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Abstract 
To prevent taxpayers from using the law in a way that the legislator never intended, i.e. abus-

ing its meaning, the legislator constantly introduced new legislation. As this methodology 

always is reactive as opposed to proactive, the legislator enacted legislation against tax eva-

sive actions - the general anti-avoidance rule. 

 

The principle of legality is affecting not only the civil but also the tax legislation, no law no 

tax. This ensures the legal security and leads to taxpayers being able to foresee the tax con-

sequences of certain legal transactions. 

 

The general anti-avoidance rule has been found difficult to apply, why case law has lead to 

the establishment of a "principle of transparency" (similar to the concept of substance over 

form). This principle overrides the legally binding agreements entered into by two parties, 

and aims at determining the true substance of the transactions undertaken under the agree-

ment. The findings made by the tax authority in this process are then deemed to be the cor-

rect basis for taxation. It is generally said that the tax law is based on the principles estab-

lished through civil law, which makes it hard to understand how the tax authority can over-

ride and reclassify the terms of an agreement entered into by two parties. As the economic 

consequences should be a direct effect of the terms of said agreement/arrangement, the tax 

authority should not, under the principle of legality, be able to reclassify the legally binding 

agreement. 

 

In recent years a number of cases have stated that the "principle of transparency" cannot be 

applied. Despite this the tax authority still applies this principle. Even if the Supreme Ad-

ministrative Court believes that it has given a clear interpretation of how to apply the “prin-

ciple of transparency” additional case law is needed. 
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Sammanfattning 
För att förhindra att skattskyldiga utnyttjar lagstiftningen på ett sätt som lagstiftaren 

inte avsett används stopp- och speciallagstiftning. Då detta förfarande alltid ligger 

steget efter, lagstiftades det om en generalklausul mot skatteflykt. 

Legalitetsprincipen kommer även till uttryck inom skatterätten, ingen skatt utan lag. 

Detta upprätthåller rättsäkerheten och leder till att skattskyldiga kan förutse de skat-

terättsliga konsekvenserna av olika rättshandlingar. 

Generalklausulen har ansetts vara svår att tillämpa vilket lett till att det genom praxis 

framkommit principer om genomsyn. Skatteverket verkar vara av den uppfattningen 

att det finns en skatterättslig genomsynsmetod. Denna metod förbiser de civilrättsligt 

giltiga avtalen och ser till den ekonomiska innebörden och beskattar förfarandet där-

efter. Att se till avtals verkliga innebörd är något som är vanligt förekommande på 

det civilrättsliga området. Det brukar sägas att skatterätten bygger på civilrättsliga 

grunder, det är därför anmärkningsvärt att, som Skatteverket gör, åsidosätta eller 

omkaraktärisera civilrättsliga avtal. Det förefaller snarare vara så att de ekonomiska 

konsekvenserna är en direkt följd av de civilrättsliga, vilket leder till att en skatte-

rättslig genomsyn inte är tillämplig. 

Under de senaste åren har det kommit flera avgöranden som säger att en skatterättslig 

genomsyn inte kan tillämpas. Trots detta fortsätter Skatteverket att tillämpa princi-

pen. Även om Regeringsrätten har sin ställning klar verkar det som om det behövs 

flera, tydliga, domar för att Skatteverket ska inse att det inte längre går att genomföra 

en skatterättslig genomsyn.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Så länge det funnits skatter har det alltid förekommit incitament att försöka planera så 

man erhåller en så förmånlig beskattning som möjligt. Vissa tillvägagångssätt har varit 

helt emot de gällande skattelagstiftningarna medan andra har varit väldigt kreativa lös-

ningar, helt i enlighet med lagstiftningen, baserade på civilrättsligt giltiga handlingar. 

För att förhindra oönskade förfaranden har lagstiftaren bland annat använt sig av stopp- 

och speciallagstiftning, detta leder dock till att lagstiftningen alltid ligger ett steg efter.  

Det är Skatteverket som beslutar om och hur skattskyldiga ska beskattas. Om den skatt-

skyldige inte är av samma uppfattning som Skatteverket kan denne överklaga verkets 

beslut till Länsrätten.   

Regeringsformen ställer upp krav för den offentligrättsliga lagstiftningen vilken skatte-

rätten är en del av.1 Legalitetsprincipen gäller för den svenska skatterätten, ingen skatt 

utan lag.2 Detta kallas även för föreskriftkravet. Då det inte kan lagstiftas mot varje 

tänkbar situation tillåts tolkningar så länge de har ett objektivt stöd i lagtextens ordaly-

delse.3 Syftet är att man som skattskyldig ska kunna förutse beskattningskonsekvenser-

na av olika rättshandlingar. För att trygga rättssäkerheten anses det vara av stor vikt att 

det finns en förutsebarhet. Ett ytterligare steg i att tillgodose rättssäkerheten är att skatt-

skyldiga erhåller en möjlighet att begära förhandsbesked från Skatterättsnämnden. 

För att förhindra skatteflykt har det lagstiftats om en allmän generalklausul mot skatte-

flykt med avsikt att tillämpas på fall som har en karaktär att uppnå vissa fördelaktiga 

skatteeffekter men vars förfarande hamnar utanför den nuvarande lagstiftningen. Skat-

teverket har genom tiderna åberopat denna lagstiftning med skiftande resultat, och ofta 

har generalklausulen varit svårtillämpad. För att kunna tillämpa generalklausulen måste 

fyra kumulativa rekvisit vara uppfyllda, detta kan ses leda till ökad rättsäkerhet men 

även till att den är svår att tillämpa och få fällande domar. Skatteverket brukar således 

                                                 
1 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 23. 

2 2 kap 10 § 2 st. Regeringsformen. 

3 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 70. 
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även åberopa genomsyn, med vilket avses att domstolen ska se till den verkliga inne-

börden av de vidtagna transaktionerna.4  

Det har höjts många röster angående Skatteverkets tillämpning av genomsyn dels då det 

synes ha blivit mer regel än undantag att försöka tillämpa en sådan bedömning och dels 

kring att en tillämpning av genomsyn på det skatterättsliga området skulle kunna anses 

strida mot legalitetsprincipen. Skatteverket verkar vara av den uppfattning att det på det 

skatterättsliga området ska finnas en speciell genomsynsmetod där man ser till den eko-

nomiska innebörden istället för de underliggande civilrättsliga rättshandlingarnas verk-

liga innebörd. 

