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Sammanfattning 

Ett skalbolag kännetecknas av att det till stor del består av kontanter, värdepapper eller 

liknande lättrealiserade tillgångar. Försäljningar av skalbolag innebär ett stort problem då 

köparen ofta har som syfte att uppnå en skattefördel genom att inte betala den skatt 

som fortlöper på obeskattade medel i bolaget. 

Det har historiskt sett varit svårt för lagstiftaren att komma åt förfarandet på ett effek-

tivt sätt  i och med att skalbolagstransaktioner i sig inte är olagliga utan kan vara lämpli-

ga vid till exempel generationsskiften eller omstruktureringar. Tanken med nuvarande 

skalbolagsregler är att de ska ha en preventiv effekt såtillvida att skattskyldiga undviker 

att ingå i sådana transaktioner. Med målet att lagstiftningen ska vara effektiv renderar 

försäljning av skalbolag en mycket hög beskattning. 

Problematiken med denna lagstiftning är att även seriösa säljare av bolag riskerar att 

träffas av reglerna. Detta ställer höga krav på rättssäkerhet och möjlighet för en skatt-

skyldig att förutse beskattningskonsekvensen av sina handlingar. 

Syftet med uppsaten är att identifiera och analysera eventuella praktiska tillämpnings-

problem som uppkommer på grund av svårigheter att avgöra i vilka situationer som 

skalbolagsreglerna blir tillämpliga. Frågan är också huruvida nuvarande lagstiftning kan 

anses som lämplig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Genom att lagtexten innehåller ett stort antal oprecisa rekvisit, utan tillräcklig vägledning 

från förarbeten och praxis, inskränks den skattskyldige möjligheter att förutse hur Skat-

teverket och domstolar kommer att tillämpa lagen. Nuvarande lagstiftning bedöms där-

för som olämplig på grund av de tillämpningsproblem den ger upphov till och bristande 

rättssäkerhet. 

 



 

 
ii 

Master’s Thesis within Commercial Law(company taxation) 

Title: Taxation of shell company transactions – analysis of the rules re-

garding transactions of shell companies from aperspective of appli-

cation and legal certainty 

Author: Erik Gustafsson 

Tutor: Anna Gerson 

Date:  2010-12-08 

Subject terms shell companies, the principle of legal certainty, liquid assets. 

  

Abstract 

Shell companies are characterized by containing liquid assets such as cash, securities or 

other similar assets. Transactions of shell companies constitutes a severe problem since 

the purchaser often has the aim of obtaining undue tax advantages by not paying the tax 

debt of the company. 

Historically it has been complicated for the legislator to stop the set-up in an efficient 

way since the transactions as such are not illegal, instead rather commonly used for ex-

ample to restructure companies or for the transfer of companies to the younger genera-

tion. The purpose of the current legislation is to prevent individuals and corporations to 

involve in shell company trade. Aiming for an efficient legislation, the tax rate is at a 

very high level. 

The issue with the rules is that also honest buyers are at risk of being covered. This calls 

for high demands in complying with the principle of legal certainty and the possibility to 

forecast the tax consequences. 

The purpose of the thesis is to identify and analyze eventual problems when applying 

the legislation. Problems that arises beacuses of difficulties forecasting in what situations 

the rules become applicable. The question is whether the current legislation is appropri-

ate considering the principle of legal certainty. 

Throughout the legislation there are several unclear prerequisites, without sufficient 

guidance from preparatory work and case law. Thus, it is difficult for individuals and 

companies to foresee how the tax authorities or courts will apply the law. With this is 

mind, the current legislation is found inappropriate considering the principle of legal 

certainty. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett bolag kan komma att betraktas som ett skalbolag när bolagets tillgångar till stor del be-

står av likvida medel i förhållande till rörelsetillgångar.1 Det handlar mestadels om företag 

som utmärks av att de till stor del består av likvida medel som kontanter, värdepapper eller 

liknande lättrealiserade tillgångar.2 Försäljningar av skalbolag innebär ett stort problem då 

köparen ofta har visat sig ha som syfte att genom olika tillvägagångssätt eliminera bolags-

skatten på obeskattade vinstmedel i bolaget och därmed uppnå en ej berättigad skatteför-

mån.3 Det har historiskt sett varit svårt för lagstiftaren att komma åt förfarandet på ett ef-

fektivt sätt i och med att skalbolagstransaktioner i sig inte är olagliga utan kan vara lämpliga 

vid till exempel generationsskiften eller omstruktureringar.4 

Nuvarande lagstiftning kom till kort efter millennieskiftet sedan handeln med skalbolag 

ökat kraftigt under 1990-talet. Utredningarna som föranledde införandet av reglerna kanta-

des dock utav starkt ifrågasättande från remissinstanser. Den mest frekventa kritiken hand-

lade om reglernas utformning, då de bygger på objektiva rekvisit som kan bli tillämpliga på 

många olika situationer.5 Problematiken som uppstår är att många seriösa säljare av bolag 

riskerar att träffas utav reglerna med allvarliga konsekvenser som följd. I syfte att förhindra 

att skalbolagstransaktioner genomförs, renderar sådana affärer ofta en mycket hög beskatt-

ning.6 Tanken bakom lagstiftningen är att den ska ha en preventiv effekt som styr den säl-

jande partens beteende såtillvida att denne undviker att ge sig in i transaktioner där det 

finns en risk att skalbolagsreglerna blir tillämpliga.7  

Lagstiftning ställer generellt stora krav på rättssäkerhet för den enskilde och möjlighet att 

förutse konsekvenser av sitt handlande. I synnerhet torde detta gälla för skalbolagsreglerna 

då de träffar en viss transaktionstyp även om syftet ej är att uppnå en skattefördel. Den 

                                                 
1 Se 49a kap 5 § IL och 25a kap 9 § 2 st. IL. 

2 Prop. 2001/02:165, s. 45. 

3 Prop. 1972:93, s. 29.  

4 SOU 1989:33, s. 147f och Prop. 2001/02:165, s. 25. 

5 Se Ds 2001:35 s. 7f och Prop. 2001/02:165. 

6 Se 25a kap 9 § IL och 49a kap 11 § IL. 

7 Prop. 2002/03:96, s. 126. 
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medvetet hårda beskattningen och det ofta vida tillämpningsområdet medför att dessa reg-

ler måste vara enkla att förutse och att tillämpa.8  

Om det föreligger en skalbolagssituation finns det en möjlighet att undvika skalbolagsbe-

skattning genom att upprätta en särskild skalbolagsdeklaration och ett särskilt bokslut.9 

Detta innebär en tämligen stor administrativ börda för företagen och även en stor kostnad 

då det ofta krävs att expertis anlitas.10 Det är dock vanligt att, även i fall där den skattskyldi-

ges bedömning ger att en skalbolagssituation ej föreligger, en skalbolagsdeklaration ändå 

lämnas in för ”säkerhets skull” på grund av rädsla och osäkerhet för hur Skatteverket 

kommer att bedöma frågan.11 Det förefaller som om det råder stor oklarhet angående hur 

reglerna ska tolkas inom detta område. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen behandlar reglerna mot handel med skalbolag ur ett tillämpnings- och rättssä-

kerhetsperspektiv. Syftet är att identifiera och analysera eventuella praktiska tillämpnings-

problem som uppkommer på grund av svårigheter att avgöra i vilka situationer som skalbo-

lagsreglerna blir tillämpliga. Är dagens lagstiftning lämplig för att tillgodose krav på rättsä-

kerhet gällande möjligheten för en skattskyldig att förutse beskattningskonsekvensen?  

1.3 Metod och material 

För att uppfylla uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden vilket innebär att 

rättskällor som lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin studeras.12 Utgångspunkten tas i 

lagtext, vilket är den rättskälla med högst dignitet genom att portalparagrafen i Regerings-

formen fastslår grundsatsen att den offentliga makten ska utövas under lagarna.13  

Förarbeten används för att vidare finna förståelse i hur lagens uttryck bör förstås och väg-

ledning i hur den är avsedd att tillämpas. I förarbetena kan man även finna lagstiftarens 

motiv till utformningen av reglerna, de frågeställningar som har behandlats samt upplys-

ningar som gör det är lättare att få inblick i den verklighet som lagen är avsedd att reglera 

                                                 
8 Larsson, Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag, Skattenytt nr 9 2003, s. 633. 

9 49a kap 13 § IL och 25a kap 11 § IL. 

10 Melbi, Skalbolagsreglerna – behövs de?, Skattenytt nr 5 2008, s. 242f.  

11 Nordström, Skatteverket vill ha din skalbolagsdeklaration, Balans nr 3 2006, s. 35. 

12 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 312. 

13 1 kap 1 § Regeringsformen. 
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och lagens funktion i detta sammanhang.14 Detta blir särskilt intressant gällande skalbolags-

reglerna i och med dess speciella karaktär med långtgående beskattningskonsekvenser. 

Tyvärr är tillgången till relevant praxis relativt begränsad. Det finns dock ett antal rättsfall 

från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden där för ämnet viktiga frågor behandlas och 

diskussionen där ger en inblick i vilka faktorer som kan tillmätas betydelse. Urvalet av rätts-

fall sker genom sökning i juridiska databaser och även utifrån vilka fall som behandlas i 

doktrin.  

Doktrin anses i regel som en lägre stående rättskälla än lagtext, förarbeten och praxis.15 I 

och med att uppsatsen behandlar praktiska tillämpningsproblem i rättsutövningen, blir 

dock inställningen hos de som arbetar med lagen på daglig basis av stor vikt för analysen. 

För att spegla praktikers syn på lagstiftningen används därför ett antal debattartiklar från 

olika juridiska tidskrifter, främst från Skattenytt och Svensk skattetidning. Uppsatsen an-

vänds även Statens offentliga utredningar samt ställningstaganden och lagförslag från Skat-

teverket. Dessa får anses ha ett rättskällevärde jämbördigt med doktrin. Begreppet rättssä-

kerhet saknar en allmänt accepterad auktorativ definition och det gör att begreppet kan tol-

kas på olika sätt. Därför ger doktrin i form av Alhagers bok och Rosanders doktorsavhand-

ling, där rättssäkerhet problematiseras och analyseras, mycket god hjälp i att utröna begrep-

pets innebörd och centrala element. Uppsatsen använder även ett lagförslag från 2009 som 

inte har lett till proposition. Lagförslaget jämställs med doktrin. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen analyserar skalbolagsreglerna ur ett tillämpnings- och rättssäkerhetsperspektiv 

med fokus på rättstillämpningens förutsebarhet. Rättsäkerheten kan inte bedömas endast 

beroende på huruvida beskattningen kan betecknas som förutsebar, utan även andra aspek-

ter bör beaktas.16 Det finns flera principer som har ställts upp gällande rättssäkerhet men 

denna uppsats begränsas till att behandla principen om förutsebarhet som utgångspunkt. 

Förutsebarhet kan anses som nödvändigt och grundläggande då det ofta anges som ett 

centralt element i rättsäkerhetsbegreppet. 17  För att bedöma förutsebarheten kommer lega-

                                                 
14 Lehrberg, praktisk juridisk metod, s. 83. 

15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 132. 

16 Alhager, Dispens från inkomsskatt, s. 89. 

17 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8. 
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litetsprincipen att relateras till principen om förutsebarhet. Uppfattningen i den skatterätts-

liga doktrinen är att förutsebarheten starkt förknippas med en föreskriftföljsam rättstil-

lämpning vilket är kärnan i legalitetsprincipen.18 Att föreskrifterna i lagstiftningen följs är av 

central betydelse för en skattskyldig att kunna förutse beskattningskonsekvensen.19  

Gällande både juridiska personer och fysiska personer avgränsas uppsatsen till att endast 

behandla reglerna för personer med hemvist i Sverige. Angående juridiska personer tar 

uppsatsen sin utgångspunkt i att främst ha aktiebolag i åtanke, då denna bolagsform är den 

vanligaste i skalbolagshandel.20 Dock tas speciella regleringar för ekonomiska föreningar 

och handelsbolag upp för att påvisa intressanta skillnader.  

