanspråk i miljardklassen. Storleken på beloppet måste emellertid också stäl-
las mot individens skatteförmåga, vilket bl.a. framgår av flera fall från EDMR 
såsom Mamidakis och R. Sz. I den meningen föreligger en yttersta gräns ge-
nom människovärdets princip enligt den första dimensionen, att alla männi-
skor är lika värda. En retroaktiv lag får aldrig innebära att individens privata 
ekonomi slås sönder och samman. Skatteförmågeprincipen i real bemärkelse 
är härvid en stödjande princip vid denna bedömning om en åtgärds proport-
ionalitet. 

Även andra faktorer kan spela roll, som t.ex. har att göra med skatteobjek-
tet. Är det fråga om den skattskyldiges hem eller likande som är föremål för 
beskattning, kan även andra rättigheter aktualiseras, såsom skyddet för hem-
met enligt artikel 8 EKMR eller artikel 7 EURS. 

När det gäller skattesubjektet kan konstateras att en inskränkning typiskt 
sett anses allvarligare om den rör en fysisk person än en juridisk person. Här 
kan gränsdragningsproblem föreligga, inte minst när det gäller 
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egenföretagare. Det går inte heller att komma ifrån att retroaktiva åtgärder kan 
slå hårt även mot stora företag, föreningar eller stiftelser, vilket också måste 
beaktas med stor noggrannhet.   
I ett andra steg bör avgöras vilken grad av betydelse det har att statens intresse 
upprätthålls i det aktuella fallet och vilken betydelse som skattebetalarnas lo-
jalitet har i det här avseendet (lojalitetsprinciperna). Skattesystemet kan liknas 
vid statens livsnerv. Varje skattebetalares bidrag är av stor betydelse, men inte 
alltid enskilt avgörande för att skattesystemet som helhet ska fungera. I detta 
sammanhang blir beloppens storlek en faktor som spelar in vid bedömningen. 
Retroaktiva åtgärder brukar normalt inte användas om det inte är fråga om en 
situation där staten riskerar att gå miste om mycket stora belopp. Det är emel-
lertid svårt att rättfärdiga retroaktivitet enbart på den grunden att statskassan 
behöver en förstärkning, eftersom det normalt finns andra alternativ att lösa 
detta på, såsom skattehöjningar som införs genom framåtsyftande lagstiftning.  

Annorlunda kan det förhålla sig om fråga är om ett krisläge om vilket stad-
gas i det andra undantaget till RF 2 kap. 10 § st. 2, d.v.s. vid krig, krigsfara 
eller svår ekonomisk kris. I en sådan situation gäller det emellertid att andra 
alternativ är uttömda, såsom regelrätta skattehöjningar, belåning osv. 

Lojalitetsprincipen kan spela in på bedömningen på ett mer avgörande sätt 
i förhållande till individen. Denna kategori av principer tar sikte på det per-
sonliga ansvaret och vad som kan krävas av varje skattebetalare. Har den en-
skilde agerat lojalt gentemot skattesystemet och varit i god tro bör denne aldrig 
utsättas för retroaktiva ingripanden annat än i nödfall. I sådana fall föreligger 
normalt en berättigad/legitim förväntning från den enskildes sida. Det gäller 
emellertid att principen om skydd för berättigade förväntningar inte tolkas för 
snävt, utan att förutsebarheten för den enskilde ska vara vägledande. Det är 
inte möjligt att skydda individer mot alla negativa konsekvenser som kan vara 
en följd av t.ex. en ändring i skattelagen, men ribban får inte sättas allt för lågt. 
Denna princip talar också för att övergångsbestämmelser utformas så att man 
så långt som möjligt säkerställa mjuka övergångar som kan tillgodose behovet 
av förutsebarhet. 

Om den enskilde däremot uppenbart har ägnat sig åt förfarandemissbruk, 
kan hävdas att denne brustit i sitt ansvar gentemot staten och i förlängningen 
även andra individers rättigheter. Det är också av betydelse för staten att så 
skyndsamt som möjligt ingripa i sådana situationer, eftersom det kan få all-
varliga återverkningar beträffande rättvisan mellan skattebetalare. 

Vid tillämpningen av principen om förfarandemissbruk, görs en bedöm-
ning beträffande den enskildes subjektiva intentioner, som kan vara vansklig. 
De måttstockar som står till buds är tämligen trubbiga, såsom frågan om vem 
som kan anses vara en "normalt aktsam" person eller näringsidkare. Stor för-
siktighet måste således iakttas från såväl lagstiftare som rättstillämparens i det 
här avseendet, så att inte skyddet urholkas. Det är också viktigt att betona att 
om ett förfarandemissbruk anses föreligga, bedömningen utfaller i ett återstäl-
lande av det rättsläge som borde vara, hade den skattskyldige inte företagit det 



343 

aktuella förfarandet. I annat fall kan utfallet, i värsta fall, innebära en bestraff-
ning, något som lyfts fram i EUD:s praxis i t.ex. målen Emsland Stärke och 
Halifax.  

5.3.2.5 Tolkningen om den beskattningsutlösande omständigheten som 
exempel 
 
För att ge ett mer konkret exempel: en tolkning av RF 2 kap 10 § st. 2 bör, 
utifrån den modell som här beskrivits, göras utifrån de samlade effekterna för 
den enskilde och den kontext som föreligger i det aktuella fallet. Såsom stad-
gandet är avfattat är det emellertid inte möjligt att helt bortse från de rekvisit 
som anges däri. Formalistiska bedömningar bör undvikas. I förarbetena utta-
lades att förbudet mot retroaktiv skatte- och avgiftslagstiftning skulle gälla ”i 
det stora flertalet fall”. Retroaktivitetsförbudets ställning som en medborgerlig 
fri- och rättighet måste tas på allvar och det krävs således att varje bedömning 
föregås av en noggrann analys av de konsekvenser som en inskränkning i rät-
tigheten kan ha. 