Detta skapar en osäkerhet genom att skattskyldiga ej längre kan förutse vilka skattemäs-

siga konsekvenser deras handlande leder till, och detta är ur en rättssäkerhetssynpunkt 

väldigt olyckligt. 

1.2 Syfte 

Då det tvistas om huruvida det föreligger en särskild skatterättslig genomsynsmetod är 

huvudsyftet att genom analys av domar från Regeringsrätten utreda om så är fallet. Det 

ska även ges en närmare förklaring och definition av den så kallade genomsynsmetoden. 

Slutsatsen som kommer dras ska försöka bringa klarhet för skattskyldiga avseende för-

utsebarheten av tillämpningen av genomsyn samt visa det nuvarande rättsläget. 

1.3 Avgränsning 

Genomsyn är ett begrepp som kan tillämpas på flera områden. Då inriktningen på upp-

satsen är mot den skatterättsliga genomsynen kommer övriga områden bara nämnas 

övergripande.  

Legalitetsprincipen är en viktig aspekt när det kommer till den skatterättsliga genomsy-

nen, men den kommer bara beröras i den mån som är av vikt för den fortsatta argumen-

tationen kring tillämpningen av en skatterättslig genomsyn. 

Då det är den skatterättsliga genomsynen vikten kommer läggas vid kommer andra me-

toder mot skatteflykt bara beröras där det är av vikt för arbetet.  

                                                 
4 En definition av begreppen sker nedan under avsnitt 3. 
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Det är enbart det svenska skatterättsliga området avseende skatteflykt som tas upp. 

Trots att det finns många intressanta frågor om dess förhållande till EU-rätten, hade det 

lett till en alltför omfattande uppsats. 

I bland annat rättsfallen kommer hänvisning till Skatteverket ske med den beteckning 

myndigheten har i de enskilda domarna. 

1.4 Disposition 

Det första avsnittet kommer att ge en grundläggande information om nuvarande skatte-

lagstiftning samt hur den tillämpas. Därefter sker en allmän genomgång av genomsyn 

för att sedan mynna ut i en mer grundlig förklaring vad genomsyn egentligen innebär 

och vilka begrepp det innefattar. I avsnittet efter kommer utvalda domar från Regerings-

rätten att beskrivas och analyseras. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutsats 

av det nuvarande rättsläget. 

1.5 Metod och material 

Förarbeten kommer ligga till grund för att ge läsaren en uppfattning om tillkomsten av 

den nuvarande lagstiftningen samt den diskussion som förts kring generalklausulen. 

Den nuvarande lagstiftningen kommer att behandlas genom att tydligt beskriva vad som 

krävs för att den ska bli tillämplig.  

Då det inte finns något direkt tillämpligt lagrum att utgå ifrån när det gäller genomsyn 

kommer vikten ligga vid att analysera rättsfall samt använda doktrin som vägledning i 

argumentationen. Rättsfallen som kommer behandlas har valts ut på grundval av hur de 

speglar den nuvarande tillämpningen av genomsyn samt på grund av hur flitigt de dis-

kuterats i doktrin.  
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2 Skatteflykt 

2.1 Inledning 

För den som inte är insatt i ämnet eller det skatterättsliga området överlag kan begreppet 

skatteundandragande tillsynes vara väldigt brett. Det används ofta synonymt med termer 

som skatteflykt, skattefusk och skatteplanering, allt med en negativ ton och en tro att 

alla förfaranden är olagliga. För att angripa skatteflykt tillämpas antingen skatteflyktsla-

gen5 eller genomsyn.6 

Om en person lämnar en felaktig uppgift i sin självdeklaration, antingen genom att till 

exempel yrka avdrag för påhittade utgifter eller utelämnar en skattepliktig inkomst, an-

ses det vara skattefusk. När och om det uppdagas brukar inte den juridiska bedömning-

en vara något problem.7  

Så kallade skenavtal, eller icke-avtal, där verkligheten inte speglar avtalet kännetecknas 

av att dessa inte medför några förpliktelser för berörda parter utan har endast till syfte 

att till exempel lindra skattebördan. Skenavtal kan utan uttryckligt stöd i lagen under-

kännas av domstolarna då avtalen inte vilar på någon civilrättslig grund.8 

Det finns fall där avtal, uppsåtligt eller ej, får en oriktig benämning. Det kan till exem-

pel vara att ett köp benämns som gåva eller att leasing får benämningen köp. I sådana 

fall brukar domstolarna bortse från hur avtalet är benämnt och istället bedöma rättshand-

lingens verkliga innebörd9.10 

Civilrätten är dispositiv, parter kan således avtala om andra villkor och följder än vad 

som framgår av reglerna, medan skatterätten är av en indispositiv karaktär. Även om 

parter kan ingå diverse avtal är det fortfarande bara rättssystemet, domstolen, som kan 

omkaraktärisera dem.11 Inom skatterätten används i många fall termer från civilrätten, 

                                                 
5 Lag (1995:575) mot skatteflykt, se även bilaga 1. 

6 Dahlqvist, Anna-Lena, Skattebrott och skattelagarna, s. 53. 

7 Prop. 1980/81:17 s. 11. 

8 Prop. 1980/81:17 s. 11. 

9 För definition av begreppet se avsnitt 3.2. 

10 Prop. 1980/81:17 s. 11. 

11 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, s. 698 f. 
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det brukar uttryckas att skatterätten vilar på civilrättsliga grunder. De civilrättsliga ter-

merna knyts samman med rättshandlingar och skattskyldigheter.12 Regeringsrätten bru-

kar lägga stor vikt vid och respektera att transaktioner bygger på civilrättsligt riktiga 

grunder, detta om det inte är uppenbart att formen som vidtagits även skulle ha under-

känts med civilrättsliga principer. Domstolen har då till uppgift att försöka utröna trans-

aktionens verkliga innebörd.   