1.5 Disposition 

I kapitel två redogörs först i allmänna ordalag dels vad som kännetecknar ett skalbolag dels 

vad handel med skalbolag innebär för att ge en grundläggande förståelse kring problemati-

ken. Sedan behandlas lagstiftningshistorik i syfte att ge läsaren en helhetsbild och förståelse 

för hur skalbolagsreglerna kommit till och hur de har utvecklats under årens lopp. 

Kapitel tre går igenom skalbolagslagstiftningen; när den blir tillämplig, vad konsekvenserna 

av detta blir och i vilka fall reglerna undantas. 

I kapitel fyra introduceras rättsäkerhetsperspektivet. Principen om förutsebarhet behandlas 

och även legalitetsprincipen kopplas till denna. Som motpol till rättssäkerhet förklaras kra-

vet på lagstiftningens effektivitet och hur detta skall balanseras i förhållande till varandra. 

I kapitel fem analyseras de problemområden som finns gällande den praktiska tillämpning-

en och dessa ställs mot de krav en skattskyldig bör kunna ställa på lagstiftningens förutse-

barhet. 

                                                 
18 Alhager, Dispens från inkomsskatt, s. 89.  

19 Alhager, Dispens från inkomsskatt, s. 91. 

20 Ds 2000:35, s. 17. 



 

 
6 

2 Skalbolag 

2.1 Vad är ett skalbolag? 

Vanligtvis när det talas om skalbolag åsyftas ett bolag där rörelsetillgångarna i näringsverk-

samheten säljs separat, en så kallad inkråmsöverlåtelse, och det ursprungliga bolaget består 

endast av ett ”skal” med likvida medel.21 Så kan upplägget ofta se ut men i dagens lagstift-

ning är dock en inkråmsöverlåtelse inte nödvändig för att ett bolag ska betecknas som skal-

bolag. De företag som lagstiftaren avsett att träffa kännetecknas av att de till stor del inne-

håller kontanta medel eller värdepapper och liknande tillgångar som är lättrealiserade.22 Till 

exempel kan ett skalbolag också föreligga i fall med ett bolag som på grund av ägarens ar-

betsinsatser i företaget till största del består av likvida tillgångar.23 I de fall skalbolag utnytt-

jas för otillbörliga skattefördelar består dessa likvida tillgångar till stor del av obeskattade 

medel.24 

Det kan även påpekas att det i definitionen av skalbolag inte tas hänsyn till skulder i bola-

get.25 Detta gör att många bolag som inte framstår som skalbolag ändå faller in under defi-

nitionen. Detta kan innebära att tillväxt- och tjänsteföretag som till stor del saknar anlägg-

ningstillgångar lättare klassas som skalbolag än andra.26 Skalbolagsdefinitionen kommer att 

behandlas mer ingående nedan.27  

2.2 Allmänt om handel med skalbolag 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar i Sverige beskattas enligt principen om ekonomisk 

dubbelbeskattning.28 Dubbelbeskattning innebär att inkomst för bolag beskattas två gånger, 

först hos bolaget och sen hos ägaren som utdelning eller kapitalvinst.29 Syftet med skalbo-

lagstransaktioner är att eliminera det första ledet i dubbelbeskattningen, det vill säga bolags-

                                                 
21 Prop. 1972:93, s. 12. 

2249a kap 6 § IL. 

23 Prop. 1972:93, s. 12. 

24 Ibid. 

25 Prop. 2001/02:165, s. 52. 

26 Ibid. 

27 Se avsnitt 3.3. 

28 Skatteverket, handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering, SKV 336 utgåva 9, s. 36. 

29 Se 6 kap 3 § IL och 41 kap 1 § IL. 
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skatten. Enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning kännetecknas en skalbolagsaffär av att 

säljaren får ett mycket högt pris för andelarna i skalbolaget, ända upp till 85–90 procent av 

obeskattat kapital. Det höga priset skulle då bero på att köparen inte avser att betala den 

skatt som är kopplad till det obeskattade kapitalet.30  

Det är framför allt två metoder för att eliminera bolagsskatten som används, antingen ge-

nom ren plundring där bolaget töms på likvida medel eller genom att skapa kostnadspos-

ter.31 Gällande kostnadsposterna handlar det främst om svårvärderade tillgångar som till 

exempel immateriella tillgångar eller lagerbevis som förvärvas och sedan skriv ned.32 

Det finns dock ett legitimt behov av handel med skalbolag på marknaden. Exempel på legi-

tima transaktioner anses vara förfaranden för att överlåta en verksamhet till nästa genera-

tion eller vid utlösen av en delägare, där inkråmsöverlåtelse och efterföljande försäljning av 

skalbolaget i många fall kan vara enda ekonomiska möjligheten.33 

2.3 Historisk lagstiftning 

2.3.1 Vinstbolagsregeln34 

Efter att handel med bolag i syfte att undgå principen om dubbelbeskattning ökat markant 

under 1960-talet och början av 1970-talet, implementerades den första lagstiftningen i Sve-

rige mot skalbolagstransaktioner år 1972.35 Reglerna avsåg att förhindra uttag av obeskatta-

de medel genom avyttring av andelar i företag som hade tömts på större delen av sina rö-

relsetillgångar. Alltså var, till skillnad från dagens lagstiftning, en inkråmsöverlåtelse nöd-

vändig för att skalbolagsreglerna skulle bli tillämpliga.36 Ytterligare ett krav på orsakssam-

band förelåg, nämligen att de obeskattade medlen uppkommit till följd av avyttringen av 

rörelsetillgångarna.37 Förarbetena konstaterade att denna typ av upplägg saknade naturlig 

                                                 
30 Prop. 2001/02:165, s. 22. 

31 Ibid. 

32 Gäverth, Skatteregler mot handel med skalbolag, SN nr 7-8 2002, s. 383. 

33 Prop. 2001/02, s. 60. 

34
 Begreppen vinstbolag/skalbolag används idag ofta synonymt. 

35 Prop. 1972:93, s. 5. (lagrummet återfanns i 35 § 3 mom sjunde st. kommunalskattelagen(1928:370). 

36 Prop. 1973:93, s. 32. 

37 Prop. 1973:93, s. 33. 
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affärsmässig motivering och att det därför, istället för en allmän bestämmelse mot skatte-

undandragande, var befogat med regler riktade mot handel med skalbolag.38 

Beskattningsåtgärden riktades mot säljaren av andelarna i bolaget. Resonemanget lydde att 

det var på grund av säljarens åtgärder som de obeskattade medlen uppkommit genom att ta 

ut inkråmet i bolaget och det var han som hade överblick över bolaget ställning vid överlå-

telsen. Lagen skulle ha en prohibitiv effekt och beskattningskonsekvensen blev därför att 

hela köpeskillingen skulle beskattas som skattepliktig realisationsvinst.39  

När en andelsavyttring kunde antas ha företagits av andra skäl än att tillskansa sig en otill-

börlig skatteförmån, fanns det en möjlighet, om än mycket begränsad, att söka dispens av 

Riksskatteverket.40 Ett exempel på avyttring av affärsmässiga skäl angavs bland annat när en 

avyttring berodde på omorganisation av verksamheten inom en koncern.41 

Vinstbolagsregeln var svår att tillämpa på grund av en oprecis lagtext och förarbeten som 

inte gav tillräcklig vägledning samt att det kunde leda till olyckliga beskattningskonsekven-

ser i enskilda fall.42 Som exempel på tillämpningsproblem angavs bland annat bedömningen 

när en avyttring skulle anses ha skett, innebörden av större delen av tillgångarna överlåtits, 

huruvida det fanns ett orsakssammanhang mellan inkråmsöverlåtelsen och de obeskattade 

medlen och vilken princip som skulle användas för att värdera tillgångarna i bolaget.43 

Tolkningen av Regeringsrätten gällande flera av de viktiga rekvisiten var inte prövad förrän 

långt in på 1990-talet när  vinstbolagsregeln redan hade slopats i samband med 1991-års 

skattereform vilken behandlas nedan.44  

2.3.2 1991-års skattereform 

I och med 1991 års skattereform infördes fåmansföretagsregler med de tre inkomstslagen 

tjänst, näringsverksamhet och kapital för fysiska personer.45 I samband med reformen av-

                                                 
38 Prop. 1973:93, s. 29f. 

39 Prop. 1973:93, s. 34. 

40 Prop.1973:93, s. 35. 

41 Ibid. 

42 SOU 1989:33, s. 147ff. 

43 Grosskopf, Göran, Vinstbolag – aktiebolags- och skatterättsliga frågor, s. 73ff. 

44 Gäverth, Skatteregler mot handelsbolag, Skattenytt 2002 nr 7-8. 

45 Se 56 kap IL och 57 kap IL. 
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skaffades den tidigare gällande vinstbolagsregeln på grund av att de särskilda reglerna för 

beskattning av utdelning från och kapitalvinst vid avyttring av andelar för delägare i få-

mansföretag, vilket skulle innebära att handel med skalbolag inte längre var intressant.46 

Reglerna tog sikte på skatteplanering där ägare till fåmansföretag ville omfördela arbetsin-

komster till utdelning eller kapitalvinst, något man ansåg att vinstbolagsregeln inte stoppade 

på ett effektivt sätt.47 Bakgrunden till reglernas tillkomst var att det i ett fåmansföretag inte 

finns ett reellt tvåpartförhållande utan ägaren är ofta även den som har rollen som företags-

ledare.48 Om ägaren är aktiv i bolaget kommer inkomsten från detta att utgöra en blandning 

av arbetsinkomster och kapitalinkomster.49 Syftet med reglerna är att förhindra att ägare 

försöker åstadkomma en lägre beskattning genom att ta ut löneinkomster som utdelning. 

Utgångspunkten är att ägare ska erhålla en schablonmässig avkastning på det kapital som de 

har investerat i företaget. En vinst som motsvarar en ”normalavkastning” får tas ut och be-

skattas i inkomstslaget kapital, övrig utdelning beskattas som inkomst av tjänst.50  

Det antogs att det inte längre skulle vara lönsamt att omvandla arbetsinkomster till realisa-

tionsinkomster i fåmansföretag.51 Dock kunde skalbolagstransaktioner trots denna skattere-

form vara lönsamma under denna epok i lagstiftningen. Anledningen framstår som att de 

beräkningar som låg till grund för skattereformen anses ha grundats på felaktiga förutsätt-

ningar.52  

Skattereformen tog sikte på att upprätthålla andra ledet i dubbelbeskattningen genom att 

hindra aktieägare från möjligheten att fördela om arbetsinkomster till kapitalinkomster.53 

Med andra ord togs det endast hänsyn till säljaren av ett bolag medan det konstateras i fö-

rarbetena till skalbolagsreglerna att det inte är dennes skattesituation som är drivkraften när 

det gäller handel med skalbolag.54 Det handlar snarare om att köparen är villig att betala 85-

                                                 
46 Prop. 1989/90:110, s. 472. 

47 Prop. 1989/90:110, s. 467. 

48 Ibid.  

49 Ibid. 

50 Prop. 1989/90:110, s. 468. 

51 Prop. 2001/02:165, s. 37 

52 Rask, Vinstbolagsaffärer, Skattenytt 1992, s. 74. 

53 Se Rask, Vinstbolagsaffärer, Skattenytt 1992, s. 69-75 och Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 60.  

54 Prop. 2001/02:165, s. 37. 
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90 procent av de obeskattade medlen i företaget eftersom han inte ämnar betala bolagsskat-

ten.55 

2.4 Sammanfattning 

Ett skalbolag kännetecknas av att det till stor del består av kontanter, värdepapper eller lik-

nande lättrealiserade tillgångar. Otillåten handel med skalbolag syftar till att uppnå en skat-

tefördel genom att köparen inte avser betala den skatt som fortlöper på obeskattade medel i 

bolaget. Den första regleringen på området var vinstbolagsregeln som sedermera avskaffa-

de genom 1991-års skattereform i huvudsak på grund av tillämpningsproblem. Reformens 

regler antogs medföra att skalbolagstransaktioner inte längre skulle vara lönsamma att 

genomföra. Dessa förhoppningar har i efterhand visat sig vara felaktiga. Skalbolag kunde 

fortfarande användas för att erhålla skatteförmåner.   