Om man utgår från rekvisitet "den omständighet inträffade som utlöste 
skatt- eller avgiftsskyldigheten" har detta föranlett olika tolkningar i praxis 
(NJA 1986 s. 428 i jämförelse med RÅ 1989 ref II). Utgångspunkten när man 
beaktar RF 2 kap. 10 § st. 2 är emellertid transaktionstidpunkten. Härutöver 
kan indelningen i abstrakt/potentiell skattskyldighet respektive konkret skatt-
skyldighet vara användbar för analysen. Om vi antar att en person har sålt en 
fastighet vid en viss tidpunkt inträder den abstrakta skattskyldigheten vid den 
tidpunkt då avtalet om försäljningen slöts, d.v.s. avyttringstidpunkten.  

Om skattelagen föreskriver att skattskyldigheten inträder först efter det att 
en myndighet har registrerat försäljningen, finns två tidpunkter att ta ställning 
till vid tolkningen. I detta avseende kan krävas att rättstillämparen bortser från 
skattelagens ordalydelse om denna inte stämmer överens med grundlagens or-
dalydelse. Grundlagstadgandet ger utrymme för en tolkning som säger att 
denna tidpunkt inträffade när den omständighet inträffade som utlöste skatt-
skyldigheten. Vid tolkningen av en medborgerlig fri- och rättighet är det av 
yttersta vikt att rättstillämparen vid tolkningen i första hand beaktar den en-
skildes perspektiv. Om det är oklart vad som gäller, ska den tolkning väljas 
som är till fördel för den enskilde (in dubio contra fiscum). En tolkning av 
innebörden av den beskattningsutlösande omständigheten bör därför ta sin ut-
gångspunkt i den tidpunkt då transaktionstidpunkten inträder eftersom det är 
vid denna tidpunkt som den enskilde har en möjlighet att förutse de skatte-
rättsliga konsekvenserna av sitt handlande. I den meningen har den enskilde 
en berättigad förväntning om att den eventuella kapitalvinst som är resultatet 
av försäljningen ska beskattas i enlighet med gällande regler.  

Om det enskilda fallet inte omfattas av RF 2 kap. 10 § st. 2 kan tolkningen 
av grundlagstadgandet kompletteras med de allmänna rättsprinciper som fö-
religger på området.  Här kan det bli aktuellt att ställa sig frågan om det ändå 
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föreligger en berättigad förväntning som är skyddsvärd, varvid principen om 
skydd för berättigade förväntningar bör tillämpas. En sådan situation kan fö-
religga om en skatt eller avgift införs under året och som avser hela beskatt-
ningsåret eller en viss period som redan påbörjats, såsom i exemplen med en-
gångsskatten i RÅ 1992 ref. 10 och avgiften för avställning av personbil i RÅ 
1990 ref. 19. I det avseendet måste avgöras om införandet av den nya skatten 
eller avgiften, kan sägas komma i konflikt med en berättigad förväntning. Här-
vid måste göras en bedömning om allvaret av ingreppet för den enskilde och 
om det kan anses proportionerligt. Vid mer försumbara summor ur den enskil-
des perspektiv kan hävdas de minimis att skyddsbehovet är lågt. Är det istället 
fråga om stora summor och ingreppet kan föranleda allvarliga konsekvenser 
för den enskilde bör bedömningen bli en annan. Avsteg från skyddet mot ret-
roaktiv beskattning bör under alla förhållanden vara både legitimt och pro-
portionerligt.  

Genom att komplettera RF 2 kap. 10 § st. 2 med de allmänna rättsprinci-
perna vid tillämpningen kan ett bättre materiellt resultat uppnås och rättig-
heten härigenom ges ett mer effektivt skydd. 

5.4 Strategi för lagstiftaren vid retroaktiv 
skattelagstiftning  
 
Hur bör lagstiftaren beakta retroaktivitetsskyddet när skattelagen ska reform-
eras? I detta arbete är det av betydelse hur retroaktivitetsskyddet tolkas, men 
också att lagstiftaren har en tydlig strategi för sina utgångspunkter vid retro-
aktiv lagstiftning på skatteområdet. En sådan strategi kan utformas med ut-
gångspunkt i Lagrådets yttranden, prejudikat och europarätten. 

Lagstiftaren måste enligt RF 2 kap. 10 § st. 2 ha särskilda skäl för att kunna 
göra avsteg från retroaktivitetsförbudet. Här saknas emellertid en övergri-
pande och transparent strategi. Vad som är särskilda skäl har också kommit 
att tolkas på ett sätt som inte varit avsett när förbudet infördes. Här kan inspi-
ration hämtas från EUD:s och EDMR:s praxis samt Dworkins och Alexys te-
orier.  

5.4.1 Prövningen av särskilda skäl 
 
Bedömningen av om det föreligger särskilda skäl kan enligt min uppfattning 
göras i fem steg.  

 
För det första ska det finnas en klar, tydlig och manifesterad avsikt om att 
lagstiftaren ska avvika från principen.  
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Detta krav brukar vara uppfyllt eftersom en skrivelse från regeringen som är 
klart formulerad normalt uppfyller detta krav. 
För det andra måste åtgärden ha ett legitimt syfte. Lagens syfte måste tydligt 
definieras. Ett överordnat allmänt intresse måste kunna identifieras i enlighet 
med principen om ändamålsenlighet, som i den aktuella kontexten kan anses 
legitimt. Det måste också fastställas att detta intresse är nödvändigt för att 
uppnå den bestämda målsättningen enligt behovsprincipen. I den meningen 
bör inte t.ex. intresset av att finansiera en reform eller liknande skäl ensamt 
accepteras som ett rättfärdigande skäl. Åtgärden måste vidare vara generell 
och får inte avse en viss avgränsad krets av individer. Åtgärden får heller inte 
utformas på så sätt att den kränker individers rättigheter på ett allvarligt sätt, 
såsom egendomsskyddet eller rätten till en rättvis rättegång. 

För det tredje måste vederbörlig hänsyn tas till enskildas berättigade för-
väntningar. En berättigad förväntning föreligger normalt när den enskilde ef-
ter bästa förmåga har följt vad som föreskrivs enligt lag. Skatteplanering som 
uttryckligen påbjuds i lagstiftningen, såsom att utnyttja kvittningsreglerna vid 
kapitalbeskattningen eller att göra avdrag för räntor, utgör normalt sådana be-
rättigade förväntningar. Ändringar i sådan lagstiftning bör aldrig ske retroak-
tivt till den enskildes nackdel. 