Det ligger i en skentransaktions natur att vilseleda, och parterna som företagit handling-

en vinner oftast inget på att påvisa det verkliga förhållandet. Detta gör att bevisläget blir 

svårt och möjligheten att få fram det verkliga förhållandet mycket omständigt. Ett sätt är 

att försöka se till de yttre omständigheterna och sedan se utifall parterna kan anses haft 

ett annat syfte än den form transaktionen haft.13  

Givetvis kan även andra transaktioner vara ogiltiga fast de inte är direkta skentransak-

tioner. Exempel på sådana rättshandlingar är de som innebär att ett visst formkrav måste 

följas, till exempel vid fastighetsförvärv. Avtal som inte är giltiga och skenrättshand-

lingar har medvetet lämnats utanför skatteflyktslagens tillämpningsområde då dessa re-

dan med civilrättsliga regler blir underkända.14 

Med skatteflykt avses förfarande som i sig skett på ett giltigt sätt men där de skatteför-

måner som uppkommer inte var avsedda från lagstiftarens sida.15 Det kan anses ligga i 

den skatteskyldiges natur att söka en så förmånlig beskattning som möjligt. I samband 

med lagrådsgranskningen uttalar justitieråden Hesser och Hessler följande: 

”Har den skattskyldige tillräcklig överblick över skattesystemet väljer han där-
vid, om andra skäl inte talar däremot, den form för genomförandet av en planerad åtgärd 
som är fördelaktigast från skattesynpunkt. Häri har han i princip sin fulla rätt. Att här 
avgöra om den valda formen är ’normal’ eller ’konstlad’ måste ofta vara förenat med 
stora och ibland oöverstigliga svårigheter.”16.  

                                                 
12 Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, s. 696 f. 

13 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 681. 

14 Prop. 1980/81:17 s. 15. 

15 Prop. 1996/97: 170 s. 33. 

16 Prop. 1980/81:17 s. 181. 
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Skatteflyktsförfarandet sker ofta genom invecklade konstruktioner där den skatteskyldi-

ge genom olika transaktioner går en omväg sett till den väg som anses ligga närmast till 

hands och på så vis uppnår önskat resultat. Bortsett från det önskade resultatet saknar 

ofta dessa konstruktioner en affärsmässig motivering.17 Till skillnad från skenavtal vilar 

dessa förfaranden på faktiska transaktioner som är civilrättsligt giltiga.18 

I propositionen uttrycks det att om en allmän skatteflyktsklausul skulle införas så måste 

den tillgodose rättssäkerhetens krav. Med legalitetsprincipen avseende det skatterättsli-

ga området avses att skatt inte kan påföras utan stöd i lag, den hindrar dock inte att en 

fri lagtolkning tillämpas så länge den inte är till nackdel för den skattskyldige. Så länge 

tolkningarna grundar sig på klar lagtext, förarbeten och praxis som finns tillgänglig för 

allmänheten leder det till en ökad förutsebarhet även då en friare lagtolkning används. 

Förutsebarheten är en aspekt av legalitetsprincipen, den skattskyldige ska kunna bedö-

ma vilka konsekvenser dennes handlande leder till och detta tillgodoses bland annat av 

en möjlighet att erhålla förhandsbesked från Skatterättsnämnden.19 

2.2 Lag (1995:575) mot skatteflykt20 

2.2.1 Bakgrund 

Grunden till behovet av en generalklausul är enligt lagrådet att skatteflykten har blivit så 

pass utbredd att lagstiftningen skulle bli allt för komplicerad om man hela tiden försökte 

införa nya regler.21 Ända sedan skatteflyktslagen infördes för första gången år 1980 har 

frågan om behovet av en lag av dess slag debatterats flitigt. 1980 års lag om skatteflykt 

gällde fram till 1993, en av anledningarna till detta var bland annat för att kunna utvär-

dera hur väl den tillämpades. Den nuvarande skatteflyktslagen infördes 1995.  

Enligt både doktrin22 och förarbeten23 är rättsfall där skatteflyktslagen tillämpats få till 

antalet. Uppfattningen är att Regeringsrätten är väldigt restriktiv i sitt användande av 

                                                 
17 Hjerner, Lars A E., Festskrift till Hans Thornstedt, Sken – bulvanskap – kringgående. Genomsyn eller 

förträngning? s. 281. 

18 Prop. 1980/81:17 s. 12. 

19 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 680 f.  

20 Se bilaga 1. 

21 Prop. 1980/81:17 s. 180. 

22 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 77. 
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den och en anledning kan vara att domstolen hellre tillämpar principen om transaktio-

ners verkliga innebörd.24 

I portalparagrafen uttrycks det att den är tillämplig vid taxering av kommunal och statlig 

inkomstskatt. Lagen är utformad så att domstolen under vissa omständigheter kan bortse 

från rättshandlingar den skattskyldige företagit och sedan utföra taxering därefter. I in-

gressen till 2 § står det att det måste vara fråga om att en rättshandling faktiskt har före-

kommit, om ren passivitet föreligger leder det till att domstolen inte kan tillämpa para-

grafen.25 Därefter återfinns fyra rekvisit som alla måste vara uppfyllda för att tillämp-

ning ska kunna ske. 

 ”2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 
förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 
 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rätts-
handlingarna, 
 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det över-
vägande skälet för förfarandet, och 
 

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte 
som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de be-
stämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.”26 

För att öka förståelsen och innebörden av de olika rekvisiten har jag ställt upp dem och 

ger en ytterligare förklaring.  

2.2.2 Väsentlig skatteförmån 

Den tidigare lydelsen var ”en icke oväsentlig skatteförmån”, vilket gör att det nuvarande 

rekvisitet kan ses som en lättnad. Departementschefen är av uppfattningen att den nya 

lydelsen skall ses i skenet av vad som ansågs som icke oväsentligt enligt den gamla och 

endast användas om de uppgår till betydligt högre belopp. Det har inte framkommit 

                                                                                                                                               
23 Prop. 1996/97:170 s. 23 och 26 ff. 

24 Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, s. 77. 

25 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 698. 

26 2 § Lag (1995:575) mot skatteflykt. 
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några klara beloppsgränser genom praxis. Erhåller den skatteskyldige en väsentlig skat-

teförmån vid mer än ett tillfälle bör det särskilt beaktas och läggas till grund för den föl-

jande utredningen.27  

I propositionen förs en diskussion dels om själva begreppet skatteförmån men även 

kring vilket belopp som kan anses omfatta lydelsen väsentlig skatteförmån. Skatteför-

måner behöver nödvändigtvis inte uppkomma samma år som den företagna rättshand-

lingen, detta har lösts genom att i praxis tillämpa en sorts ”eftersyn”. Då eftersynsförfa-

rande innebär merarbete för både domstolen och Skatteverket framhålls det att det borde 

räcka med att den skatteskyldige genom sitt handlande någon gång i framtiden kan er-

hålla en skatteförmån för att rekvisitet ska anses vara uppfyllt.28 

När det gäller diskussionen kring vilket belopp skatteförmånen skall uppnå för att be-