 

 

                                                 
55Prop. 2001/02:165, s. 37.  
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3 Nuvarande lagstiftning  

3.1 Inledning 

År 1998 krävde Riksskatteverket(nuvarande Skatteverket) att regeringen skulle ta krafttag 

mot handeln med skalbolag som hade ökat kraftigt. Trots att mörkertalet antogs vara stort, 

hade revisioner i Stockholms län resulterat i taxeringshöjningar med sammanlagt 1,2 miljar-

der kronor av skalbolagens intäkter för åren 1996 och 1997.56 Endast en liten del av den 

debiterade skatten ledde i slutändan till skatteintäkter för staten, då bolagen i regel var töm-

da på tillgångar.57 Det var uppenbart att 1991-års skattereform inte fungerade som tänkt 

och regler för när fysiska personer säljer andelar i skalbolag introducerades. Skalbolagsreg-

lerna utformades på ett sådant sätt att de ska kunna tillämpas mekaniskt, bland annat för att 

öka förutsebarheten och därmed underlätta för både skattskyldiga och skattemyndigheter.58 

Liknande regler för juridiska personer ansågs nödvändiga till följd av att kapitalinkomstbe-

skattning av näringsbetingade andelar avskaffades. Genom avskaffandet öppnades nya möj-

ligheter för handel med skalbolag inom bolagssektorn.59 Mot den bakgrunden och med 

hänsyn till den kunskap och erfarenhet som finns om handel med skalbolag gällande fysiska 

personer var det uppenbart att det var nödvändigt att komplettera regelverket med regler 

som motverkar handel med skalbolag inom företagssektorn.60  

Skalbolagsreglerna återfinns i inkomstskattelagen(IL).61 I kapitel 49a IL statueras det när 

reglerna ska tillämpas på fysiska personer och i kapitel 25a IL när de ska tillämpas på juri-

diska personer. Då dessa två kapitel i huvudsak är likartade behandlas de gemensamt ned-

an.  

Teorin i denna uppsats tar sin utgångspunkt i reglerna för fysiska personer då dessa regler 

kom före och reglerna för juridiska personer har till största del baserats helt på dessa reg-

                                                 
56 Prop. 2001/02:165, s. 22. 

57 Ibid. 

58 Prop. 2002/03:96, s.124. 

59 Prop 2002/03:96, s.115. 

60 Ibid. 

61 25a kap IL och 49a kap IL. 



 

 
12 

ler.62 I de fall reglerna avviker från varandra görs en jämförelse för att tydligt påvisa skillna-

derna. 

3.2 När skall reglerna tillämpas? 

En skalbolagstransaktion föreligger om det avyttrade företaget vid tidpunkten för försälj-

ning innehar likvida tillgångar som till marknadsvärdet överstiger ett jämförelsebelopp.63 

Huvudregeln är att om samtliga andelar avyttras, uppgår jämförelsebeloppet till halva er-

sättningen vid försäljningen.64 I annat fall utgör jämförelsebeloppet hälften av det samman-

lagda värdet av alla andelar beräknat med utgångspunkten i försäljningspriset för de sålda 

andelarna.65  

För att kapitel 49a IL ska tillämpas krävs att två förutsättningar är uppfyllda. Den första 

förutsättningen är att en fysisk person avyttrar en andel i ett skalbolag och den andra att det 

uppkommer en vinst i inkomstslaget kapital.66 

I kapitel 25a IL statueras däremot att när en juridisk person avyttrar en andel i ett skalbolag 

så ska ersättningen tas upp som kapitalvinst.67 För juridiska personer krävs det alltså inte att för-

säljningen ger någon faktisk vinst. 

En andel definieras som andel i ett aktiebolag, ekonomisk förening eller ett handelsbolag.68 

I begreppet andel likställs även andra delägarrätter som getts ut av och hänför sig till det 

avyttrade företaget.69 Andra delägarätter syftar till aktiehärledda delägarrätter som teck-

ningsrätter, delrätter och optioner.70 

Även indirekta försäljningar omfattas av reglerna för att undvika att lagen kringgås.71 Till-

lämpningen begränsas inte till koncernförhållanden utan det är tillräckligt att det finns en 

                                                 
62 Prop. 2002/03:96, s.115. 

63 49a kap 6 § IL och 25a kap 9 § IL. 

64 49a kap 9 § IL och 25a kap 17 § IL. 

65 Ibid. 

66 49a kap 2 § IL. 

67 25a kap 9 § IL. 

68 49a kap 4 § IL. 

69 Ibid. 

70 Prop. 2001/02:165 s. 44. 

71 49a kap 4 § IL. 
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intressegemenskap mellan företagen.72 Med intressegemenskap avses ett företag i vilket det 

avyttrade företaget genom ägarandel eller på annat sätt innehar har ett väsentligt inflytan-

de.73 I förarbetena nämns som exempel att i och med den här typen av reglering blir det 

inte möjligt för samverkande konsulter att kringgå lagstiftningen genom att via helägda ak-

tiebolag samla likvida medel i ett dotterbolag och sedan sälja sina andelar.74  

Undantag görs i fall någon andel i det avyttrade företaget är marknadsnoterad eller anses 

avyttrad enligt bestämmelserna om likvidation och konkurs.75 Även i vissa situationer där 

reglerna om upplösning, avyttring och övergång av ägare gällande handelsbolag tillämpas 

inte skalbolagsreglerna för fysiska personer.76 

3.3 Bedömning av huruvida skalbolag föreligger 

3.3.1 Inledning 

Syftet med utformningen av skalbolagsdefinitionen är att den i möjligaste mån inte skall 

vara beroende av subjektiva bedömningar som i enskilda fall blir svåra att göra. På grund av 

lagstiftningens karaktär ansåg lagstiftaren att det är särskilt viktigt att säljaren kan göra en 

mekanisk bedömning huruvida ett skalbolag föreligger.77 De företag som är avsedda att 

träffas utmärks av att de till övervägande del består av likvida tillgångar som kontanta me-

del, värdepapper eller liknande.78 Ett bolag klassas som ett skalbolag om de likvida medlen i 

bolaget överstiger ett jämförelsebelopp.  

3.3.2 Likvida medel 

Huvudregeln är att som likvida medel räknas kontanter, värdepapper och liknande tillgång-

ar.79 Begreppet liknande tillgångar refererar till andra typer av tillgångar som är lättrealisera-

                                                 
72 49a kap 4 § IL. 

73 Prop. 2001/02:165 s. 44. 

74 Prop. 2001/02:165, s. 45. 

75 49a kap 3 § IL. 

76 Ibid. 

77 Prop. 2001/02:165, s. 51. 

78 Ibid. 

79 49a kap 7 § IL och 25a kap 14 § IL. 
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de.80 Även andra tillgångar kan genom den så kallade kompletteringsregeln inrymmas i lik-

vida tillgångar om;  

”Tillgångarna anskaffats tidigast två år före avyttringen, 

tillgångarna saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrivs intill 

två år före avyttringen, och 

det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna 

avyttras efter avyttringen av andelen.”81  

Såsom framgår av formulering i lagtexten, måste samtliga tre rekvisit vara uppfyllda för att 

tillgången skall anses vara likvid. De två första rekvisiten är objektiva medan det tredje är 

subjektivt.82 Rekvisiten kom till för att förhindra att företag urholkar sina likvida tillgångar 

genom att köpa på sig tillgångar som är lätta att realisera efter avyttringen av företaget.83 

Fordringar som ett bolag har ingår som utgångspunkt inte i beräkningen när likvida till-

gångar ska summeras.84 Det har inte ansetts finnas anledning att medta fordringar som hän-

för sig till normal försäljning av varor och tjänster, utan endast om en försäljning kan klas-

sas som ett steg i en avveckling av verksamhet ska den beaktas.85 I förarbetena nämns också 

att hänsyn kan behöva tas till fordringar på återbetalning av skatt, om företaget kan miss-

tänkas försöka kringgå reglerna genom att göra en omotiverat stor inbetalning av preliminär 

skatt.86 

Det är de likvida och lättrealiserade tillgångarna som är avgörande i bedömningen av huru-

vida ett skalbolag föreligger. Lagstiftaren har i syfte att underlätta den praktiska tillämp-

ningen och göra den så mekanisk som möjligt valt att endast se till dessa tillgångar. I och 

med att fokus ligger på likvida och lättrealiserade tillgångar är förhoppningen att undvika 

                                                 
80 Prop. 2001/02:165, s. 50. 

81 49a kap 7 § IL och 25a kap 14 § IL. 

82 Walander, Skatteregler mot handel med skalbolag, FAR info nr 2 2002.  

83 Prop. 2001/02:165, s. 49. 

84 Prop 2002/03:96, s. 117. 

85 Ibid. 

86 Ibid. 
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svåra bedömningar i enskilda fall om man skulle väga in andra faktorer.87 Utformningen av 

skalbolagsdefinitionen är framtagen för att en säljare lätt ska kunna avgöra om en skalbo-

lagstransaktion föreligger.88 Om man sedan ändå vill genomföra affären kan säljaren undvi-

ka beskattningskonsekvenserna om det avyttrade bolaget upprättar en skalbolagsdeklara-

tion.89  

Ingen hänsyn tas alltså till företagets skuldsida och inte heller om de likvida medlen har lå-

nefinansierats.90 Det hävdas att ett skalbolag som per definition innehåller likvida medel, 

har möjlighet att reglera skuldsidan innan en företagsavyttring, åtminstone när det gäller 

kortfristiga skulder. Inom ramen för ventilen91 i lagstiftningen som anger de fall där skalbo-

lagstransaktioner undantas beskattning om särskilda skäl talar mot det, bör dock viss hän-

syn kunna tas till skuldsidan.92  

Det medges heller inget avdrag för eget kapital som redan varit föremål för beskattning.93 I 

förarbetena uttrycker flera remissinstanser uttryckliga önskemål om ett sådant avdrag. 

Dock anses det medföra alltför stora svårigheter gällande vad som ska avses med ett sådant 

avdrag. Det framförs frågor angående till exempel hur hänsyn ska tas till att ett skalbolag 

kan råka ut för eftertaxering. Vidare kan det också förekomma att det bokförda kapitalet 

inte på ett rättvisande sätt visar det beskattade kapitalet på grund av till exempel upp- eller 

nedskrivningar av värdepapper.94 Det anses att ett möjligt avdrag för beskattat eget kapital 

skulle uppmuntra kringgåenden av lagstiftningen och innebära stor risk för manipulationer 

av redovisningen och därmed allvarligt försvåra rättstillämpningen.95 

Regeringsrätten har i olika fall gjort tolkningar av vad som innefattar begreppet likvida me-

del. I ett rättsfall96 från 2003 hade ett bolag som avyttrades ett lager av värdepapper. Rätten 

                                                 
87 Prop. 2002/03:96, s. 116. 

88 Prop. 2001/02:165, s. 52. 

89 Se nedan avsnitt 3.6. 

90 Prop. 2001/02:165, s. 52. 

91 Se nedan avsnitt 3.7.3. 

92 Prop. 2001/02:165, s. 52.  

93 Prop. 2002/03:96, s. 118. 

94 Ibid. 

95 Ibid. 

96 RÅ 2003 ref. 68. 
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hänvisade till att reglerna var avsedda för främst marknadsnoterade värdepapper och i det 

aktuella fallet så var förutsättningarna att värdepapperna antingen var marknadsnoterade el-

ler föremål för regelbunden omsättning med officiella slutkurser. Enligt rättens bedömning 

saknade det betydelse att värdepapperna ingick i bolagets lager och dessa ansågs som likvi-

da medel.97 Trots denna dom kom reglerna senare att ändras vilket innebär att i dagens lag-

stiftning finns ett undantag angående värdepapper som är i lager i värdepappersrörelse.98  

I ett annat rättsfall99 från 2004 hade två aktieägare som säkerhet för pensionsutfästelser till 

delägarna, tecknat och pantsatt kapitalförsäkringar. Rätten hänvisade till att vid bedöm-

ningen huruvida skalbolag föreligger ska ingen hänsyn tas till bolagets skulder och att lätt-

realiserade tillgångar ska omfattas. Bestämmelserna tolkades så att det är tillgångarnas ka-

raktär som ska avgöra bedömningen av om det är en likvid tillgång, det faktum att tillgång-

en var pantsatt vägdes inte in och försäkringarna ansågs utgöra likvida medel.100 