En berättigad förväntning föreligger vidare om en individs handlande har 
sin grund i ett lagakraftvunnet avgörande som rör denne. Retroaktiv lagstift-
ning får aldrig innebära att lagakraftvunna domar omkullkastas. Det kan även 
föreligga en berättigad förväntning om den enskilde som grund för sitt hand-
lande har utgått ifrån ett prejudikat som var gällande vid tidpunkten för trans-
aktionernas ingående. Detsamma gäller om den enskilde har tagit ett lagakraft-
vunnet förhandsavgörande från Skatterättsnämnden som utgångspunkt för sitt 
handlande. Det kan också vara nödvändigt att beakta om det föreligger någon 
fast administrativ praxis på området, som kan ha givit upphov till berättigade 
förväntningar hos den enskilde. 

För det fjärde måste åtgärden som vidtas för att uppnå ett visst allmänt 
intresse utgöra det minst ingripande alternativet som står till buds (proport-
ionalitet stricto sensu). Utgör retroaktiv lagstiftning det enda adekvata sättet 
att hantera det aktuella problemet? De olika intressen som åtgärden aktuali-
serar i form av konkurrerande principer måste vägas mot varandra genom att 
graden av förfång fastställs för den första principen, såsom den enskildes 
egendomsskydd. Vid bedömningen om graden av förfång kan konstateras de 
minimis att försumbara kränkningar inte behöver beaktas.  

Därefter bör fastställas vilken betydelse det har att tillgodose den konkur-
rerande principen, t.ex. ett allmänt intresse av att skydda skattebasen för att 
säkerställa statens finansiering till förmån för andra individers intresse (graden 
av betydelse). Härefter måste avgöras om det är legitimt att tillgodose den 
konkurrerande principen till förfång för den första principen. Föreligger en 
berättigad förväntning krävs att det föreligger ett synnerligen angeläget in-
tresse för att kunna bortse från denna, såsom en krissituation. Är det istället 
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fråga om en berättigad förhoppning som kan föreligga på grund av ett oklart 
rättsläge som inte beror på en materiellt otillfredsställande lagstiftning och/el-
ler kringgåendeförfarande från den enskildes sida, är graden av förfång inte 
lika betydande. Ett gränsfall kan vara om det föreligger pågående processer i 
den fråga som är aktuell för ett ingripande från lagstiftarens sida. Lagstiftaren 
bör normalt avhålla sig från att lagstifta i sådana situationer om det inte hand-
lar om ett kringgående av skattelag som har så allvarliga konsekvenser att det 
måste stoppas och det endast föreligger en berättigad förhoppning från skatte-
betalarens sida. 

För det femte bör andra konsekvenser som kan bli aktuella beaktas. Det 
kan handla om konsekvenserna för andra individers rättigheter vilket kan vara 
anställda, affärspartners, familjemedlemmar m.fl. Det kan också handla om 
att förslaget kan medföra synnerligen allvarliga verkningar i en särskilt kris-
drabbad bransch eller för en viss grupp i samhället som särskilt påverkas av 
förslaget.  

En annan viktig frågeställning härvidlag är vilket ansvar som lagstiftaren 
har för tekniska brister i lagstiftningen och vilket ansvar lagstiftaren har för 
att agera så snart som ett kringgåendeförfarande blir känt. Skattelagstiftning 
är ett komplicerat område och ibland krävs snabba ändringar för att hantera 
olika situationer som uppkommer. Det är därför svårt att bedöma om lagstif-
taren alltid kan läggas till last för tekniska brister som kan förekomma. I 
många fall är detta också något som skattebetalarna själva förstår när en ny 
lagstiftning införs och som kan leda till ett icke avsett beteende från deras sida. 
I detta ligger ofta endast en berättigad förhoppning om att reglerna ska tilläm-
pas på det sätt som den enskilde skattebetalaren finner önskvärt. I det här av-
seendet måste en särskild bedömning göras om lagstiftningen uppfyller de ma-
teriella krav som anges i RF och EKMR, såsom generalitet och klarhet.  

I vissa fall kan ett kringgåendeförfarande ha pågått under mycket lång tid 
och sedan länge varit känt av lagstiftaren. Det föreligger fortfarande endast en 
berättigad förhoppning från skattebetalarens perspektiv, men likabehandlings-
skäl talar för att lagstiftaren bör agera så snart som sådana förfaranden blir 
kända för att komma till rätta med dem. Det går inte heller att bortse från att 
den upplevda orättvisan är stor hos de som drabbas av en sådan åtgärd. En 
utgångspunkt i dessa fall är att många skattebetalare företar olika förfaranden 
som har varit etablerade under mycket lång tid i tron om att detta faktiskt ac-
cepteras av lagstiftaren. Ju längre tid lagstiftaren väntar med att agera, desto 
sämre uppfylls rättssäkerhetskraven. I en sådan situation framstår inte heller 
retroaktiviteten som lika förutsebar. Det framstår som önskvärt att lagstiftaren 
har en tydlig strategi inte bara hur men också hur snabbt man bör vidta åtgär-
der när ett oförutsett skatteanpassat förfarande har fått fäste och genomförs på 
bred front. 
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5.4.2 En offentlig strategi för lagstiftaren och 
efterhandsgranskning  
 
Mitt förslag är att lagstiftaren utformar en tydlig strategi för prövning av sär-
skilda skäl, vilket lämpligen kan göras i en offentlig avsiktsförklaring i någon 
form. Detta kan underlätta granskningen av ett särskilt retroaktivt lagstift-
ningsärende och möjliggöra för enskilda att med större träffsäkerhet kunna 
förutse i vilka situationer som skrivelseförfarandet kan aktualiseras. En sådan 
bör innehålla en teoretiskt förankrad tolkningsstrategi.  