traktas som ”en inte oväsentlig” förmån (den äldre lagens lydelse), visar en studie att 

skatteförmånen i några kammarrättsavgörande har varit väsentligt lägre än 5 000 kr men 

fortfarande ansetts som en skatteförmån. Enligt Regeringen var detta inte hållbart ur ett 

processekonomiskt perspektiv utan menade på att skatteförmånen borde vara väsentligt 

högre än några tusen kronor för att rekvisitet skulle vara uppfyllt.29 

2.2.3 Direkt eller indirekt medverkat 

Enligt den tidigare lydelsen gällde klausulen bara när den skattskyldige själv företagit 

en rättshandling, men gäller nu även vid indirekta medverkanden, dock måste förmånen 

som nämnts innan, tillfalla den skattskyldige. En indirekt medverkan kan till exempel 

vara när den skattskyldige erhåller förmånen genom en ställföreträdare eller förfaranden 

där den skattskyldige själv kan anses ha en påtaglig inverkan på personen som företar 

rättshandling, exemplet som ges är familjemedlemmar. Även medverkan genom han-

dels- eller aktiebolag leder till att rekvisitet anses vara uppfyllt.30 

                                                 
27 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 698. 

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

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

30 Prop. 1996/97: 170 s. 41. 
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2.2.4 Det övervägande skälet för förfarandet 

Det förekommer även fall där syftet med att vidta vissa transaktioner enbart har till av-

sikt att undgå skatt, dock verkar dessa vara relativt sällsynta.31 Syftet med att vidta vissa 

transaktioner kan, förutom att erhålla en skatteförmån, även vara av affärsmässig, orga-

nisatorisk eller annan art. Detta gör att det är upp till domstolen att i varje enskilt fall 

göra en objektiv bedömning av de olika faktorer som spelar in på transaktionerna för att 

sedan se vilka skäl den skattskyldige kan ha haft och vilka av dessa som väger tyngst. 

Om de icke skattemässiga skälen var för sig eller tillsammans väger tyngre än att erhålla 

skatteförmånen anses inte klausulen vara tillämplig.32   

2.2.5 Strida mot lagstiftningens syfte 

Tidigare löd rekvisitet ”strida mot lagstiftningens grunder”. Analysen i propositionen 

visar att det är detta rekvisitet som har varit det svåraste att uppnå, även i mål som haft 

påtaglig skatteflyktskaraktär. Rekvisitet kan utläsas på tre olika sätt, antingen utläses 

vad som framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning, med detta avses lag-

stiftningens allmänna principer. Det är det som står i lagtexten som ska följas och mind-

re vikt läggs till vad som framkommer i förarbetena. Det andra sättet är de bestämmel-

ser som är direkt tillämpliga, och det tredje är de bestämmelser som kringgåtts genom 

det företagna förfarandet. Hänsyn ska både tas till den kringgångna och den tillämpliga 

lagstiftningens syfte.33 

                                                 
31 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 699. 

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

33 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 701.  
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3 Genomsyn 

3.1 Inledning 

Att se till en transaktions verkliga eller reella innebörd brukar användas synonymt med 

genomsyn. Då det som sker är en omkaraktärisering kan även den benämningen använ-

das.34 Bergström menar att Regeringsrätten väldigt sällan använder sig av termen 

genomsyn utan snarare av verklig innebörd.35 Principen har tidigare använts främst vid 

civilrättsliga mål36. Regeringsrätten har vid flertalet tillfällen37 tillämpat principen om 

att en transaktion ska bedömas enligt sin verkliga innebörd när den angripit mål avseen-

de skatteflykt. Det som kännetecknar förfarandet är att det inte läggs någon större vikt 

vid hur en transaktion är rubricerad utan att det är själva transaktionerna som synas för 

att få fram deras verkliga innebörd och sedan döma därefter.38 

I den allmänna debatten och doktrin förs en diskussion utifall det skulle finnas två olika 

metoder av genomsyn, en som ser till den verkliga juridiska innebörden och en som ser 

till den verkliga ekonomiska innebörden.39 Det är metoden att se till den verkliga eko-

nomiska innebörden som brukar kallas skatterättslig genomsyn. En vidare förklaring av 

dessa ges nedan under 3.2. Hjerner för en diskussion kring att det föreligger en skillnad 

mellan tolkningen som görs inom civilrätten och skatterätten.40 

Tillsynes åberopar Skatteverket ideligen användandet av en skatterättslig genomsyn 

trots att den inte uttryckligen återfinns i lagen. Frågorna som då oftast uppkommer är 

hur tillämpningen står sig i förhållande till legalitetsprincipen, men även varför Skatte-

verket idogt åberopar en tillämpning av genomsyn. 

                                                 
34 Hultqvist, Anders, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, Svensk Skattetidning nr 5 2005, s. 

302. 

35 Bergström, Sture, Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref 
27, 772. 

36 Se t.ex. NJA 1947 s. 647 och NJA 1975 s. 45. 

37 Se t.ex. RÅ 2007 ref. 27, och RÅ 2008 ref. 41. 

38 Dahlqvist, Skattebrott och skattelagarna, s. 53.  

39 Se t.ex Rosander, Hultqvist, Bergström, Hjerner. 

40 Hjerner, Lars A E., Festskrift till Hans Thornstedt, Sken – bulvanskap – kringgående. Genomsyn eller 
förträngning? s. 285. 
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3.2 Bakgrund 

Redan i förarbetena till första skatteflyktslagen41 återfinns en diskussion kring genom-

syn. Det var främst justitieråden Hesser och Hessler som förespråkade att domstolarna 

genom särskilda lagbestämmelser skulle få stöd att tillämpa genomsyn.42 De för en dis-

kussion om vilka för- och nackdelar en allmän skatteflyktsklausul innebär samt hur man 

skulle kunna införa ett stadgande som även innefattar genomsyn: 

 ”Vid bestämmande av taxering skall åtgärd av betydelse vid taxeringen bedömas 
efter vad som framstår som dess verkliga innebörd, med bortseende från avtal, förfaran-
den eller andra anordningar, som skäligen får antas huvudsakligen ha syftat till att av 
skattemässiga skäl dölja åtgärdens verkliga innebörd.  