I ett förhandsbesked101 från Skatterättsnämnden den 7 juli 2007 behandlades ett fall där ett 

bolag ägde flera fastigheter inklusive ett par som var hyresfastigheter. Dessa två fastigheter 

skulle överlåtas till en, av hyresgästerna bildad, bostadsrättsförening. Upplägget var att fas-

tigheterna först skulle överlåtas till ett dotterbolag och aktierna i detta bolag skulle sedan 

säljas till bostadsrättsföreningen för marknadsvärdet. Frågan var då huruvida dotterbolaget 

var ett skalbolag i och med att fastigheterna kunde jämställas med likvida tillgångar med 

stöd av den så kallade kompletteringsregeln. Nämnden gjorde bedömningen att av lagtex-

tens ordalydelse och reglernas mekaniska utformning bör tolkas att alla typer av tillgångs-

slag kan omfattas av införsäljningsregeln. Möjligheten att i det enskilda fallet upprätta en 

skalbolagsdeklaration eller begära en tillämpning av ventilen gav enligt nämnden stöd åt en 

sådan tillämpning. Överlåtelse och avyttring skulle ske i nära anslutning till varandra och 

dotterbolaget hade tidigare inte haft någon verksamhet. Vidare var avsikten att de till dot-

terbolaget överlåtna fastigheterna skulle avyttras till bostadsrättsföreningen i anslutning till 

att aktieöverlåtelsen sker. Därmed ansåg nämnden att alla rekvisit för att fastigheterna skul-

                                                 
97 RÅ 2003 ref. 68. 

98 Se 49a kap 7 § 2 st 2 p IL och 25a kap 15 § 2 p IL 

99 RÅ 2004 ref. 137. 

100 Ibid. 

101 Skatterättsnämnden förhandsbesked den 6 juli 2007. 



 

 
17 

le jämställas med likvida tillgångar var uppfyllda och dotterbolaget ansågs därför vara ett 

skalbolag.102 

Det är ej fråga om likvida tillgångar ifall det handlar om andelar och aktiebaserade delägar-

rätter som är i intressegemenskap med det företag som den avyttrade andelen är kopplad 

till, skälet är för att undvika att tillgångar räknas dubbelt.103 Dessa ska istället räknas med 

när summan av marknadsvärdet av likvida tillgångar beräknas till den del som motsvarar 

det avyttrade företagets ägarandel i företag i intressegemenskap.104  

Sammanfattningsvis är omfattningen av likvida medel att anse som vid enligt laglydelsen. 

Vidare har Regeringsrätten och Skatterättsnämnden i sina avgöranden gjort en tämligen 

öppen tolkning i vad som ryms inom begreppet. 

3.4 Återköp 

För att förhindra att lagstiftningen kringgås genom att det avyttrade företaget omvandlas till 

ett skalbolag efter försäljningen har det ansetts behövligt med regler om återköp.105 Återköp 

innebär att företaget säljs som ett icke-skalbolag inklusive inkråm och alla tillgångar, dock 

köper säljaren tillbaka den övervägande delen av andra tillgångar än de likvida inom två år 

efter den tidigare avyttringen.106 Detta innebär alltså att det finns en karenstid på två år för 

företagsförsäljningar att kunna falla under skalbolagsreglerna. 107 

Det som utmärker dessa fall är att ägaren inte haft för avsikt att släppa kontrollen över fö-

retagets verksamhet.108 Det ställs dock inga krav på att det är identiskt samma tillgångar 

som återköps. På grund utav kontrollsvårigheter anses det tillräckligt att säljaren köper till-

gångar av det avyttrade företaget.109 

                                                 
102 Skatterättsnämnden förhandsbesked den 6 juli 2007. 

103 49a kap 7 § IL, 25a kap 15 § IL samt Prop. 2001/02:165, s. 43. 

104 49a kap 7 § IL och 25a kap 16 § IL. 

105 49a kap 10 § IL och 25a kap 18 § IL. 

106 Prop 2001/02:165, s. 57. 

107 Ibid. 

108 Ibid. 

109 Ibid. 
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Beskattning skall ske det beskattningsår då andelarna avyttrades.110 Den skattskyldige måste 

lämna uppgift om att han köper tillbaka tillgångar från det avyttrade företaget och skalbo-

lagsreglerna kan bli tillämpliga retoraktivt på den första försäljningen. Om en skattskyldig 

inte lämnar en sådan uppgift gäller vanliga regler om eftertaxering och skattetillägg.111 

3.5 Beskattningskonsekvenser 

3.5.1 Fysiska personer 

Den del som består av en kapitalvinst som uppstår då en fysisk person avyttrar en andel i 

ett skalbolag ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet.112 Huruvida ägaren 

varit aktiv i bolaget saknar betydelse när det gäller skalbolagsavyttringar.113 Huvudregeln för 

en enskild näringsidkare är att all näringsverksamhet denne bedriver räknas samman som 

en enda näringsverksamhet.114 I fall med skalbolagsbeskattning ses dock den passiva när-

ingsverksamheten som en självständig verksamhet vilket innebär att det inte finns någon 

möjlighet att kvitta vinsten mot förluster i andra näringsverksamheter.115 Anledningen är att 

i fall att möjlighet fanns att sammanlägga olika verksamheter skulle detta kunna leda till att 

beskattningen elimineras om andra verksamheter går med underskott.116 Överskott från 

passiv verksamhet medför att kapitalvinsten, förutom kommunal och statlig skatt, även be-

lastas med en särskild löneskatt och inkomsten blir inte förmånsgrundande.117 

3.5.2 Juridiska personer 

Om en delägarrätt till ett skalbolag avyttras eller ett återköp sker, ska hela ersättningen tas 

upp som kapitalvinst det år då avyttringen skedde.118 Kravet på att det skulle uppkomma en 

kapitalvinst slopades genom en lagändring som trädde i kraft 1 jan 2010.119 En skalbolags-

transaktion kan alltså tillämpas även om det i och med försäljningen uppstår en förlust för 

                                                 
110 Prop 2001/02:165, s. 58. 

111 Ibid. 

112 49a kap 11 § IL. 

113 Prop 2001/02:165, s. 58. 

114 14 kap 12 § IL. 

115 Prop 2001/02:165, s. 60. 

116 Prop. 2001/02:165, s. 58. 

117 14 kap 13a §, lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. 

118 25a kap 9 § IL. 

119 Prop. 2009/10:36. 



 

 
19 

den skattskyldige. Det anfördes i förarbetena att ett slopande av kravet på kapitalvinst för-

bättrar reglernas effektivitet och främjar syftet att motverka skalbolagstransaktioner.120 Skä-

let till att hela ersättningen istället för en faktisk vinst ska beskattas förklaras i förarbetena 

till den ursprungliga lydelsen där det var ett krav att en kapitalvinst skulle uppkommit.121 I 

och med att skalbolagsreglerna i praktiken bara blir tillämpliga på juridiska personer när det 

gäller transaktioner med näringsbetingade andelar, ansågs det alltför problematiskt att blan-

da in omkostnadsbelopp för att räkna ut en kapitalvinst. Kapitalvinster på sådana andelar är 

skattefria så räknade man med att det i många fall skulle saknas uppgifter för att beräkna ett 

skattemässigt omkostnadsbelopp.122 Detta resonemang fördes trots att det ursprungliga 

kravet på att kapitalvinst skulle uppkommit för att reglerna skulle tillämpas i praktiken in-

nebar att den skattskyldige ändå var tvungen att hålla koll på sitt omkostnadsbelopp och 

sina värdeöverföringar.123  

Den preventiva effekten som denna utformning ger beskrevs också som en klar fördel ge-

nom att det styr överlåtarens beteende såtillvida att denne har starka skäl att undvika situa-

tioner där skalbolagsreglerna kan bli tillämpliga. En ökad försiktighet från överlåtaren för-

svårar verksamheten avsevärt för kriminella och oseriösa förvärvare. 124 

3.6 Undantag från skalbolagsbeskattning 

3.6.1 Skalbolagsdeklaration 

För att undvika skalbolagsbeskattning och beskattas enligt vanliga regler om kapitalvinst 

och kapitalförlust kan säljaren upprätta en särskild skalbolagsdeklaration och ett särskilt 

bokslut.125 Bokslutet skall upprättas som om beskattningsårets avslut sker vid tidpunkten 

för avyttrandet, för handelsbolag kan detta ske även vid tillträde.126 Innebörden blir att av-

sättningar till periodiseringsfond och ersättningsfond skall återföras.127 

                                                 
120 2009/10:36, s. 61f. 

121 Prop. 2002/03:96, s. 128. 

122 Prop. 2002/03:96, s. 128. 

123 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 24. 

124 Prop 2002/03:96, s.128. 

125 25a kap 11 § IL och 49a kap 13 § IL. 

126 Ibid. 

127 Ibid. 
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Skalbolagsdeklarationen ska lämnas in inom 30 dagar efter det att andelen avyttrats eller när 

det gäller handelsbolag kan detta även räknas från tillträdesdagen.128 Det har funnits en vilja 

från Skatteverkets sida att förlänga denna tidsfrist på grund av den i sammanhanget knappa 

tiden men det har till dags dato inte implementerats.129 

I förarbetena sågs skalbolagsdeklaration som en möjlighet för ett avyttrat företag att med 

en obetydlig summa och med liten tidsåtgång förhindra att säljaren påförs skalbolagsbe-

skattning. Därmed en effektiv och enkel utväg för att säkerställa att man inte träffas utav 

skalbolagsreglerna.130 

NUTEK har i en rapport där man utreder arbetet som krävs för att uppfylla olika regler 

kommit fram till att kostnaden för att upprätta en skalbolagsdeklaration uppgår till 9 500 

SEK för internt arbete och 4 500 för att anlita externa rådgivare.131 Skatteverket har uttalat 

att kostnader för att avgöra om avyttrade andelar är hänförliga till ett skalbolag, upprätta 

skalbolagsdeklarationer och ställa säkerhet i enlighet med skalbolagsreglerna inte är av-

dragsgilla.132 

Skatteverket har rätt att kräva att den skattskyldige ställer säkerhet för skatteinbetalning-

en.133 Den skatt som framgår av beräkningarna i skalbolagsdeklarationen behöver inte beta-

las in direkt av den skattskyldige, utan det räcker att en garantiförbindelse utfärdas.134 Kost-

naden för en ställd säkerhet ska ersättas om garantiförbindelsen inte behöver tas i an-

språk.135 I det fall Skatteverket avstår från att begära att en säkerhet ska ställas blir då kon-

sekvensen att den som avyttrat andelen i företaget tillsammans med företaget skyldig att be-

tala företagets slutliga skatt. Betalningsansvar kan endast uppgå till högst det belopp för vil-

ket säkerhet skulle ha ställts om en sådan hade begärts.136 

                                                 
128 10 kap 8 § SBL.  

129 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 
266104-09/113. 

130 Prop. 2002/03:96, s. 165. 

131 NUTEKs rapport R 2008:15, Näringslivets administrativa regelbördor, Kompletterande skattemätning. 

132 Skatteverkets ställningstagande 2006-05-06, dnr 131 282961-06/111. 

133 49a kap 13 § 3p. IL. 