För att förbättra säkerheten och precisionen i beslutsfattandet skulle skri-
velseförfarandet vidare kunna kompletteras med ett efterhandsgranskningsråd 
av oberoende experter i likhet med det brittiska "Tax Professionals Forum". 
Ett sådant råd kan granska retroaktiva lagstiftningsingripanden i enlighet med 
den aktuella strategin och därutöver ges befogenhet att utvärdera hur åtgärden 
har fallit ut mer generellt. På så vis kan de erfarenheter som görs noga doku-
menteras och utvärderas till gagn för framtida åtgärder och för förutsebarheten 
i systemet. Det vore också värdefullt om ett efterhandsgranskningsråd inom 
ramen för sin verksamhet samarbetade med forskarsamhället i vid bemärkelse. 

Avslutningsvis ska kommenteras att lagstiftaren inte agerar isolerat från 
andra rättsliga aktörer när retroaktiv lagstiftning införs. Här bör andra rättsliga 
aktörer, som domstolarna, Skatteverket och skatterådgivare fundera över sina 
respektive roller och hur de bör interagera med varandra i samband med ret-
roaktiva lagstiftningsärenden. 

5.5 Nya befogenheter för rättstillämparen? 
 
Det finns exempel på vad som har karaktäriserats som retroaktivitet i andra 
sammanhang, såsom retroaktiva effekter av ett nytt prejudikat eller en ny ad-
ministrativ praxis. Sådan retroaktivitet kan emellertid ha betydande konse-
kvenser för de enskilda i praktiken. Det finns emellertid ingen uttrycklig be-
fogenhet för svenska domstolar och myndigheter att kunna göra hänsynsta-
ganden till retroaktiva effekter som kan vara en följd av ett nytt prejudikat 
eller en ny administrativ praxis. I normalfallet får det också sägas utgöra en 
följd av såväl idén om funktionsfördelning som maktdelningstanken, d.v.s. 
domstolarna ska skipa rätt, inte skapa den. Å andra sidan kan en viss tidsbe-
gränsning vara både önskvärd och angelägen när det gäller verkställigheten av 
ett nytt prejudikat. Följaktligen kan det faktum att de högsta instanserna inte 
har någon uttrycklig sådan möjlighet utgöra en brist i relation till förbudet mot 
retroaktiv rättstillämpning.  

Det finns bestämmelser om när det är lämpligt för HFD att sammanträda i 
plenum i 5 § i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Detta är 
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en huvudregel, men det föreligger inte något tvång att gå till plenum. Även 
om denna bestämmelse kan möjliggöra för domstolen att ge en tydlig signal 
till de enskilda om att en ändring i fast praxis är aktuell, kan detta i vissa fall 
framstå som otillräckligt. Om konsekvenserna av en ny praxis framstår som 
mycket allvarliga eller rentav ödesdigra för vissa individer och företag, är det 
lämpligt att de högsta instanserna får en befogenhet att begränsa prejudikat i 
tiden. På så vis kan orimliga konsekvenser av ett nytt prejudikat mildras och 
som en konsekvens härav tilltron till domstolarna öka. Vidare kan en sådan 
möjlighet vara till gagn för rättighetens genomslag även i rättspraxis enligt 
den s.k. "radiation thesis", vilket stärker det kritikrelaterade förhållandet i det 
här avseendet. 

Likartade synpunkter kan lämnas beträffande Skatteverkets befogenheter. 
Skatteverket spelar en avgörande roll för att verkställa nya lagar och prejudi-
kat. Det visar sig att Skatteverket så långt det är möjligt också beaktar retro-
aktivitetsproblem i dessa situationer och gör anpassningar med anledning av 
detta. Ett tydliggörande av sådana befogenheter skulle skapa ett ökat manö-
verutrymme till gagn för förtroendet för skattesystemet.  

 
 
 



349 

Summary in English  

Retroactive taxation is not a new legal issue. On a more general level, it is 
about how the legal order should satisfy the basic human need of individuals 
to be able to predict the consequences of their actions and plan their lives. The 
protection against retroactive taxation is thus an aspect of a more general con-
stitutional principle concerning both predictability and equal treatment in the 
legal order. It provides protection against the introduction of legal norms ret-
roactively and avoids as far as possible indirect retroactive effects that may 
result from a new law, a new precedent or a new administrative practice. Ret-
roactivity should not occur in situations where there are no compelling public 
interests that can justify a departure from this fundamental principle of law. 

However, how the protection against retroactive taxation should be de-
signed to create as effective a protection as possible is easier said than done. 
Tax law is a field of law that has a high rate of change. Tax laws are often in 
constant need of amendment due to changes in societal development, which 
in particular applies to economic and political realities in both a national and 
an international context. 

The overall purpose of this study is to describe and analyse the aggregate 
protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European 
Convention on Human Rights (ECHR) and European Union law. However, 
effective protection against retroactive taxation is not just about how it is reg-
ulated, but also about how it is interpreted and applied. A partial purpose of 
the study is thus, based on current law, to design a model for the interpretation 
of the protection against retroactive taxation. This can contribute to better co-
herence and increased clarity and transparency in both legislation and case 
law. A second partial purpose is to provide certain proposals de lege 
ferenda and de sententia ferenda, concerning how the protection against ret-
roactive taxation can be strengthened in terms of both legislation and case law. 

In order to be able to carry out a study that takes into account both current 
law and its interpretation, a legal dogmatic method is used that has critical 
legal positivism as a model. Critical legal positivism looks at the law as a 
multi-layered phenomenon as well as the relations between the various levels 
of law. The law is further considered based on two dimensions, one consisting 
of norms and the other being legal practice. Examining legal practice allows 
a study not only of the norms but also of the interpretation of the law. Within 
this field, the method is complemented by interpretivist legal theories, which 
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focus on the interpretation of constitutional rights and principles of which the 
protection against retroactive taxation is an example. 
     The concept of retroactivity, which is of great practical importance for how 
the protection against retroactive taxation is delimited, is difficult to define, 
and there is substantial disagreement as to how this should be done. One def-
inition of retroactivity that has had great influence in practice, involves a di-
vision into retroactivity and retrospectivity. However, judicial analyses based 
on such a definition make it difficult to take into account the overall effects of 
retroactivity on the individual. This study thus uses a more functional ap-
proach to retroactivity. One important conclusion is that retroactivity is best 
defined as an interpretive concept, which means that it must be interpreted in 
the individual case in order to be understood. This in turn requires a model for 
how this interpretive process should take place. 