Bedömningen skall ske under beaktande av samtliga omständigheter. Har den skattskyl-
dige av skattemässiga skäl anordnat ett förfarande, som innefattar flera formellt skilda 
rättshandlingar, skall hänsyn tas till det samband som i verkligheten föreligger mellan 
rättshandlingarna."43 

Hesser och Hessler är av den uppfattningen att en utformning enligt ovan ger en klar 

avgränsning av tillämpningsområdet men att transaktioner alltid måste anses ha en verk-

lig innebörd. Även om det förekommer fall där det kan vara svårt att fastställa den verk-

liga innebörden så förefaller det enklare att försöka utröna den verkliga innebörden av 

en transaktion än att försöka konstatera och applicera, de enligt lagen uttryckta, grun-

derna med skattebestämmelserna.44 De fick dock inget genomslag för sina åsikter om att 

få principen bestämd i lag, men diskussionen som fördes ger ljus till problematiken och 

leder till en bättre förståelse för genomsyn. 

I förarbetena till nuvarande skatteflyktslag fördes återigen en diskussion om en kodifie-

ring av genomsyn. Anledning var att den förra skatteflyktslagen inte ansågs fyllt sitt 

syfte fullt ut, den hade inte kunnat tillämpas i den omfattning som önskats. Återigen 

nämndes att en uttrycklig möjlighet att tillämpa genomsyn skulle leda till en brist i för-

utsebarheten för skattskyldiga, och det skälet vägde tyngre än en möjlighet att vidga till-

lämpningen av generalklausulen. 

                                                 
41 Prop. 1980/81:17. 

42 Prop. 1980/81:17, s. 180 ff. 

43 Prop. 1980/81:17, s. 184. 

44 Prop. 1980/81:17, s. 184. 
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3.3 Verklig innebörd 

3.3.1 Inledning 

Begreppen genomsyn och verklig innebörd brukar användas synonymt. Vid sidan av 

den civilrättsliga genomsynen45 har frågan uppkommit om det skulle finnas en skatte-

rättslig genomsynsprincip och hur denna i så fall skiljer sig mot den civilrättsliga.46 När 

det kommer till verklig innebörd talas det ofta om antingen verklig juridisk eller eko-

nomisk innebörd, och det är därför av vikt att tydliggöra skillnaden mellan dem. Grund-

förfarandet i båda fallen är tillsynes densamma men det föreligger en skillnad i tillämp-

ningen av dem, vilket ska tydliggöras nedan. 

3.3.2 Verklig juridisk innebörd 

Begreppet verklig juridisk innebörd används ofta i civilrättsliga mål där domstolarna 

synar transaktioner som inte motsvarar den formellt uppställda innebörden utan istället 

ser till vilken verklig innebörd de haft.47 Om en transaktion till exempel betecknas som 

köp men det egentligen är fråga om en gåva, ska transaktionen behandlas som en gåva 

trots beteckningen.  

I förarbetena till den äldre skatteflyktslagen48 påtalas det att metoden har förekommit 

inom skatterätten men har då begränsats till att bara användas då det enbart är fråga om 

enstaka transaktioner. Om det handlar om ett förfarande där ett transaktionsled bestått 

av flera formellt riktiga transaktioner kan domstolen inte tillämpa metoden på hela 

transaktionsledet.49 Frågan har varit omdiskuterad och numera är Regeringsrätten av 

den uppfattningen att en helhetsbedömning kan göras åtminstone i de fall där transak-

tionerna har ett nära samband till varandra och de framstår som rimliga endast när de 

                                                 
45 Se avsnitt 2.1. 

46 Se t.ex. Rosander, Ulrika. Generalklausul mot skatteflykt, s. 59.  

47 Prop. 1980/81:17 s. 182. 

48 Prop. 1980/81:17. 

49 Prop. 1980/81:17 s. 182 f. 
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betraktas gemensamt.50 Det som sker är att domstolen rubricerar om de berörda transak-

tionerna och det är detta som vanligtvis betecknas civilrättslig genomsyn.51 

Att med grunden i de verkliga omständigheterna göra en omkaraktärisering är enligt 

Hultqvist ”ingen särskild metod, ingen särskild rättsprincip, utan snarare just uttryck för 

den traditionella juridiska metoden”52. 

3.3.3 Verklig ekonomisk innebörd 

Till skillnad från att se till den verkliga juridiska innebörden av olika transaktioner ser 

man här till de sammanlagda transaktionernas ekonomiska innebörd, detta trots att varje 

enskild transaktion vid en civilrättslig bedömning är helt korrekt. Enligt konventionell 

avtalstolkning kan man rubricera om transaktioner när man utrett den verkliga juridiska 

innebörden, men i den skatterättsliga genomsynen sker en omrubricering av avtal först 

efter de skatterättsliga konsekvenserna konstaterats trots att de är civilrättsligt korrek-

ta.53 I doktrin har diskussionen förts om existensen av ett sådant förfarande och om det 

inte skulle kunna anses strida mot legalitetsprincipen. Om inte annat så leder en skatte-

rättslig genomsyn till att förutsebarheten inskränkts, och som anförts i förarbetena så är 

möjligheten att kunna förutse sina transaktioners skattekonsekvenser viktigare. 

Möjligheten att kunna tillämpa en genomsyn som grundar sig på den verkliga ekono-

miska innebörden kan tyckas vara anmärkningsvärd, speciellt då de ekonomiska konse-

kvenserna ofta är en direkt följd av de juridiska.54 

                                                 
50 Se t.ex. RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 1990 ref. 115. 

51 Se t.ex. Hjerner, A. E., Sken – bulvanskap – kringgående. Genomsyn eller förträngning? s. 285 f. och 
Rosander, Ulrika. Generalklausul mot skatteflykt, s. 59. 

52 Hultqvist, Anders, Några kapitalförsäkringsdomar – omkaraktärisering i stället för genomsyn, Skatte-
nytt nr 10 2008, s. 623. 

53 Lodin, Sven-Olof, et al. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, s. 690 f. 

54 Hultqvist, Anders, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, Svensk Skattetidning nr 5 2005, s. 
305. 
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4 Rättsfall 

4.1 Inledning 

Det finns vissa rättsfall som debatterats och diskuteras mer i doktrin än andra, av dessa 

har jag gjort ett urval av de jag tycker bäst reflekterar ämnet och för en intressant dis-

kussion.55 Under varje avsnitt kommer den grundläggande bakgrunden till rättsfallet re-

dovisas, detta följs av en genomgående analys och till sist görs en sammanfattning av de 

berörda rättsfallen. Då det ofta förekommer många och bitvis invecklade transaktioner i 

rättsfallen redogörs för de övergripande faktorer som är av vikt för att kunna förstå dem 

och domsluten.  