134 Prop 2001/02:165, s. 64. 

135 Ibid. 

136 12 kap 8c § SBL. 
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Om tillgångar från bolaget har återköpts inom en period av två år och det därför anses fö-

religga ett skalbolag finns det ingen möjlighet att undvika en eventuell skalbolagsbeskatt-

ning genom att lämna in en skalbolagsdeklaration. En sådan deklaration kan även i fråga 

om återköp endast skickas in inom 30 dagar från det att den tidigare andelsavyttringen 

skett.137 

3.6.2 Ventilen  

3.6.2.1 Inledning 

I skalbolagslagstiftningen har som en säkerhetsåtgärd implementerats en ”ventil” som en 

utväg då skalbolagsbeskattning skulle vara uppenbart oskäligt.138 Skalbolagsreglerna ger att 

vissa situationer inte ska omfattas och att legitima skalbolagsaffärer går att genomföra. Ex-

empel på legitima transaktioner anses vara förfaranden för att överlåta en verksamhet till 

nästa generation eller vid utlösen av en delägare, där inkråmsöverlåtelse och efterföljande 

försäljning av skalbolaget i många fall kan vara enda ekonomiska möjligheten.139 Bolag med 

stora kostnader för forskning och utveckling finansieras ofta med hjälp av skalbolag.140 I 

det fall undantagsregeln blir tillämplig behöver alltså den skattskyldige ej upprätta en skal-

bolagsdeklaration för att undvika skalbolagsbeskattning. Ventilen går att dela upp i två de-

lar, minoritetsregeln och regeln om särskilda skäl vilka behandlas nedan.141 

3.6.2.2 Minoritetsregeln 

Om avyttring av företagsandel inte leder till att ett väsentligt inflytande över skalbolaget går 

över till någon annan person ska skalbolagsbeskattning tillämpas endast om det föreligger 

särskilda omständigheter.142 Detta innebär att om det handlar om en minoritetsavyttring så 

presumeras det att skalbolagsreglerna inte ska tillämpas och det är Skatteverket som har 

bevisbördan för att visa att avyttringen omfattas av reglerna.143 Minoritetsregeln existerar 

eftersom det är svårt för minoritetsägare att bedöma huruvida ett skalbolag föreligger. En 

minoritetsägare har ofta inte den inblick i företaget som krävs för att kunna göra en be-

                                                 
137 Melbi, Skalbolagsreglerna – behövs de?, Skattenytt 2008 nr 5, s. 242. 

138 49a kap 12 § IL och 25a kap 12-13 §§ IL. 

139 Prop. 2001/02:165, s. 60. 

140 Ibid. 

141 Se avsnitt 3.6.2.2 och 3.6.2.3. 

142 49a kap 12 § 2st IL och 25a kap 12 § IL. 

143 Baran, Skatteregler mot handel med skalbolag, Svensk skattetidning 2002 nr 4, s. 244. 
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dömning av de tillgångar som finns i bolaget.144 Vidare är det svårt för dessa ägare att tvinga 

fram ett avskattningsförfarande genom skalbolagsdeklaration.145 Lagtexten ger att skalbo-

lagsbeskattning ändå kan bli tillämplig i de fall otillbörliga skatteförmåner uppnås genom en 

avyttring i de fall det anses föreligga särskilda omständigheter.146 Sådana omständigheter 

kan till exempel handla om att flera minoritetsägare utnyttjar reglerna genom att sälja sina 

andelar samtidigt eller i nära anslutning och att dessa ägare tillsammans uppnår inflytande i 

företaget.147 

Även om lagtext och förarbeten i första hand åsyftat minoritetsavyttringar har ändå praxis, i 

enlighet med lydelsen i minoritetsregeln, tillämpats i andra fall där försäljningar inte resulte-

rat i att väsentligt inflytande övergått till annan person på grund av till exempel omstruktu-

rering. Två fall som varit föremål för Regeringsrätten redogörs för nedan. 

Regeringsrätten har i ett rättsfall från 2003 prövat minoritetsregeln och huruvida undantag 

från skalbolagsbeskattning blir tillämplig på interna aktieöverlåtelser. 148 Fallet handlade om 

att A skulle avyttra aktierna i X AB till Y AB genom en intern aktieöverlåtelse och transak-

tionen var ett första led i ett planerat generationsskifte. A ägde då samtliga aktier i båda fö-

retagen och köpeskillingen sattes till 100 procent av beskattat kapital och 72 procent av 

obeskattat kapital i X AB. Skatterättsnämnden hade i ett förhandsbesked uttalat att efter-

som ett väsentligt inflytande i X AB övergick till annan person skulle därmed skalbolagsbe-

skattning tillämpas. Regeringsrätten yttrade däremot att vid en intern aktieöverlåtelse ändras 

inte det reella inflytandet över skalbolaget och att det då inte borde föreligga samma risk 

för att bolagsskatten inte betalas som det gör vid en extern avyttring.149 Det förvärvande 

bolaget fick ett inflytande över det avyttrade men detta påverkade inte A:s inflytande över 

bolaget. Företagsgruppen ägdes av honom och det var fortfarande han som bestämde över 

det avyttrade företaget och eftersom hans inflytande inte minskade ansågs inte något infly-

tande ”gå över” till det förvärvande bolaget.150 I enlighet med syftet med lagstiftningen, det 

                                                 
144 Prop 2001/02:165, s. 51. 

145 Ibid. 

146 Ibid. 

147 Prop. 2001/02:165, s. 61. 

148 RÅ 2003 ref. 68. 

149 Ibid. 

150 Ibid. 
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vill säga att motverka förfaranden som kan leda till att skatten inte betalas, ansåg Regerings-

rätten att interna aktieöverlåtelser i regel ska undantas skalbolagsbeskattning.151 

Regeringsrätten ställdes år 2006 inför frågan huruvida skalbolagsreglerna skulle tillämpas 

när tre aktiebolag vilka ingick i en stor koncern överlät sina aktier i flera helägda dotterbo-

lag som var skalbolag till andra bolag inom koncernen.152 Regeringsrätten fann att det be-

stämmande inflytandet inte övergått i och med att det reella inflytandet fanns högre upp i 

koncernen. Det fanns inte heller några särskilda omständigheter som talade för att skalbo-

lagsbeskattning skulle tillämpas ändå. Vid denna bedömning lade Regeringsrätten stor vikt 

vid att eventuella externa vidareöverlåtelser skulle ske först efter det beskattningsår som de 

koncerninterna försäljningarna företagits. Före en extern överlåtelse kommer då överlåtet 

bolag att ha betalat inkomstskatt på den löpande vinst som förfallit till betalning.153  

3.6.2.3 Särskilda skäl 

Skalbolagsreglerna verkar mekaniskt och i förarbetena ansågs det finnas ett behov av en 

möjlighet för Skattemyndigheterna att underlåta att tillämpa skalbolagsbeskattning i vissa 

speciella situationer där det är omotiverat eller oskäligt. Därför försåg man lagstiftningen 

med en ventil som kan användas när särskilda skäl talar mot skalbolagsbeskattning.154 Om 

det framkommer av en prövning att det finns särskilda skäl ska skalbolagsbeskattning ej 

ske.155 Den skattskyldige måste själv begära en prövning, i vilken ska beaktas  

vad som föranlett avyttringen av andelen eller återköpet, och 

hur ersättningen för andelen bestämts.156 

Första steget i bedömningen är alltså att utreda skälen till transaktionen. Vid implemente-

ringen av lagstiftningen ansågs det varken möjligt eller lämpligt att genom en uttrycklig och 

uttömmande reglering fastställa de situationer som kan utgöra särskilda skäl. Istället skulle 

det finnas en möjlighet att göra en mer förutsättningslös bedömning i det enskilda fallet.157 

                                                 
151 RÅ 2003 ref. 68. 

152 RÅ 2006 not. 145. 

153 Ibid. 

154 Prop 2002/03:96, s.124. 

155 49a kap 12 § och 25a kap 13 § IL. 

156 Ibid. 

157 Prop. 2002/03:96, s. 124. 
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Regeln är till för den handel med skalbolag som anses som legitim ska kunna undantas från 

skalbolagsbeskattning, såsom till exempel bolagstransaktioner vid generationsskiften och 

utlösen av delägare i en verksamhet.158 Även om skalbolagsaffärens upplägg är att bedöma 

som legitimt i sig, har det dock uttalats tydligt i förarbetena att undantag från skalbolagsreg-

lerna ej kan göras om förfaranden av sådana transaktioner ger en otillbörlig skatteförmån.159 

Därför blir steg två i bedömningen att analysera köpeskillingens storlek. Det har bestämts 

ett riktvärde på 75 procent när en bedömning görs av priset kontra obetalda skattemedel i 

företaget. Om ersättningen för de avyttrade andelarna uppgår till 75 procent av obeskattade 

medel ska säljaren inte kunna anses vara i god tro gällande köparens avsikter att betala in 

denna skatt.160 Värdet 75 procent har ansetts rimligt i och med de bedömningssvårigheter 

som kan uppkomma i vissa fall och för att undanta situationer där det visserligen uppstår 

en skatteförmån men denna är ringa i förhållande till omständigheterna i det enskilda fal-

let.161 

En bedömning av hur ersättningen bestämts ger utrymme att ta i beaktning inte bara i vil-

ken relation ersättningen står till de obeskattade vinstmedlen utan också vilka omständighe-

ter som varit med och påverkat prissättningen.162 Här öppnas för möjligheten att hänsyn 

kan tas till skalbolagets skuldsida. Det har tidigare nämnts att skulderna inte tas med i be-

dömningen huruvida ett skalbolag föreligger eller inte. Detta för att det borde finnas möj-

ligheter att reglera skulderna, speciellt när det gäller kortfristiga skulder.163 Dock kan det 

finnas andra typer av skulder som inte reglerats eller fall där en skuldreglering inte ens är 

möjlig och då ska även det beaktas i prövningen om skalbolagsbeskattning ska undantas.164 

3.7 Sammanfattning 

En skalbolagstransaktion föreligger om det avyttrade företaget vid tidpunkten för försälj-

ning innehar likvida tillgångar som till marknadsvärdet överstiger halva ersättningen vid 

överlåtelsen. Till likvida tillgångar räknas kontanter, värdepapper och liknande tillgångar 

                                                 
158 Prop 2001/02:165, s. 61. 

159 Ibid. 

160 Ibid. 

161 Ibid. 

162 Ibid. 

163 Se avsnitt 3.3.2. 

164 Prop. 2001/02:165 s. 61. 



 

 
25 

som är lättrealiserade och som anförskaffats tidigast för två år före avyttringen, saknar af-

färsmässigt samband med bolagets verksamhet och syftet var att tillgångarna skulle avyttras 

efter avyttringen av andelen. Ett vanligt bolag kan också omvandlas till ett skalbolag upp till 

två år efter avyttringen om säljaren köper tillbaka övervägande delen av realtillgångarna. Fy-

sisk person som säljer ett skalbolag ska ta upp kapitalvinsten som överskott av passiv när-

ingsverksamhet, vilket ofta innebär att kommunal, statlig och särskild löneskatt ska erläg-

gas. För juridisk person ska hela ersättningen för företaget tas upp som kapitalvinst, även 

om affären renderar i en förlust för säljaren. För att undvika skalbolagsbeskattning kan säl-

jaren antingen upprätta en skalbolagsdeklaration och ett särskilt bokslut eller begära att 

ventilen ska tillämpas vilken befriar från skalbolagsbeskattning när det anses som uppen-

bart oskäligt. 
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4  Rättssäkerhet  

4.1 Inledning 

Rättssäkerhet har aldrig fått någon allmänt accepterad auktorativ definition. I doktrin finns 

därav många olika uppfattningar om vad begreppet faktiskt innehåller.165 Grunden till rätts-

säkerhet kan beskrivas verka för att den enskilde medborgarens krav på trygghet inom 

samhället ska tillfredställas och för att den offentliga maktutövningen håller sig inom rimli-

ga gränser.166 Nedan följer en redogörelse för de aspekter av rättssäkerhetsbegreppet som är 

mest relevanta för uppsatsens syfte.167 

4.2 Lagstiftningens förutsebarhet 

När det gäller beskattning så är det är det otvivelaktigt att dess förutsebarhet är ett centralt 

element och i princip alltid omfattas av begreppet rättssäkerhet.168 Det är ett krav att en 

skatt är förutsebar, så att de skattskyldiga kan förutse konsekvenserna av sitt handlande. 

Om en skatt brister i detta avseende blir effekten att skattskyldiga avstår från handlande när 

skattekonsekvenserna är oklara. Förutsebarhet uppnås genom en klar lagstiftning utan allt-

för stort utrymme för tolkningssvårigheter eller inslag av bedömningsfrågor.169 Den prak-

tiska tillämpningen av beslutsfattare i myndigheter och domstol skall dessutom vara fri från 

godtycke.170 I annat fall riskerar rättstillämpningen att förlora den legitimitet som krävs för 

att samhällets medborgare ska sätta sin tillit till den dömande verksamheten.171 

Då krav framställs på att beskattning ska vara förutsebar finns det anledning att börja med 

vems förmåga att förutse som avses. En utgångspunkt kan vara att ta sikte på de skattskyl-

digas förutsägningsförmåga; en annan att använda beskattningstjänstemännens, skatteråd-

givarnas- och domarnas krets som måttstock.172 En viktig diskussion att föra handlar då till 

exempel inom företagsbeskattningen om huruvida det ska anses godtagbart att små och 

                                                 
165 Beyer, Vad är rättssäkerhet?, i Festskrift till Calissendorff, s.11. 

166 Sveriges Advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram, 1988, s.3. 

167 Se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4. 

168 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8. 