The protection against retroactive taxation in Swedish law is regulated 
through three main sources of law, the prohibition of retroactive tax legislation 
in Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the Instrument of Government (IG), the pro-
tection of property in the first Additional Protocol to the ECHR Article 1 (P1-
1) and the general principles of European Union law. 

Since 1980, Swedish internal law contains a well-developed protection 
concerning the prohibition of retroactive tax legislation in the form of a spe-
cific constitutional enactment in Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the IG: 
  

”No taxes or charges due the State may be imposed except inasmuch as this 
follows from provisions which were in force when the circumstance arose 
which occasioned the liability for the tax or charge. Should the Riksdag find 
that special reasons so warrant, it may however lay down in law that taxes or 
charges due the State shall be imposed even though no such act had entered into 
force when the aforementioned circumstance arose, provided the Government, 
or a committee of the Riksdag, had submitted a proposal to this effect to the 
Riksdag at the time concerned. A written communication from the Government 
to the Riksdag announcing the forthcoming introduction of such a proposal is 
equated with a formal proposal. The Riksdag may furthermore prescribe that 
exceptions shall be made to the provisions of sentence one if it considers that 
this is warranted on special grounds connected with war, the danger of war, or 
grave economic crisis.” 

      
This protection was introduced as part of a reform concerning the strengthen-
ing the protection of rights in the constitution and has been regarded as a re-
sponse to the increased use of retroactive legislation, which in several cases 
since the mid-1960s had occurred with the aim of combatting an increasing 
problem with tax avoidance schemes. The protection is limited in scope and 
refers only to laws, which excludes retroactive effects of new precedents or 
new administrative practices. Furthermore, indirect retrospective effects of 
regulations are normally not covered. 
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The prohibition in Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the IG is absolute in form. 
However, two exceptions to the prohibition are specified. According to the 
first exception, a retroactive law can be introduced if it is required for special 
reasons. In these cases, a special legislative technique is applied, according to 
which the Government submits a letter to the Riksdag (Parliament) that a ret-
roactive law is to be expected, which constitutes an authoritative forewarning. 
The day on which the letter is submitted, marks the time from which the ret-
roactivity may apply if the Riksdag adopts the proposal. Consequently, retro-
activity cannot be stretched further back in time. 
     This written communication procedure has been used repeatedly, once a 
year on average. This has been done mainly in order to deal with circumven-
tion of the tax laws. In this respect, the first exception is primarily used in a 
way that contributes to the taxpayers being able to predict in what situations 
retroactive legislation can be expected, so-called prospective retroactivity. 
However, it happens that the written communication procedure is used for 
purposes other than circumvention of tax law, which can be problematic, par-
ticularly if it relates to tax planning that is directly sanctioned by the legislator. 
In these situations, retroactivity does not have a guiding function and it can be 
discussed whether in these cases retroactivity can be justified. 
     The second exception relates to situations of war, the danger of war or 
grave economic crisis, but has thus far never been applied. However, there are 
historical examples of this from the time before the 1974 IG. In such emer-
gencies, the same limitations do not exist as in the first exception. 
     The case law concerning the retroactivity ban is quite limited. There are 
only a few cases with very brief judgements, which makes it difficult to find 
any clear guidance based on these cases about how Chapter 2 § 10 paragraph 
2 of the IG should be interpreted. This may be related to the general Swedish 
legal culture according to which issues concerning the interpretation of the 
constitution are primarily considered to be a matter for the Riksdag. This tra-
dition is particularly strong in the tax area, which is also evident in the opin-
ions on draft legislation of the Council on Legislation. The Council on Legis-
lation has on several occasions stated that it is the Riksdag's task to decide 
whether there are "special reasons" for introducing a tax law with retroactive 
effect. In some cases, the Council on Legislation has recommended that the 
Riksdag refrain from introducing a tax law retroactively, since the proposed 
law goes beyond what can be considered to have been the intention behind the 
prohibition. However, the Council has never rejected such a proposed law. 
Most of the case law and Council opinions on proposed legislation were issued 
during a time when judicial review by the courts, according to the constitution, 
was limited to situations where the constitutional violation was manifest. This 
requirement has subsequently been abolished in connection with a constitu-
tional reform that went into effect in 2011, but it is still unclear to what extent 
this change concerning judicial review will affect future case law and Council 
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opinions. When there are few decisions, it is difficult to assess how Chapter 2 
§ 10 paragraph 2 of the IG, will be interpreted. 
     Outside the scope of the provision in Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the IG, 
the legal situation is fairly unclear. According to public law, there are general 
principles of law that may be applicable, such as the principle of the prohibi-
tion of retroactive legislation and law enforcement, which do not appear to 
have been fully taken into account. Illustrative of this are government bills 
that have consequences concerning beneficial decisions for individuals, such 
as decisions on deferral of capital gains tax due to an exchange of personal 
dwellings and established loss carry-forwards, where the question of the con-
sequences for favourable decisions of new rules are not analysed. Here it 
seems important to have a more comprehensive approach to the protection 
against retroactive taxation, which includes both the constitutional and the 
principle level, since a constitutional principle should permeate the entire legal 
system. In this respect, Swedish law can also be supplemented by the clarifi-
cation and concretisation that has taken place in respect of corresponding 
rights and principles in both the ECHR and in European Union law. 
     Swedish internal law is enriched by the retroactivity protection that exists 
at the European level through the protection of property in P1-1 of the ECHR 
and the general principles of EU law and Article 17 of the EU Charter of Fun-
damental Rights (EUCFR). The protection is defined by what is considered to 
be a legitimate expectation. A legitimate expectation can be said to be "prop-
erty" if there is any legal basis for it. It does not include "legitimate hopes" 
about a particular outcome, such as when the legal situation is unclear. The 
protection is also affected by the principle prohibiting abuse of law in Euro-
pean Union law, which is a general principle of law that is applicable in Swe-
dish tax law to the extent that it constitutes an implementation of European 
Union tax law. This means that the tax circumvention procedures that are 
made for the purpose of reducing or completely avoiding taxation and which 
are deemed to constitute an abuse of law, are not covered by the protection 
against retroactive taxation. 
     On the whole, Swedish internal law seems to satisfy the minimum standard 
that applies according to the ECHR. Furthermore, the Swedish written com-
munication procedure according to Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the IG, 
seems to be consistent with European Union law, as evidenced by the case law 
of the Court of Justice of the European Union (CJEU). 