4.2 RÅ 1998 ref. 19 

Till grund för rättsfallet ligger ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som har 

överklagats av Riksskatteverket. Personerna A och B äger olika stora delar av bolaget Y 

som utgör ett fåmansföretag. Bolaget Y har som huvuduppgift att inneha aktier i ett hel-

ägt dotterbolag benämnt Z. Affärsidén för Y-koncernen var att köpa upp, strukturera om 

och sedan sälja andra företag. A och B hade för avsikt att dela på de nettotillgångar som 

finns i Y-koncernen och anledningen var att parterna i framtiden förutspådde att me-

ningsskiljaktigheter skulle kunna uppstå inför framtida förvärv och det vore då smidiga-

re att de ägde var sitt bolag. Parterna förklarade ytterligare att en uppdelning skulle stär-

ka koncernens existens och utvecklingsmöjligheter. 

Förfarandet parterna avsåg att vidta sträckte sig över två år och bestod dels i att B bildar 

ett nytt bolag, och sedan genom flera transaktioner, bland annat försäljning av aktier 

samt utdelning, slutligen mynna ut i att parterna har var sitt bolag utan att behöva be-

skattas för den flytt av tillgångar som skett. 

Skatterättsnämnden kommer fram till att de förfaranden parterna har för avsikt att vidta 

inte strider mot skatteflyktslagen samt att det inte finns skäl att tillämpa genomsyn. Den 

förutsätter att förfarande sker i enlighet med den gällande lagstiftningen och då de före-

tas vid olika tillfällen samt att uppdelningen sker på grund av organisatoriska skäl anses 

inte en genomsyn vara aktuell. 

                                                 
55 Se t.ex. Rosander, Hultqvist, Bergström. 
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Riksskatteverket överklagar beslutet till Regeringsätten där det hävdar att den planerade 

omstruktureringen genomförs i olika på förhand planerade skilda steg för att slutligen 

uppnå önskad effekt. Dessa steg anser Riksskatteverket har ett så nära samband med den 

slutgiltiga effekten att de istället bör ses som en helhet och beskattning sker därefter. 

Regeringsrätten skriver i sin dom att generellt ”[…]gäller att beskattning skall ske på 

grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatt. Detta 

gäller inte bara när det är fråga om en enstaka rättshandling utan kan också innebära en 

gemensam bedömning av flera rättshandlingar.”. Den hänvisar till en annan dom56 där 

olika transaktioner varit så nära knutna till varandra att de skattemässiga konsekvenser-

na ska bedömas utifrån en helhetssyn. Det faktum att parterna hävdat att omstrukture-

ringen är affärsmässigt motiverad och att domstolen således ej kunde frångå de civil-

rättsliga handlingarna anses inte vara något hinder mot en helhetsbedömning av de skat-

temässiga konsekvenserna. Att förfarandet anses vara i enlighet med lagstiftningen har 

ingen betydelse då det bara framstår som rimliga om de betraktas som en helhet. Reger-

ingsrätten ändrar således Skatterättsnämndens beslut. 

Slutsatsen jag drar av detta rättsfall är att det funnits en viss tolerans mot att faktiskt be-

döma den ekonomiska effekten, detta bakas in i att bedömningen faktiskt sker av den 

verkliga innebörden av vidtagna rättshandlingar. Då Regeringsrätten hänvisar till äldre 

domar där en sådan bedömning gjorts tyder på att det mer eller mindre varit acceptabelt 

att tillämpa en sådan bedömning. Dock är domarna bitvis komplicerade och de uttrycker 

inte helt klart att så skulle vara fallet, utan det är en tendens som kan skönjas. Att de 

lägger viss vikt vid att transaktioner ses som märkliga och konstlade kan antagligen 

hänföras till den diskussion som förts i förarbetena till skatteflyktslagen. 

4.3 RÅ 2004 ref. 27 

Detta rättsfall har sin grund i en av Skatteverket gjord taxering som överklagades av den 

skattskyldige. Det som skett är att H.J. upplåtit en avverkningsrätt till AB A, tillsynes 

till underpris. AB A har sedan i sin tur, strax efter den erhållna avverkningsrätten upplå-

tit den till AB C för en högre ersättning. Två år senare företar H.J. ett liknande förfaran-

de, men upplåter då avverkningsrätten till AB B som upplåter den till AB C. Till saken 

                                                 
56 RÅ 1990 ref. 115 
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hör att AB A och AB B kontrolleras av H.J:s make och var i stort behov av likvida me-

del. Skatteverket ville både uttagsbeskatta och tillämpa genomsyn på H.J:s förfarande. 

Uttagsbeskattningen skulle ske på bokföringsmässiga grunder och avse en uträkning av 

skillnaden på underprisöverlåtelsen och marknadsvärdet. Genomsynen avsåg att tilläm-

pas så att H.J. skulle ansetts ha upplåtit avverkningsrätten direkt till AB C och således 

också beskattas därefter. Av vikt är även att betalning enligt avtalet mellan H.J. och AB 

A inte fullföljts. 

Länsrätten yttrar att ”[o]m det sammantagna resultatet av ett antal formellt giltiga rätts-

handlingar blir något väsentligt annat än vad de var för sig ger intryck av bl.a. på grund 

av att vissa i transaktionskedjan ingående moment inte fullföljts enligt de intentioner 

som ingångna avtal m.m. innehåller finns enligt länsrättens mening utrymme för att 

skatterättsligt i stället utgå från den verkliga, sammantagna innebörden av rättshand-

lingarna”. Länsrätten kommer fram till att H.J. både ska uttagsbeskattas och anses ha 

upplåtit avverkningsrätten direkt till AB C. Detta görs med stöd av att transaktionernas 

verkliga innebörd anses utnyttja skattereglerna och då avtalet inte följts har transaktio-

nen fått en annan innebörd.  

Beslutet överklagas av H.J. men Kammarrätten gör samma bedömning som Länsrätten. 

Fallet tas därefter upp i Regeringsrätten 

Regeringsrätten finner det märkligt att H.J. ska kunna beskattas både för upplåtelsen till 

makens bolag och till AB C, det måste först utredas vilket av alternativen som ska gälla 

vid beskattning. Domstolen går sedan igenom de skäl som åberopats för att tillämpa 

genomsyn och uttalar att de ”[…]angivna omständigheterna hänför sig i huvudsak till 

motiven för att upplåtelserna skedde på det sätt som avspeglar sig i avtalen och de skat-

temässiga konsekvenserna därav men saknar nämnvärd betydelse vid bedömningen av 

rättshandlingarnas egentliga innebörd”. Regeringsrätten finner inte stöd i sin utredning 

för att H.J:s förfarande varit annat än det uppgivna, och ändrar kammarrättens dom.  