169 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, Skattenytt 2007 nr 9, s. 483. 

170 Ibid. 

171 SOU 1993:62, s. 76. 

172 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 9. 
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medelstora företag måste ha experthjälp för att hantera sina sedvanliga skattefrågor.173 I 

doktrin har det förts fram att en princip om förutsebarhet på två olika kvalificerade nivåer 

bör fungera som ledstjärna.174  

Den första målnivån anger att det ska vara möjligt för en jurist eller ekonom, som är rela-

tivt van vid att studera skattelagar, att bilda sig en preliminär uppfattning om skatteregelns 

betydelse genom att studera författningstext.175 Rättstillämpningen ska sedan ligga väl i linje 

med resultatet av en laganalys och inte innebära några större överraskningar om relevant 

lagtext studerats på ett förnuftigt sätt. Om lagtexten är oklar eller överhuvudtaget svårläst 

bör den rättstillämpande myndigheten vidta stor försiktighet med att tolka lagen på annat 

sätt än vad en objektiv läsning av lagtexten ger anledning att förvänta. Den första målnivån 

motiveras med att det skulle vara ohållbart om företag inför varje ekonomiskt beslut var 

tvungna att söka ledning i till exempel facklitteratur och förarbeten eller använda sig av 

skattespecialister.176  

I den andra målnivån utgörs referensgruppen av skattejurister. Innebörden är att det ska 

vara möjligt att efter en uttömmande rättsutredning förutse den slutliga rättstillämpningen. 

Det är oomstritt att företag och enskilda ska kunna förutse skatteeffekter av planerade 

transaktioner efter att ha erhållit rådgivning från skatterättslig expertis.177 

En annan faktor att utgå ifrån är vad som ska kunna förutses. I doktrin talar man om dels 

en subjektsida för den skattskyldiges förmåga att förutse rättstillämpningen och en objekt-

sida för vad som ska kunna förutses.178 En skillnad gällande kunskapsnivån för den som ska 

tolka lagen kan göras för enkla respektive komplicerade fall.179 I enkla fall bör var och en 

kunna förutse beskattningsutfallet och för mer komplicerade fall bör det räcka med en sak-

kunnig för att förutspå beskattningen.180  

                                                 
173 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 9. 

174 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s.65. 

175 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 66. 

176 Ibid. 

177 Ibid. 

178 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s. 85. 

179 Alhager, Dispens från inkomstskatt, s.86. 

180 Ibid. 
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Lagstiftningstekniken är av stor betydelse för avgörandenas förutsebarhet. I allmänhet an-

ses en teknik med detaljerade stadganden öka förutsebarheten medan allmänna stadganden 

ger lagtolkarens marginal för avgöranden ökar och därmed förutsebarheten minskar.181 Ett 

användande av oprecisa rekvisit som till exempel särskilda skäl minskar möjligheten att ge-

nom föreskriftsföljsamhet säkerställa en hög grad av förutsebarhet.182 Endast det faktum att 

lagtolkaren följer rekvisitet, att särskilda skäl ska föreligga, är i sig relativt intetsägande. För-

utsebarhet kan endast anses föreligga i verklig mening om rekvisitet fått ett innehåll anting-

en genom motivuttalanden eller med stöd av praxis.183 Ur rättsäkerhetssynpunkt är det även 

viktigt att kritiskt analysera i vilken utsträckning det är ändamålsenligt att ge tillämpnings-

planet beslutsmarginal eller prövningsrätt till exempel i form av generalklausuler eller dis-

pens- och eftergiftsstadganden som lämnar stor frihet.184 

Ett ytterligare element till rättssäkerheten är kravet att skattelagstiftningen inte ändras på ett 

sätt som skärper skattepåföljderna för redan förverkligade händelser. I sådana fall handlar 

det om formell, så kallad ”äkta” retroaktivitet.185 Det kan även handla om ”reell” retroakti-

vitet då strängare lagstiftning ingriper i anhängiga rättshandlingar eller i sådana rättshand-

lingar som har lång verkningstid och som förutsätter att en viss beskattningssituation bibe-

hålls.186 

4.3 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen brukar allmänt inom juridiken betraktas som en av de viktigaste garanti-

erna för att kunna förutse avgöranden.187 Principen har efter att ha utvecklats i straffrätten 

också implementerats inom det skatterättsliga området främst genom den vedertagna sat-

sen nullum tributum sine lege, vilket betyder ingen skatt utan stöd i lag.188 Legalitetsprincipen 

medför att myndighetsutövning endast får ske genom i förväg meddelade föreskrifter.189 

                                                 
181 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 9. 

182 Alhager, Dispens från inkomstbeskattning, s. 90 

183 Ibid. 

184 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 9. 

185 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 10. 

186 Ibid. 

187 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 55. 

188 Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 21f. 

189 SOU 1993:62, s. 78. 
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Det råder delade meningar huruvida legalitetsprincipen kan anses ha grundlagsstöd inom 

det skatterättsliga området.190 Även om principen inte till sin helhet är direkt kodifierad ge-

nom Regeringsformens paragrafer, så är det tydligt att legalitetsprincipen haft en viktig roll 

vid tillkomsten av vissa delar i Regeringsformen, vilka beskrivs nedan.191 Konsensus bland 

sakkunniga inom skatterätten kan härledas till att legalitetsprincipens centrala delar har en 

stark ställning inom skatterätten med eller utan direkt grundlagsstöd.192   

Regeringsformen uttrycker att föreskrifter som avser skatt ska meddelas genom lag.193 Vida-

re stipuleras ett förbud mot retroaktivitet, vilket innebär att skatt inte får tas ut i vidare mån 

än vad som var gällande föreskrift vid den tidpunkt då den handling som utlöste beskatt-

ningen företogs.194 Ännu en central del av legalitetsprincipen är förbud mot analog eller re-

ducerande tolkning till den skattskyldiges nackdel.195 Detta innebär dock inte att föreskrifter 

endast ska tolkas bokstavligen, utan hänsyn kan tas exempelvis till systematiken, det rättsli-

ga sammanhanget eller den historiska utvecklingen.196 

Legalitetsprincipen ska alltså i första hand verka på lagstiftningsnivå angående skatt ska 

stadgas genom lag. Lagstiftaren ska i förenlighet med principen uppställa de normer som 

ska tillämpas vid beskattningen.197 Detta ger vidare att när beslutsfattaren förutser skattepå-

följder och när han förrättar beskattningen, i första hand grundar sitt avgörande på de 

normer som genom lagstadganden har uttalats i lagstiftningen.198 Rättshierarkin förbjuder 

dock inte, inom ramen för tillåten delegering av lagstiftningsrätten, att ett bindande stad-

gande ingår i en författning av lägre rang än lag.199 Beslutsfattaren nöjer sig inte i många fall 

med förpliktigande lagstadganden utan för att komplettera lagstiftningsnormen eller för att 

fylla en lucka i lagen, grundas beslut på regler som finns i andra källor. Till exempel kan det 

                                                 
190 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s.82. 

191 Ibid. 

192 Ibid. 

193 8 kap 3 § RF. 

194 2 kap 10 § 2 st. RF. 

195 8 kap 3 § RF. 

196 SOU 1993:62, s. 79. 

197 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 10. 

198 Ibid. 

199 Ibid. 
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diskuteras om en anvisning som har givits inom de högre organen inom skatteförvaltningen 

eller om en regel som det beskattande organet antagit för internt bruk.200 Frågor kan upp-

komma hur dessa icke bindande regler ska bedömas i förhållande till den skattskyldige, hur 

effektiv informationen om dessa anvisningar är och om de skattskyldiga på ett enkelt sätt 

kan få kännedom om dessa anvisningar. Slutligen kan det finnas frågetecken gällande hur 

stor säkerhet som råder huruvida rättsinstansen kommer att ta dessa anvisningar i beakt-

ning vid en bedömning.201 

Vid sidan av lagstiftningsnormerna och de icke bindande administrativa direktiven kan ock-

så regler som härleds ur de prejudikat som givits av den högsta rättsinstansen användas. Då 

domstolen i ett avgörande i en viss typ av fall ger ett principavgörande, ställer den i prakti-

ken upp en regel som kallas prejudikatnorm.202 En lag, där en teknik med generella normer 

används, lämnar ofta stort utrymme för lagens tillämpare att fortsätta lagstiftarens arbete.203  

Beskattningen hör till det så kallade obligatoriska lagområdet och föreskrifter om skatt ska 

regleras genom lagstiftning.204 Utrymmet för verkställighetsföreskrifter är därmed mycket 

begränsat på inkomstbeskattningsområdet.205 Skatteverkets uppgift är att försöka tolka och 

tillämpa lagen och ge ut rekommendationer.206  

Ett beslut om skatt som inte är till följd av en rimlig tolkning av föreskrift, är behörighets-

överskridande av det beslutsfattande organet. Om man då genom en vag lagstiftning ger ett 

sådant utrymme för tolkningar som i praktiken får samma effekt som en överlåtelse av be-

skattningsmakten från den lagstiftande församlingen till det rättstillämpande organet, kan 

vara en fara för rättssäkerheten.207 Detta innebär att kompetensfördelningen inom beskatt-

ningsområdet rubbas. 

                                                 
200 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 10. 

201 Ibid. 

202 Ibid. 

203 Ibid. 

204 8 kap 3 § RF. 

205 8 kap 13 § RF. 

206 SOU 1993:62, s. 81. 

207 Ibid. 
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Vanligt förekommande är att det strax efter att en skattelag trätt i kraft eller i samband med 

nya ekonomiska företeelser upptäcks vissa tillämpningssvårigheter som ej förutsetts vid la-

gens beredning. I sådana situationer kan lagstiftaren hantera problematiken på olika sätt. 

Antingen genom att förhålla sig passiv och vänta på att rättspraxis på något vis löser pro-

blemet eller genom att reagera snabbt och eliminera problemet genom lagändring.208 

4.4 Krav på effektivitet  

Kravet på rättsäkerhet i beskattningen anses ibland konkurrera med ett krav på effektivi-

tet.209 Effektivitet mäts genom graden av målrealisation, om den beskattning som uttrycks i 

lagen verkligen till fullo förverkligas.210 Men då skatter drivs in måste också hänsyn tas till 

de kostnader som beskattningen föranleder både skatteförvaltningen och de skattskyldi-

ga.211  

Ett mycket viktigt effektivitetskrav vid beskattningen är att samtliga skattepliktiga inkoms-

ter blir föremål för beskattning. Ändock är det den enskilde skattebetalaren som är i fokus 

när det handlar om rättsäkerheten i skatteförfarandet, inte statens eller myndigheters be-

hov.212 Även om det mest effektiva vore att ge skattemyndigheterna fria tyglar att undersö-

ka vad som helst, när som helst, kräver respekten och skyddet för den enskildes integritet, 

att alla undersökningsbefogenheter är noggrant reglerade.213  

Trots intressekonflikten måste båda dessa intressen balansera varandra. I rättssäkerhetshän-

seende är det viktigt att skattemyndigheternas befogenheter inte går längre än vad som är 

absolut nödvändigt när det gäller intrång i den privata sfären och att de inte ger uttryck för 

godtycklig myndighetsutövning.214 

4.5 Sammanfattning 

Förutsebarhet är ett centralt element som i princip alltid omfattas av begreppet rättssäker-

het. I allmänhet anses en lagstiftningsteknik med detaljerade stadganden öka förutsebarhe-

                                                 
208 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 11. 

209 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 18. 

210 Ibid. 

211 Ibid. 

212 SOU 1993:63, s. 75f. 

213 Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT 1998 nr 8, s.763ff. 