However, there are good conditions for further integrating the European 
level into Swedish internal law. This can contribute to a strengthening of the 
retroactivity protection also in areas where Chapter 2 § 10 paragraph 2 of the 
IG, is not applicable, but where protection nevertheless seems necessary. This 
applies in particular to the European principles concerning legitimate expec-
tations, which could be used to provide greater precision to the corresponding 
principles in internal Swedish law. Here the distinction between legitimate 
expectations and legitimate hopes appears to be particularly relevant. 
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 Even though it can be concluded that Swedish law has a well-developed pro-
tection against retroactive taxation, the question of the protection's effective-
ness must also be assessed on the basis of how the protection should be inter-
preted. The protection against retroactive taxation is considered in this respect 
as a principle, i.e. it expresses a value that must be realized as far as is factually 
and legally possible. This picture is reinforced by the fact that in both the pre-
paratory works and doctrine, on several occasions, it has been pointed out that 
both the question of what constitutes retroactivity and the question of how 
protection against retroactive taxation should basically be limited is a question 
of a balancing of interests. 

In interpreting the protection, the starting point is that it is a principle. This 
means that different interests must be balanced against each other in order to 
be able to give an answer to what constitutes retroactivity and whether it 
should be considered permitted or unlawful. It requires a theory concerning a 
balancing of legal considerations, where the principle of proportionality is a 
fundamental element. The proportionality assessment is based on four aspects: 
legitimacy, suitability, necessity and proportionality in the narrow sense, i.e. 
the least intrusive measure. The starting point for the interpretation model pro-
posed is constructive interpretation, which makes it possible to take into ac-
count the actual substance of the right. 

This balancing act includes a network of principles and interests that can 
both support each other and need to be weighed against each other. A break-
down of different categories of principles is made in the study to facilitate the 
balancing of principles and the determination of the grounds for justification. 
This involves principles concerning trust, equality, need and loyalty and how 
the balancing between them can be carried out in accordance with the principle 
of proportionality. What constitutes a legitimate departure from the protection 
against retroactive taxation should ultimately be made in the light of the prin-
ciple of human dignity with its two aspects, i.e. the principle of equality and 
the principle of personal responsibility. 

The study presents an interpretation model based on the principle of pro-
portionality, which has been developed on the basis of the review and analysis 
that has been made of current law, in particular based on the case law of the 
CJEU and European Court of Human Rights and interpretive legal theories. 
The ambition with this interpretation model is that the different standards that 
exist at different levels can be joined together to create better coherence in the 
system and allow for a protection that is as effective as possible. 

Against the background of this model of interpretation, how the examina-
tion of special reasons should be carried out is discussed. Furthermore, the 
need to develop strategies for both legislators and legal practitioners in order 
to avoid retroactivity as far as possible and create as smooth a transition as 
possible from an old order to a new one is analysed. In connection with this, 
there is a discussion of how a post-control review can take place, based on the 
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British model with an ex-post audit council (Tax Professionals Forum), in ad-
dition to the constitutional control mechanisms that already exist.  
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Källförteckning  

Offentligt tryck 
 

Propositioner  
 

Prop. 1914:85, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning 
om värnskatt m.m. given Stockholms slott den 18 maj 1914. 

Prop. 1915:196, Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till för-
ordning om krigskonjunkturskatt; given Stockholms slott den 30 april 1915. 

Prop. 1939: 78, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning 
om värnskatt, m.m. given Stockholms slott den 10 november 1939. 

Prop. 1940:2, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om 
krigskonjunkturskatt för år 1940, m.m. given Stockholms slott den 1 augusti 1940. 

Prop. 1947:212, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om änd-
ring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr. 370), m.m. given Stock-
holms slott den 11 april 1947. 

Prop. 1952:79, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning 
om konjunkturskatt för år 1952 m.m. given Stockholms slott den 22 februari 1952. 

Prop. 1952:165, Godkännande av Sveriges anslutning till Europarådets konvention 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 

Prop. 1964:140, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till vissa grund-
lagsändringar. 

Prop. 1965:129 (retroaktiv lagstiftning om benefika förvärv av skogsavverkningsrätt) 
Prop. 1966:33, avgivande av förklaring enligt artikel 46 i den europeiska konvent-

ionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna.  

Prop. 1967:153 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om änd-
ring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m.m. given Stock-
holms slott den 20 oktober 1967. 

Prop. 1972: 147 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommu-
nalskattelagen (1928:370) m.m. given Stockholms slott den 8 december 1972. 

Prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny 
riksdagsordning m.m. given Stockholms slott den 16 mars 1973. 

Prop. 1973:120 Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående beskattning av pens-
ionsförsäkring. 

Prop. 1973:207 Kungl. Maj:ts proposition med förslag om beskattning av interna akti-
eöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.  

Prop. 1975/76:180 om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster m.m. 
Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen. 
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Prop. 1978/79:54 om ändrade regler för uppskov med beskattning av realisationsvinst 
m.m. 

Prop. 1978/79:195 om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m.m. 
Prop. 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. 
Prop. 1980/81:104 med förslag angående beskattningen av realisationsvinst vid avytt-

ring av del av fastighet och beräkning av substansminskningsavdrag. 
Prop. 1983/84:48 om ändring i beskattningen av realisationsvinster på börsaktier, 

m.m. 
Prop. 1983/84:119 om förenkling av myndigheternas föreskrifter, anvisningar och 

råd. 
Prop. 1983/84:194 om ny stämpelskattelagstiftning,  
Prop. 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m. 
Prop. 1986/87:166 om ny tullagstiftning m.m. 
Prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning.  
Prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag. 
Prop. 1990/91: 166 Om särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m. 
Prop. 1991/92:54 om reavinstbeskattning av bostadsrätter. 
Prop. 1991/92:78 om koncessionsavgift på televisionens område m.m. 
Prop. 1991/92:117 avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer. 
Prop. 1993/94:45 om uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. 
Prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska 

unionen. 
Prop. 1993/94:117 Inkorporeringen av Europakonventionen och andra fri- och rät-

tighetsfrågor. 
Prop. 1993/94: 234 Vissa inkomst och företagsskattefrågor, m.m. 
Prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 
Prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen. 
Prop. 1995/96:168 Inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmel-

ser om aktiekapitalets storlek. 
Prop. 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäk-

ringar. 
Prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall. 
Prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen. 
Prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter. 
Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. 
Prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstsla-

get näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska 
handelsbolag m.m. 

Prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa an-
delsbyten. 

Prop. 2003/04:145 Trängselskatt. 
Prop. 2004/05:97 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt. 
Prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. 
Prop. 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av pri-

vatbostad. 
Prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt m.m. 
Prop. 2007/08:115 Ny lag om värdepappersmarknaden. 
Prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet. 
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Prop. 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande 
av avdragsrätten för ränta på sådana lån.  

Prop. 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor. 
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag.  
Prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag. 
Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av pri-

vatbostad. 
Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 
Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag. 
 
Betänkanden från Riksdagsutskott 
 
KU 1964:19 
KU 1973:26 
KU 1974:8 
KU 1974:60 
KU 1975/76:56 
1993/94 KU21 
2000/01:KU26 
 
Bevillningsutskottets betänkande, BevU 1951:15. 
BevU 1952: 22 
BevU 1965:41 
 
Skatteutskottets betänkande, SkU 1972:2. 
SkU 1972:14 
SkU 1972:31 
SkU 1973:2 
SkU 1978/79:16 
SkU 1980/81:11 
SkU 1980/81:40 
SkU 1990/91:SkU29 
1991/92:SKU09 
1993/94:SKU11 
1994/05:SkU28 
1997/98:SkU20 
2007/08:SkU10 
 
Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU29, Undantag från arvsskatt och gåvoskatt. 
 
Offentliga utredningar  
 
SOU 1931:40, Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskatt-

ning av aktiebolag och andra näringsföretag m.m. 
SOU 1946:79, Förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angå-

ende kvarlåtenskapsskatt m.m., Betänkande av 1945 års skatteberedning. 
SOU 1957:48, Arvsbeskattning, betänkande av Arvskattesakkunniga. 
SOU 1963:17 Sveriges statsskick, betänkande av Författningsutredningen. 
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SOU 1963:52, Om åtgärder mot skatteflykt, Betänkande av 1953 års skatteflyktskom-
mitté. 

SOU 1972: 15, Ny regeringsform, Ny riksdagsordning, Betänkande avgivet av Grund-
lagsberedningen.  

SOU 1973:23, Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser. 
SOU 1975:29, Medborgerliga fri- och rättigheter i vissa länder. 
SOU 1975:75, Medborgerliga fri- och rättigheter, Regeringsformen - betänkande av 

1973 års fri- och rättighetsutredning. 
SOU 1975:77, Allmän skatteflyktsklausul, betänkande av en expertgrupp inom före-

tagsskatteberedningen.  
SOU 1978:34, Förstärkt skydd för fri- och rättigheter, betänkande av rättighets-

skyddsutredningen. 
SOU 1983:8, Stämpelskatt. 
SOU 1985:29, Principer för ny kommunallag, betänkande från 1983 års demokratibe-

redning. 
SOU 1989:33, Reformerad inkomstbeskattning, inkomst av kapital del II, Betänkande 

av utredningen om reformerad inkomstbeskattning. 
SOU 1992: 47, Utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen. 
SOU 1993:40, Delbetänkande av fri- och rättighetskommittén, Fri- och rättighetsfrå-

gor; Del A: Regeringsformen och del B: Inkorporering av Europakonventionen. 
SOU 1995:63, Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar, slutbe-

tänkande av stiftelse- och föreningsskattekommittén. 
SOU 1999:59, Begränsad fastighetsskatt, delbetänkande av Fastighetsbeskattnings-

kommittén. 
SOU 2001:19, Vissa grundlagsfrågor, delbetänkande av 1999 års författningsutred-

ning. 
SOU 2003:61. Trängselavgifter, delbetänkande av Stockholmsberedningen.  
SOU 2005:68, Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet, betänkande av Ut-

redningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet.  
SOU 2006:109. Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering, betänkande av Parke-

ringsutredningen. 
SOU 2007:96, Avgifter, betänkande av Avgiftsutredningen. 
SOU 2008:42, Normgivningsmakten. expertgruppsrapport. 
SOU 2008:42, Normgivningsmakten, betänkande av grundlagsutredningen. 
SOU 2008:125, En reformerad grundlag, betänkande av grundlagsutredningen.   
SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet.  
 
Regeringens skrivelser  
 
Regeringens skrivelse 1981/82:76 med meddelande om kommande förslag till lag-

stiftning om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor. 
Regeringens skrivelse 1988/89:72 med meddelande om kommande förslag till lag-

stiftning om särskild skatt på företagsvinster. 
Regeringens skrivelse 1988/89:7 reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag 
Regeringens skrivelse 1989/90:84 med meddelande om kommande förslag till lag-

stiftning om begränsningar i avdragsrätten för värdeminskning på inventarier 
m.m. 

Regeringens skrivelse 1990/91:151 med meddelande om kommande förslag till lag-
stiftning om särskild löneskatt på pensionskostnader 
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Regeringens skrivelse 1993/94:2 med meddelande om kommande förslag till lagstift-
ning om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m. 