Det här fallet är enligt min mening ett steg i ny riktning. Tillämpningen av en så kallad 

skatterättslig genomsyn där fokus ligger på den slutliga ekonomiska effekten vinner 

inget gehör. Regeringsrätten gör ett betydligt tydligare uttalande än innan avseende hur 

en genomsyn kan tillämpas, detta genom att bara konstatera den verkliga juridiska inne-

börden. Även om det finns förfaranden som är direkt hänförliga till skatteflykt, att det 
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övervägande skälet kan ha varit att uppnå önskad skatteeffekt leder inte det till att dom-

stolen kan grunda sin bedömning på annat än den verkliga juridiska innebörden. Reger-

ingsrätten säger alltså att förfaranden så som skett i detta fallet, där skatteeffekten var 

det övervägande skälet bara kan angripas med skatteflyktslagen, men det hade Skatte-

verket inte yrkat. 

4.4 RÅ 2008 not. 169 

Även i detta fall handlar det om ett överklagande av ett taxeringsbeslut som Skattever-

ket tagit. Det som skett är att J.L. har sålt sina aktier i Trebolit AB (Trebolit) till ett av 

honom helägt och nystartade belgiska bolaget Lojab BVBA (Lojab). Aktierna har kort 

därefter sålts till det svenska bolaget Trelleborg Holding AB (Trelleborg) för en betyd-

ligt högre summa. Innan själva försäljningen sker till Lojab utfärdas en option av J.L. att 

Lojab inom en snar framtid kommer att förvärva alla hans aktier. Att nämna är också att 

J.L. flyttat till Belgien, vilket i så fall skulle kunna utesluta en framtida skattskyldighet i 

Sverige. 

Skatteverket har grundat sitt beslut på en samlad bedömning av hela transaktionskedjan, 

bildandet av det belgiska bolaget, optionsavtalet, försäljningen till Lojab, allt redan pla-

nerat och utstuderat för att utmynna i försäljningen från Lojab till Trelleborg. Det finner 

att det inte kan se rättshandlingarna skilda från varandra utan måste ses i det samman-

hang att J.L. ska anses ha sålt sina aktier direkt till Trelleborg. Skatteverket uttrycker 

självt att det är ”fråga om en skatterättslig helhetsbedömning som skiljer sig från den 

civilrättsliga formen”. 

Länsrätten skriver i sitt skäl att det inte visats några andra omständigheter än att den ci-

vilrättsliga innebörden är den som föreligger. Att L.J. har flyttat till Belgien och då inte 

kommer vara skattskyldig i Sverige i framtiden utgör inte tillräckliga skäl att frångå den 

civilrättsliga innebörden och göra en skatterättslig bedömning. Länsrätten kommer till 

den slutsats att J.L. ej ska beskattas som om försäljningen skett direkt till Trelleborg. 

Skatteverket överklagar beslutet till Kammarrätten. 

I likhet med Länsrätten konstaterar Kammarrätten att de företagna transaktionerna har 

den civilrättsliga innebörd som de faktiskt haft, men då omständigheternas huvudsyfte 

varit att undgå den svenska beskattningen anser den att det varit den väsentliga avsikten 

med förfarandet. Av denna anledning kommer Kammarrätten till den slutsats att man 



 

 
18

ska göra en skatterättslig bedömning där J.L. anses sålt aktierna direkt till Trelleborg. 

J.L. väljer att överklaga till högsta instans. 

Regeringsrätten gör en bedömning av omständigheterna och synar Skatteverkets skatte-

rättsliga bedömning. Slutsatsen den kommer till är att det inte finns något som ger stöd 

för att omständigheter skulle ha varit så att J.L. ansetts sålt aktierna direkt till Trelle-

borg. Att den omständigheten att J.L. faktiskt haft för avsikt att undgå en framtida be-

skattning i Sverige är inte tillräcklig för att åsidosätta bedömningen av den egentliga in-

nebörden av hans förfarande. Detta leder till att Regeringsrätten ändrar kammarrättens 

dom och J.L. kommer således inte beskattas för försäljningen av aktierna till Trelleborg. 

Min uppfattning är att Skatteverket alltjämt försöker få till en skatterättslig genomsyn, 

detta tidigare rättsfall till trots. Regeringsrätten behåller dock den tidigare intagna ställ-

ningen och uttrycker att en sådan tillämpning inte kan göras. Med ovan nämnda rättsfall 

kan man nu börja se ett skifte från en tillämpning av en skatterättslig genomsyn mot ett 

mer restriktivt synsätt. Hultqvist anser att detta fall tillsammans med de två förevarande 

utgör prejudicerande fall som tydligt visar att bara en civilrättslig genomsyn kan tilläm-

pas, men oroar sig fortfarande över att de andra tillämpningsresonemangen används i 

underinstanserna.57 

4.5 Sammanfattning av rättsfallen 

De valda rättsfallen ovan är få men är ändå av stor vikt, dels för att kunna se hur utveck-

lingen sett ut men även vart den är på väg. De tre fallen är enligt mig de mest omdebat-

terade och diskuterade på området för tillämpning av genomsyn. Uppfattningen är att 

det har skett ett trendbrott då flera domar underkänt Skatteverkets tillämpning av en 

skatterättslig genomsyn. 

En fråga som uppkommer är varför Skatteverket fortfarande tillämpar en sådan bedöm-

ning i sina taxeringsbeslut och varför det vid domstolarna konsekvent vidhåller sin linje 

att en skatterättslig genomsyn ska tillämpas. Hultqvist anser att anledningen till detta 

dels är att det inte sker en tillräckligt öppen och klar redovisning av resonemangen som 

                                                 
57 Hultqvist, Anders, Verklig innebörd i nytt rättsfall, Svensk Skattetidning nr. 1 2009, s. 111. 
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leder fram till domsluten men även att uttrycken, såsom genomsyn och skatteflykt, inte 

ger en tillräckligt klar definition av vad som faktiskt sker.58 

Genomsyn finner man, som jag anfört tidigare, inte i någon lag, men det kan finnas fog 

för att anse att det är en ur praxis utvecklad tillämpningsprincip. Då Skatteverket söker 

tillämpa den skatterättsliga genomsynen är det nog av den uppfattningen att det finns en 

utvecklad praxis och att den skulle fungera som ett komplement till nuvarande skatte-

flyktslagstiftning som genom sina kumulativa rekvisit kan vara svår att tillämpa. 