214 Ibid. 
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ten medan allmänna stadganden ger lagtolkaren ökad marginal för avgöranden och därmed 

minskad förutsebarhet. Vid bedömningen om förutsebarheten är tillfredställande bör det 

kopplas till en diskussion om dels vem som ska kunna förutse och vad som ska kunna för-

utses.  

Legalitetsprincipen ger att ingen skatt ska tas ut utan stöd i lag. Vidare ingår i principen ett 

förbud mot retroaktivitet, analogisk och reducerande tolkning till nackdel för den skatt-

skyldige. Detta är mycket viktigt för att säkerställa en hög grad av förutsebarhet. 

Krav på rättssäkerhet konkurrerar ofta mot ett krav på effektivitet. Ett viktigt effektivitets-

krav vid beskattningen är att samtliga skattepliktiga inkomster blir föremål för beskattning, 

dock måste detta balanseras mot ett skydd för den enskilde. 
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5 Analys - tillämpningsproblem och rättssäkerhet 

5.1 Inledning 

I detta kapitel analyseras de tillämpningsproblem uppkommer eller kan tänkas uppkomma 

när skalbolagsreglerna ska tillämpas. En genomgång sker av varje område och en bedöm-

ning avseende rättssäkerheten genomförs. I ett avslutande delkapitel används en samman-

fattande analys för att binda samman och påvisa en helhetsbild.  

5.2 När uppstår ett skalbolag? 

5.2.1 Vem omfattas utav reglerna?  

Skalbolagsreglernas utformning ger att alla avyttringar där likvida tillgångar överstiger hälf-

ten av marknadsvärdet omfattas utav reglerna. I likhet med vad Roupe anser förefaller nu-

varande lagstiftning i viss mån som enklare att tillämpa än den tidigare vinstbolagsregeln.215 

Vinstbolagsregeln hade som krav att det skulle ha skett en inkråmsöverlåtelse för att bli till-

lämplig och avsaknaden av detta krav bör ha främjat effektiviten med lagstiftningen.  

Melbi konstaterar dock att reglerna träffar utan urskiljning även vanliga och seriösa aktie-

försäljningar när dessa faller in under skalbolagsdefintionen.216 Larsson ser ett stort pro-

blem i att alla bolag med en viss sammansättning av tillgångar omfattas utav reglerna vilket 

medför att till exempel tjänsteproducerande företag med liten andel rörelsetillgångar eller 

företag under tillväxt i alltför stor utsträckning betraktas som skalbolag.217  

Ändringen av huvudregeln i beskattningen då kraven på uppkommen kapitalvinst vid avytt-

ring av juridiska personer medför en stor ökning av bolagsförsäljningar som blir aktuella 

för regelverket.218 Detta ansåg Näringslivets Skattedelegation var omotiverat med tanke på 

ökningen av omfattningen och de ringa resultat i linje med beskattningens syfte som det 

förmodades ge.219 

En viktig grund till att upprätthålla beskattningen och tilliten till systemet är att reglerna 

uppfattas som motiverade med hänsyn till sitt ändamål. Munck-Persson anser att det inte är 

                                                 
215 Roupe, Skalbolag – några kommentarer med anledning av två förhandsbesked och RSV:s synpunkter, 

Svensk skattetidning 2003 nr 6/7, s. 509.  

216 Melbi, Skalbolagsreglerna – behövs de?, Skattenytt 2008 nr 5, s. 237. 

217 Larsson, Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag, Skattenytt 2003 nr 9, s. 636. 

218 Prop. 2009/10:36, s. 61. 

219 Ibid. 
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rimligt att en mycket vid krets skattskyldiga som har helt oskyldiga avsikter drabbas av en 

lagstiftning som uppkommit på grund av en antagligen liten krets kriminella individer som 

ägnar sig åt att plundra bolag.220  

Det torde finnas anledning att ifrågasätta en så pass långtgående omfattning av lagstiftning-

en. Visserligen är skalbolagshandel ett stort problem men regler med så hård beskattning 

att det kan jämställas med strafflagstiftning bör kräva att dess utformning är motiverad i 

mycket hög grad.  

5.2.2 Huvudregeln 

I bedömningen av när ett skalbolag föreligger är som konstaterat andelen likvida medel i 

företaget. Det är uppenbart att det är viktigt att säljaren av ett bolag är medveten om vad 

begreppet likvida tillgångar verkligen innebär. Huvudregeln säger att likvida medel är kon-

tanter, värdepapper eller liknande tillgångar.  

Flera författare påpekar att det är svårt att bedöma vad som egentligen ska inrymmas i be-

greppet i och med att olika tolkningar kan göras.221 I förarbetena medges det att lydelsen 

liknande tillgångar ger ett visst tolkningsutrymme men att det inte borde orsaka några pro-

blem.222 Liknande tillgångar referar som tidigare nämnts till lättrealiserade tillgångar. Eko-

brottsmyndigheten menar i sitt remissyttrande att vad som är lättrealiserat förändras över 

tid och att laglydelsen kommer att kunna tolkas olika.223 Därmed minskar begreppet liknan-

de tillgångar skalbolagsdefinitionens förutsebarhet.224 

Vad som går att utröna ur de fåtal fall som har prövats av Regeringsrätten är att en relativt 

vid tolkning har använts i bedömningen. Det kan innebära att en skattskyldig i sin egen be-

dömning tvingas för säkerhets skull utvidga tolkningsutrymmet. 

I övrigt finner jag ett par tillämpningsproblem som enligt min uppfattning inte går att få 

vägledning i med hjälp av rättskällorna, nämligen gällande fordringar och tilläggsköpeskil-

ling. Fordringar ses som utgångspunkt inte som värdepapper. Förarbetena talar då om att 

fordringar gällande normal försäljning av varor och tjänster ska undantas. Frågetecken upp-

                                                 
220 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 23. 

221 Se till exempel Melbi, Skalbolagsreglerna – behövs de?, Skattenytt 2008 nr 5, s. 239. 

222 Prop. 2001/02:165, s. 50. 

223 Prop. 2001/02:165, s. 49. 

224 Ibid. 
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står i hur posten övriga fordringar ska bedömas och vilka faktorer som tas hänsyn till. Fö-

rarbetena talar om att en försäljning vilken framstår som ett led i en avveckling av verk-

samheten kan beaktas.225 Frågetecken uppstår för kriterierna i den bedömningen. Vidare 

finns den teoretiska risken för den skattskyldige att i nära anslutning till avyttringsdagen, 

flera stora kunder betalar i förtid och fordringar som normalt har en längre löptid blir om-

vandlade till kontanter.  

Företagsförvärv med tilläggsköpeskilling innebär att priset för det avyttrade företaget be-

stäms genom en fast del och en rörlig del beroende på utfall för det förvärvande företa-

get.226 Detta upplägg är inte alltför ovanligt när det gäller företagsförvärv.227 Frågan är hur 

tillämpningen ska göras då säljaren på avyttringsdagen inte vet vad priset på företaget 

kommer att bli.  

5.2.3 Kompletteringsregeln 

Kompletteringsregeln ger att tillgångar som förvärvats tidigast två år innan avyttringen, 

saknar affärsmässigt samband med verksamheten och det inte framgår att förvärvet skett i 

annat syfte än att sälja efter avyttringen av andelen. Det sista rekvisit innebär alltså att be-

visbördan ligger på den skattskyldige att visa anledningen till förvärvet av tillgången och 

hur denna är affärsmässigt motiverad. 

Larsson framför att det är mindre lämpligt att göra tillämpningen huruvida ett skalbolag fö-

religger beroende av begreppet tillgångar utan affärsmässigt samband.228 Först ska den en-

skilde visa att förvärv har affärsmässigt samband och vad bolagets avsikt med förvärvet 

var.229 Larsson menar att det är sammantaget en mycket svår bevissituation och ett mycket 

svårt beslut för Skatteverket och i sista hand domstolen.230 

Vidare blir tillämpningen ett problem gällande företag som befinner sig i ett uppbyggnads-

skede och kanske de flesta tillgångar är anskaffade sedan tidigast två år.231 Förarbetena ger 

                                                 
225 Prop. 2002/03:96, s. 117. 

226 Wallsten, Företagsköp med utfallsförbehåll, s. 127. 

227 Ibid. 

228 Larsson, Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag, Skattenytt 2003 nr 9, s. 637. 

229 Ibid. 
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ingen ledning men eftersom en bedömning ändå måste göras även i dessa fall antas att 

Skatteverket blir tvungna att fokusera på skälet med förvärvet, huruvida det anskaffats för 

att lätt kunna realisera efter andelsavyttringen eller ej.232 

Den här utformningen av lagstiftningen lämnar över ett stort tolkningsutrymme åt den 

dömande makten. Skatteverket får möjlighet till mycket fri bedömning i dessa frågor och 

det är tveksamt om detta kan anses rättssäkert för den enskilde. Risken finns att ärenden 

blir beroende av vilken tjänsteman på Skatteverket som hanterar ärendet. 

5.3 Koncerninterna försäljningar 

Rättsfallen RÅ 2003 ref. 68 och RÅ 2006 not 145 ger stöd åt tanken att skalbolagssreglerna 

inte blir tillämpliga vid koncerninterna överlåtelser. Rättsfallen avser dock specifika 

situationer som kan vara svåra att generalisera till andra fall. I och med att konsekvenserna 

av att göra fel blir allvarliga kan tänkas att en skalbolagsdeklaration ofta lämnas ändå. 

Munck-Persson uttrycker att det är närmast absurt att inte koncerninterna överlåtelser 

uttryckligen har undantagits från tillämpningsområdet med tanke på att syftet med reglerna 

är att förhindra att skalbolag säljs till bolagsplundrare.233 Under 2009 kom ett lagförslag234 

som bland annat behandlade problematiken med koncerninterna företagsöverlåtelser. 

Lagförslaget syftade till att få en tydlig reglering som undantar koncerninterna avyttringar 

från skalbolagsbeskattning.235 Det åsyftades att trots uttalanden i förarbeten och praxis så 

framstår det inte som särskilt klart när en skalbolagsdeklaration ska lämnas in.236  

En koncernintern avyttring ger, vilket är fastställt i Regeringsrätten i ovan nämnda fall, att 

endast en formell överlåtelse av ägandet sker medan det reella inflytandet är intakt. 

Oklarheten ligger i att rätten anses ha lagt för stor vikt vid särskilda omständigheter som 

inte anses relevanta när de befriat från skalbolagsbeskattning.  När det gäller avgöranden 

angående överflyttning av inflytande har en betydande vikt lagts vid att företagets skatt 

                                                 
232

 Larsson, Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag, Skattenytt 2003 nr 9, s. 636. 

233
 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 25. 

234
 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 

266104-09/113. 

235 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 
266104-09/113, s. 10. 

236 Ibid. 
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skulle betalas.237 Denna osäkerhet i när skalbolagsbeskattning utesluts anses medföra att 

skalbolagsdeklarationer lämnas in i stort sett alltid när det gäller koncerninterna 

avyttringar.238 Eftersom det till skillnad från när ett bolag avyttras externt, inte finns någon 

risk att bolagets inkomstskatt inte betalas, bör det enligt Skatteverket finnas en tydlig 

reglering som undantar skalbolagsbeskattning när överlåtelser sker mellan företag i samma 

koncern.239  

Jag delar Munck-Perssons åsikt i detta fall, det är mycket märkligt att inte koncerninterna 

försäljningar mer uttryckligen undantagits från skalbolagsbeskattning. Det finns ingen 

rimlighet i att tolka in de transaktionerna i syftet med lagstiftningen. Det enda resultatet 

torde vara att det försvårar processen när koncerner ska utföra omstruktureringar.  

5.4 Inlämnande av skalbolagsdeklaration 

En skalbolagsdeklaration ska lämnas inom 30 dagar för att undvika skalbolagsbeskattning. I 

tidigare nämna lagförslag yttrades att denna tidsfrist borde förlängas till 60 dagar i och med 

den tunga arbetsbörda som det ofta innebär att överlåta ett företag.240 En annan ändring var  

att tidpunkten från när denna tidsfrist börjar gälla.241 Ändringen bestod i att aktiebolag skul-

le kunna räkna med denna tidsfrist från det tillfälle då köparen haft tillträde till bolaget och 

inte som det är i dagsläget, från avyttringstillfället.242  

Munck-Persson påpekar att avyttring och tillträde kan många gånger skilja mycket i tid och 

det är inte ovanligt att köpavtal upprättas med villkor i skilda hänseenden.243 Exempel på 

villkor kan vara att förvärv ska godkännas av konkurrensmyndigheterna eller att en om-

                                                 
237 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 

266104-09/113, s. 11. 