Regeringens skrivelse 1993/94:132, Meddelande om kommande förslag till vissa änd-
ringar i kapitalbeskattningen 

Regeringens skrivelse 1994/95:198, Meddelande om kommande förslag om begräns-
ning av avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier 

Regeringens skrivelse 1995/96:7 Meddelande om kommande förslag om ändringar i 
beskattningen av utländska kapitalförsäkringar 

Regeringens skrivelse 1997/98:66, skrivelse med meddelande om kommande förslag 
om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn 

Regeringens skrivelse 1997/98:138, Meddelande om kommande förslag om ändring 
av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv 

Regeringens skrivelse 1998/99:50, Meddelande om kommande förslag om ändring av 
reglerna för beskattning vid omstruktureringar 

Regeringens skrivelse 2000/01:64, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna 
om underprisöverlåtelser 

Regeringens skrivelse 2001/02:77, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delä-
garrätter och på andelar i svenska handelsbolag 

Regeringens skrivelse 2002/03:145, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i skattereglerna vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser 

Regeringens skrivelse 2003/04:63, Meddelande om kommande förslag om ändring av 
reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning 
till aktiebolag 

Regeringens skrivelse 2003/04:107, Meddelande om kommande förslag om ändring 
av reglerna om uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning 

Regeringens skrivelse 2006/07:47 Meddelande om kommande ändringar av skatte-
reglerna för pensionsförsäkring 

Regeringens skrivelse 2006/07:131, Meddelande om tidigare aviserade förslag om 
ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring 

Regeringens skrivelse 2007/08:148, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om 
nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier 

Regeringens skrivelse 2008/09:122, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i reglerna om beskattning av vissa penninglån m.m. 

Regeringens skrivelse 2008/09:224, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på an-
delar i handelsbolag 

Regeringens skrivelse 2008/09:225, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i reglerna om beskattning av underskottsföretag 

Regeringens skrivelse 2011/12:165, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investe-
ringssparkonto 

Regeringens skrivelse 2012/13:149, Meddelande om kommande förslag om begräns-
ningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag 

Regeringens skrivelse 2014/15:35, Meddelande om kommande förslag om ändring i 
reglerna om uttag i näringsverksamhet 
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Regeringens skrivelse 2016/17:38, Meddelande om kommande förslag om ändringar 
i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska perso-
ner 

 
Departementspromemorior 
 
Fi 1970:77 
DS Fi 1972:8 
 
EU-kommissionen: 
 
COM (2009) 511, Final, Bryssel den 29.9.2009, Förslag till Rådets direktiv, om änd-

ring av direktiv 2006/112/EG beträffande frivillig och tillfällig tillämpning av 
förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och 
tjänster som är känsliga för bedrägeri.  

COM (2016) 148 Final, Bryssel den 7.4.2016, Meddelande från Kommissionen till 
Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, en 
handlingsplan för mervärdesskatt, Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i 
EU - Dags för beslut.  

Domar och beslut  
 
Högsta förvaltningsdomstolen 
 
RÅ 1953 ref. 10 
RÅ 1978 1:29 
RÅ 1980 1:10 
RÅ 1980 1:92 
RÅ 1982 1:74 
RÅ 1988 ref 132 
RÅ 1989 ref 116 I och II 
RÅ 1990 ref. 19 
RÅ 1990 not 42 
RÅ 1990 not 517 
RÅ 1991 ref. 44 
RÅ 1991 ref. 87  
RÅ 1992 ref. 10 
RÅ 1993 ref. 79  
RÅ 1995 ref. 10  
RÅ 1996 ref. 5  
RÅ 1996 ref. 57  
RÅ 1997 ref 6 
RÅ 1999 ref. 76 
RÅ 2002 ref. 4 
RÅ 2004 ref. 78 
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HFD 2008 ref. 5 
HFD 2011 ref. 73  
HFD 2012 ref. 60  
HFD 2013 ref. 12 
HFD 2013 ref. 30 
HFD 2014 ref. 14 
HFD 2014 ref. 19 
HFD 2015 ref. 30  
HFD 2017 ref. 41 
HFD 2018 ref. 27 
 
Högsta domstolen 
 
NJA 1951 s. 39 I och II 
NJA 1980 s. 136  
NJA 1980 s. 718 
NJA 1985 s. 414 
NJA 1986 s. 428 
NJA 2000 s. 132 
NJA 2004 s. 299 
NJA 2005 ref. 805 
NJA 2013 s. 502 
NJA 2014 s. 323 
NJA 2016 s. 1072  
 
Europadomstolen 
 
A., B., C., och D ./. Storbritannien, ansökan 8531/79, beslut av den 10 oktober 1981. 
Agurdino S.R.L. ./. Moldavien, ansökan nr 7359/06, dom av den 27 september 2011. 
A.P. ./. Österrike, ansökan nr 15464/89, beslut av den 8 oktober 1991.  
Arnaud m.fl. ./. Frankrike, ansökan nr. 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 

36970/11 och 36971/11, dom av den 15 januari 2015.  
Bélané Nagy ./. Ungern, ansökan nr. 53080/13, dom (GC) av den 13 december 2016. 
Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Tiaret Anonim Sirketi ./. Irland, ansökan nr 

45036/98, dom av den 30 juni 2005. 
Bulves AD ./. Bulgarien, ansökan nr. 3991/03, dom av den 22 januari 2009. 
Cacciato & Cacciato ./. Italien, ansökan nr. 60633/16, beslut av den 16 januari 2018. 
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France ./. Frankrike, ansökan 

nr 58867/00, beslut av den 19 oktober 2004. 
Dangeville ./. Frankrike, ansökan nr. 36677/97, dom av den 16 april 2002. 
Di Belmonte ./. Italien, ansökan nr. 72638/01, dom av den 16 mars 2010.  
Draon ./. Frankrike, ansökan nr 1513/03 dom (GC) av den 6 oktober 2005. 
E.E.G. Slachthuis Verbist Izegem N.V. ./. Belgien, ansökan nr. 60559/00, beslut av den 

10 november 2005. 
Ferazzini ./. Italien, ansökan nr 44759/98, dom (GC) av den 12 juli 2001. 
Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH ./. Nederländerna, ansökan nr. 15375/89, 

dom av den 23 februari 1995. 
Grunewald ./. Sverige, ansökan nr 57314/08 (avvisad ansökan). 
Guiso & Consiglio ./. Italien, ansökan nr 50821/16, beslut av den 16 januari 2018. 



362 
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Mamidakis ./. Grekland, ansökan nr 35533/04, dom av den11 januari 2007. 
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