                                                 
58 Hultqvist, Anders, Några kapitalförsäkringsdomar – omkaraktärisering i stället för genomsyn, Skatte-

nytt nr 10 2008, s. 621. 
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5 Slutsats 

Skatterätten är ett väldigt stort och brett område med omfattande lagstiftning. Det cen-

trala enligt min mening är legalitetsprincipen. För skattskyldiga är rättssäkerheten och 

förutsebarheten de två viktigaste. Tanken med en generalklausul mot skatteflykt är gi-

vetvis bra, frågan jag ställer mig är dock hur bra den är om det finns klara svårigheter att 

tillämpa den. 

Många domar där Skatteverket har åberopat en tillämpning av skatteflyktslagen har ut-

mynnat i att den inte ansetts tillämplig. Detta har säkert skapat viss frustration hos Skat-

teverket vilket lett till att det försökt tillämpa andra principer för att förhindra skatte-

flykt. Antagligen har de sett den skatterättsliga genomsynen som ett dynamiskt kom-

plement till skatteflyktslagen då den tillsynes har varit mer effektiv, ur både ett beskatt-

nings- och processekonomiskt hänseende. 

Skatteverket anser att man kan göra en bedömning utifrån de ekonomiska effekter ett 

visst handlande ger och på så vis ge rättshandlingarna en annan innebörd. Hade det inte 

varit för att skatterätten vilar på en civilrättslig grund hade jag varit av samma åsikt, 

men för mig känns det helt främmande att på grund av en viss ekonomisk effekt så skul-

le mitt förfarande, mitt civilrättsligt giltiga förfarande, helt plötsligt anses ha en helt an-

nan innebörd.  

Man kan vara av den åsikten att skatteflyktslagen har alltför höga krav för att kunna an-

ses vara ändamålsenlig, men det är i så fall upp till lagstiftaren att ändra på. Regerings-

rätten gör rätt i att vara restriktiv i tillämpningen av den.  

Det föreligger antagligen så att Skatteverket ansett att det funnits en utarbetad praxis 

vad gäller tillämpningen av skatterättslig genomsyn. Då man kan anse att Regeringsrät-

ten i sina tidigare domar varit otydlig, eller åtminstone inte tillräckligt tydlig, kan Skat-

teverket ändå anses ha fog för sin bedömning. 

I senare rättsfall, likt de under avsnitt 4, har Regeringsrätten tydligt tagit ställning mot 

en skatterättslig genomsyn och på så vis börjat arbeta upp en ny praxis. Regeringsrätten 

säger uttryckligen att en skatterättslig genomsyn bara kan göras när man tillämpar skat-

teflyktslagen. 
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Att Regeringsrätten är av en uppfattning och Skatteverket av en helt annat kan inte an-

ses uppfylla förutsebarheten. Det blir en onödigt svår sits för de skattskyldiga då de 

både måste utreda vilka de skattemässiga konsekvenserna blir av deras handlande, men 

även vilken skattemässig konsekvens det skulle få utifall handlingen omkaraktäriseras. 

Det faktum att Skatteverket inte håller med Regeringsrätten får således ändå ses som ett 

tecken på att rättsläget fortfarande är osäkert. Lösningen är att Regeringsrätten fortsätter 

vara konsekvent i sin bedömning och om möjligt ännu mer tydlig så att Skatteverket in-

ser att en tillämpning av en skatterättslig genomsyn inte längre är möjlig. Olyckligtvis 

kommer den skattskyldige i kläm till dess. 

 

 

 

 

Nullum tributum sine lege 
(ingen skatt utan lag)



 Referenslista 

 
22

Referenslista 

Offentligt tryck 

Författningar 

Lag (1995:575) mot skatteflykt 

Regeringsformen (SFS 1974:152) 

Propositioner 

Prop. 1996/97:170 Reformerad skatteflyktslag 

Prop. 1980/81:17 med förslag till lag mot skatteflykt 

 

Rättsfall 

Regeringsrätten 

RÅ 2008 not. 169 

RÅ 2008 ref. 41 

RÅ 2007 ref. 27 

RÅ 2004 ref. 27 

RÅ 1998 ref. 19 

RÅ 1990 ref. 115 

Högsta domstolen 

NJA 1975 s. 45 

NJA 1947 s. 647  

 

Litteratur 

Dahlqvist, Anna-Lena, Skattebrott och skattelagarna, Norstedts 2003 

Hjerner, Lars A. E., Festskrift till Hans Thornstedt, Sken – bulvanskap – kringående. 
Genomsyn eller förträngning? Norstedts 1983, s. 269-304 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt 
– en läro- och handbok i skatterätt, uppl. 12:1, Studentlitteratur 2009 



 Referenslista 

 
23

Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, Iustus förlag 2009 

Rosander, Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt (diss), 2007 

 

Artiklar 

Bergström, Sture, Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till 
RÅ 2004 ref 27, Skattenytt nr. 12 2004, s.771-773 

Hultqvist, Anders, Verklig innebörd i nytt rättsfall, Svensk Skattetidning nr. 1 2009, s. 
106-111 

Hultqvist, Anders, Några kapitalförsäkringsdomar – omkaraktäriseing i stället för 
genomsyn, Skattenytt 2008, s. 617-627 

Hultqvist, Anders, Rättshandlingars verkliga innebörd, Skattenytt 2007, s. 696-703 

Hultqvist, Anders, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, Svensk Skattetidning, 
nr. 5 2005, s. 302-321 

 

 

 



 Bilagor 

 
24

Bilaga 1 Skatteflyktslagen 

Lag (1995:575) mot skatteflykt 

1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal och statlig inkomstskatt. 
SFS 2007:1401 

2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett för-
farande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshand-
lingarna, 

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det över-
vägande skälet för förfarandet, och 

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som 
det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som 
är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. SFS 1997:777 

3 § Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade 
företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från 
skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfa-
randet, skall taxeringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det för-
farandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller 
skulle leda till oskäligt resultat, skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt 
belopp. SFS 1997:777 

4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställ-
ning av Skatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och 
om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). 

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 
kap. 19–22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering. SFS 2009:822 