238 Ibid. 

239 Ibid. 

240 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 
266104-09/113, s. 8. 

241 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 
266104-09/113, s. 7. 

242 Skatteverket, Vissa ändringar av bestämmelserna om skalbolagsbeskattning, 2009-08-28, bilaga till dnr 131 
266104-09/113, s. 8. 

243 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 24. 
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strukturering ska ske.244 Ofta anses avtalet gälla från avtalsdagen ifall vilkor blir uppfyllda 

och i dessa fall är det oklart när en skalbolagsdeklaration ska lämnas in.245  

En annan viktig aspekt av skalbolagsdeklarationerna är att Skatteverket har möjlighet att 

avstå från att begära att en säkerhet ställs av den skattskyldige.246 Säljaren blir då tillsam-

mans med det avyttrade företaget ansvarig för skatten.247 Detta anser Munck-Persson vara 

en cynisk regel i och med att Skatteverket kan rikta sitt krav mot vem som helst av flera säl-

jare.248 I förarbetena anges det att myndigheten ska ta i beaktning vem som förvärvar bola-

get. Eftersom konsekvensen blir att säljaren blir subsidärt ansvarig om myndigheten inte 

begär säkerhet blir frågan även om vem som är säljare en avgörande omständighet för om 

säkerhet ska krävas.249 Om säljaren är ett etablerat och solvent företag talar detta för att en 

säkerhet ej behöver ställas.250  

En situation kan tänkas uppstå där köparens status är oklar men där en av säljarna är ett 

etablerat och solvent företag. I Skatteverkets intresse att slippa hantera en säkerhet och ris-

kera att ersättning måste ges för säkerhet som ej tas i anspråk, begärs ingen sådan säkerhet 

utan man räknar med att en av säljarna kan betala skatten. Denna säljare kan vara en inne-

havare av en minoritetspost medan en annan innehar en betydande majorietet. Det finns i 

en sådan situation till synes heller ingen möjlighet att kunna begära att Skatteverket ska 

motta en säkerhet. Munck-persson anser att det är orimligt att en säljare ska kunna bli an-

svarig för hela skatteinbetalningen, utan ett sådant ansvar bör begränsas till den andel som 

motsvarar säljarens andel av det avyttrade företaget.251 

                                                 
244 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 24. 
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247 12 kap 8c § 1 st SBL 
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5.5 Ventilen 

5.5.1 Minoritetsregeln och särskilda omständigheter 

Minoritetsregeln ger befrielse från skalbolagsbeskattning men tillämpas ej om särskilda om-

ständigheter föreligger. Minoritetsägare har ofta svårigheter att bedöma bolaget tillgångar 

och avgöra huruvida det är ett skalbolag samt det kan vara svårt att tvinga fram ett avskatt-

ningsförfarande genom en skalbolagsdeklaration. 

Larsson menar att ingen vägledning ges av lagtexten vilket innebär att det är i princip omöj-

ligt att förutse för en skattskyldig om regeln kommer att bli tillämplig. Larsson påpekar 

också att förutsebarheten skulle öka markant om det fastslog inom vilken gräns det rör sig 

om en minoritetspost eller om det framgick tydligare av lag att om avyttring leder till en 

otillbörlig skatteförmån så blir lagen alltid tillämplig.252  

Särskilda omständigheter kan föreligga om flera minoritetsägare försöker utnyttja reglerna 

genom att sälja sina andelar samtidigt eller i nära anslutning till varandra. Dock ställer jag 

mig frågande till hur enkelt det är för icke samverkande säljare att förutse tillämpningen i 

detta hänseende. Utan insyn i företaget kanske den skattskyldige inte har vetskap om vilken 

annan ägare som sålt andelar vid en viss tidpunkt. Även inom vilket tidsspann som avses 

med lydelsen ”i nära anslutning” specificeras inte heller.  

5.5.2 Särskilda skäl 

Om den skattskyldige begär en prövning och det föreligger särskilda skäl ska skalbolagsbe-

skattning inte ske. Förarbetena ställer upp vissa exempel men det påtalas att exemplifiering-

en är ej uttömmande. I slutändan ger förarbetena inte mycket vägledning för tillämpningen 

av reglerna och prövningen i praxis är begränsad. Att utläsa av lagtext och förarbeten är det 

givet att om den skattskyldige anser att ventilen är tillämplig så behöver ingen skalbolags-

deklaration upprättas och lämnas in till Skatteverket.  

Munck-Persson påpekar dock att att det inte går att utröna någonstans i lagstiftningen att 

den skattskyldige undgår att bli skalbolagsbeskattad för det fall han i och för sig haft goda 

grunder att anta att ventilen blir tillämplig men Skatteverket sedan finner att den inte blir 

det.253 Problematiken härrör från att det är först vid den ordinarie taxeringen som behand-

lingen av frågan huruvida om ventilen blir tillämplig, men skalbolagsdeklarationen ska läm-

                                                 
252 Larsson, Utvärdering av skattereglerna mot handel med skalbolag, Skattenytt 2003 nr 9, s. 639. 

253
 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 27. 
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nas in senast 30 dagar efter avyttring.254 Här kan man då fråga sig hur många som faktiskt 

vågar ta den risken och ändå lämnar in en skalbolagsdeklaration för säkerhets skull. 

Inom ramen för särskilda skäl kan det också bli aktuellt med ett hänsynstagande till bolags 

skuldsida.Huvudregeln är att företag normalt kan reglera skulder, i synnerhet kortfristiga, 

innan en försäljning. Då är frågan hur bedömningen ska göras huruvda skulder ska anses 

reglerbara innan en försäljning. Antagligen bör hänsyn tas till kostnad för att lösa lån och 

samtidigt löptid på dessa.  

Med dessa förutsättningar blir Alhagers resonemang om oprecisa rekvisit i hög grad intres-

sant. Rekvisitet i lagtext om särskilda skäl som undantag från skalbolagsbeskattning saknar 

tydlig vägledning från både förarbeten och praxis, därmed bör förutsebarheten i rättstil-

lämpningen för den skattskyldige i dagsläget bedömas som otillräcklig. 

5.6 Sammanfattande analys 

Enligt förarbetena skulle skalbolagsreglerna vara enkla att tillämpa med tanke på deras me-

kaniska utformning. Att reglerna träffar så många företag rättfärdigas genom att företagare 

antas veta med säkerhet huruvida de säljer ett skalbolag eller ej. 

Om reglernas karaktär vägs samman med en långtgående beskattningskonsekvens bör den 

skattskyldiges förkunskapskrav inte behöva innebära expertkunskaper för att bedöma be-

skattningen. I varje fall bör en skattskyldig som är företagare och med viss vana av skatt 

kunna bilda sig en preliminär uppfattning genom att studera lagtext. Dock är lagtexten 

sparsmakad och innehåller ett flertal oklara rekvisit i anknytning till den mekaniska delen, 

vilka inte förklaras i författningen utan ledning måste till stor del sökas utifrån andra källor. 

Det är tveksamt om detta kan anses följa legalitetsprincipen i godtagbar mån oavsett vems 

förmåga att förutse man utgår ifrån.  

Även med hjälp av förarbeten och praxis kvarstår många frågetecken och det förefaller till 

och med svårt för skattejurister att bedöma i vilka situationer det föreligger en skalbolags-

avyttring. Skatterättsliga rådgivare måste även i syfte att skydda sin klient utgå från att den 

tjänsteman på Skatteverket som gör skattekontrollen är den mest fiskala av tjänstemän och 

vidta de säkerhetsåtgärder som då är nödvändiga för att vara på den säkra sidan. Säkerhets-

åtgärden är att upprätta en skalbolagsdeklaration, trots att det i många fall egentligen är 

onödigt och innebär relativt höga kostnader. 

                                                 
254

 Munck-Persson, Skalbolagsreglerna inom företagssektorn, Svensk skattetidning 2004 nr 1, s. 26. 
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Svårigheterna att tillämpa lagen är slående lika i en jämförelse med vinstbolagsregeln. Till-

lämpningsproblemen kan tyckas undvikas genom att möjligheten finns att lämna in en 

skalbolagsdeklaration. Syftet med denna möjlighet var att skalbolag ska kunna göra ett avs-

kattningsförfarande och beskattas enligt vanliga skatteregler. Nu föreligger en uppenbar 

risk att deklarationer upprättas många gånger  i samband med fullt legitima företagsöverlå-

telser och detta borde ses som ett misslyckande. 

Reglernas historik visar på att skalbolagshandel sedan lång tid tillbaka inneburit ett stort 

problem. I och med detta har möjligtvis lagstiftaren varit för ivrig i sin eftersträvan att 

stoppa dessa bolagstransaktioner, att rättssäkerheten i viss mån förbisetts när fokus har 

lagts på lagreglernas effektivitet. Detta kan antas genom att beskåda den stora andelen an-

delsavyttringar som teoretiskt sett kan träffas av lagstiftningen. 

I och med lagstiftningstekniken som använts med generella rekvisit lämnas ett stort tolk-

ningutrymme åt den som tillämpar lagen, i första hand Skatteverket.  Detta kan ifrågasättas 

med hänsyn till legalitetsprincipen och rättssatsen att ingen skatt ska tas ut utan stöd i lag. 

RÅ 2003 är ett exempel på hur Skatterättsnämnden inte använder detta ansvar på ett bra 

sätt. Beslutet visar ett resonemang som i och för sig är korrekt om man följer laglydelsen 

strikt men som uppenbart ger ett resultat som inte följer syftet med skalbolagsreglerna. 

Det är visat att skalbolagsreglerna har medfört en mängd olika tillämpningsproblem som 

inte förutsågs eller underskattades vid lagstiftningens implementering. Detta leder till att 

rättssäkerheten bör betecknas som svag för den enskilde och därmed är nuvarande lagstift-

ning olämplig i detta hänseende. Grundproblematiken är densamma som med vinstbolags-

reglerna, det vill säga alldeles för många rekvisit och uttryck där det finns ett stort tolk-

ningsutrymme. Gällande vinstbolagsregeln tog det väldigt lång tid innan praxis började ge 

vägledning i många frågor. Detta trots ett stort antal processer som gav att många fall kom 

upp och behandlades i Regeringsrätten. Idag finns ingen bred praxis vilket borde tala för att 

en diskussion om hur handel med skalbolag ska regleras bör initieras.  
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6 Slutsats  

Skalbolagsreglerna ger upphov till ett flertal olika tillämpningsproblem. Det handlar om 

osäkerhet gällande vad som utgör likvida medel, koncerninterna försäljningar, inlämnande 

av skalbolagsdeklaration samt hur ventilen ska tillämpas. Dessa tillämpningsproblem upp-

kommer på grund av att lagstiftningen förefaller brista i rättssäkerheten. Skalbolagsreglerna 

innehåller ett antal oklara rekvisit som till synes kan ge upphov till stor osäkerhet hos skatt-

skyldiga. Förmågan att förutse beskattningskonsekvensen är att anse som otillräcklig i sam-

band med en lagstiftning med så pass långtgående konsekvenser. Osäkerheten gör att 

många skattskyldiga kan lockas att utnyttja avskattningsförfarandet genom att upprätta en 

skalbolagsdeklaration som ger företag och enskilda onödiga kostnader. Skalbolagsreglerna 

kan tyckas effektiva då den torde hindra skalbolagshandel i stor utsträckning. Det bör efter-

strävas ett effektivt skattesystem med låga transaktionskostnader. Som lagstiftningen ser ut 

idag är den dock inte effektiv om hänsyn tas till hur många oskyldiga som drabbas. Därför 

anser jag att skalbolagsreglerna är olämpliga ur ett rättssäkerhetsperspektiv och att det bör 

öppnas för diskussion angående hur handel med skalbolag bättre kan regleras.
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