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Sammanfattning 

I januari 2010 fastställde Regeringsrätten i RÅ 2010 ref. 11 fem förhandsbesked från 

Skatterättsnämnden rörande tolkningen av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1 p. IL som 

avgör när aktier i ett fåmansföretag är kvalificerade så att särskild beskattning ska ske 

av utdelningar och kapitalvinster. Med hjälp av bestämmelsens ordalydelse och det syf-

te regeln hade när den ursprungligen infördes gjorde Regeringsrätten bedömningen att 

såväl överlåtande som övertagande företag kan drabbas av att aktierna blir kvalificerade 

på grund av att samma eller likartad verksamhet bedrivs. Denna tolkning går emot de 

tolkningsrekommendationer och det syfte som uttalades i det förarbete som låg till 

grund för den ändring av regeln som genomfördes 1995.  

Trots detta har samtliga avgöranden i RÅ 2010 ref. 11 funnits vara förenliga med de 

rättssäkerhetskrav som kan ställas när medveten och frivillig skatteplanering genom-

förts. Regeringsrätten har dessutom, i den utsträckning det varit möjligt, genom sin 

tolkning säkerställt att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p IL fått ett effektivt tillämp-

ningsområde. 

Att Regeringsrätten tolkar bestämmelsen med utgångspunkt i ordalydelsen och tillmäter 

regelns allmänna syfte avgörande värde innebär att domstolen fortsätter med den meto-

dologiska praxis som påbörjades på 1990-talet. Även om uppsatsen endast bygger på ett 

rättsfall så kan denna kontinuitet sägas innebära att det bör finnas goda möjligheter att 

förutse enligt vilka riktlinjer Regeringsrätten kommer att tolka skattelag i framtiden när 

det är fråga om skatteplanering. Slutligen påpekas att tolkning av detaljerade uttalanden 

i förarbeten bör ske med försiktighet när det finns risk för att dessa inte stämmer över-

ens med den aktuella regelns bakomliggande syfte.  
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Abstract 

In January 2010 the Administrative Supreme Court in RÅ 2010 ref. 11 decided how the 

special rule concerning qualified shares shall be interpreted. The rule about qualified 

shares is a part of the legal system specified for owners of close corporations and it de-

termines when special rules for taxation of capital gains and dividends shall apply. In 

order to prevent certain models used to avoid these special rules, the Court in its inter-

pretation relied on the purpose the rule had when it was originally implemented. Accor-

dingly both companies involved in a transfer of business now can be affected by the rule 

that makes shares qualified because of the fact that same or similar business is per-

formed in the companies. However the wording of the rule has been amended since the 

implementation and in the prepatory work to this amendment it was stated that the rule 

should only affect the company which takes over the business.  

Even though the Court thus disregarded this statement, the ruling in RÅ 2010 ref. 11 is 

found to respect the legal rights of individuals that can be claimed when individuals in-

tentionally tries to circumvent tax law. In addition, the Court achieved to give the rule 

an efficient application to the extent that it was possible. The method of interpretation 

used by the Court follows tendencies shown in earlier case law. It can therefore be 

claimed that this methodological continuity will increase the possibilities to anticipate 

which method for interpretation that will be used in the future. Finally, the used method 

implies that caution should be observed in the interpretation of prepatory work since 

recommended interpretations can be disregarded by the Court in cases when the rec-

ommendations are inconsistent with the underlying purpose of the rule.      
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fåmansföretagare är föremål för speciell inkomstbeskattning, de så kallade 3:12-

reglerna, som numera återfinns i 57 kap. Inkomstskattelagen
1
 (IL). Syftet med reglerna 

är att hindra att fåmansföretagare tillgodogör sig otillbörliga skatteförmåner genom in-

komstomvandling.
2
 För fåmansföretagare gäller därför att om deras aktier är kvalifice-

rade så beskattas utdelningar och kapitalvinster med 20 % upp till ett gränsbelopp.
3
 Ut-

över gränsbeloppet sker full beskattning i inkomstslaget tjänst.
4
 På grund av detta har 

det varit intressant att genom olika skatteupplägg avkvalificera aktier så att utdelningar 

och kapitalvinster beskattas i sin helhet i inkomstslaget kapital. 

I RÅ 2010 ref. 11 fastställde Regeringsrätten fem förhandsbesked från Skatterättsnämn-

den (SRN) angående hur bestämmelsen om kvalificerade aktier i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL 

ska tolkas. Avgörandet innebär att modeller med användande av så kallade karensbolag 

för avkvalificering av aktier i fåmansföretag inte längre kan användas för att uppnå be-

skattning i inkomstslaget kapital.
5
 

Enligt bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL blir aktierna i ett fåmansföretag kvalifice-

rade när fåmansföretagaren eller närstående till denna under beskattningsåret eller något 

av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget 

eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Regeln 

har ändrats sedan den ursprungligen infördes och ändringen har beskrivits och motive-

rats i den proposition
6
 som föregick ändringen. I RÅ 2010 ref. 11 valde Regeringsrätten 

dock att inte ge regeln det tillämpningsområde som uttalades i denna proposition. För 

att avgöra hur bestämmelsen skulle tolkas hämtade Regeringsrätten istället ledning från 

ett uttalande om lagstiftningens syfte i en äldre proposition
7
. Tolkningen som Reger-

                                                 
1
 Inkomstskattelag (SFS 1999:1229). 

2
 SOU 2002:52, s. 108. 

3
 IL 57 kap. 4 §, 57 kap. 20 §, 57 kap. 21 § 1 st och 65 kap. 7§. 

4
 IL 57 kap. 20 § och 57 kap. 21 § 1 st. 

5
 För beskrivning av tillvägagångssättet se t.ex. Rydin, Urban; Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till 

fåmansföretag, andra upplagan, Norstedts Juridik 2008, s. 395 f. 

6
 Prop. 1995/96:109.  

7
 Prop. 1989/90:110.  
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ingsrätten gjorde av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL stämmer således inte överens 

med den tolkning som flera experter har gjort av bestämmelsen efter den ändring den 

genomgått.
8
 Av denna anledning är det intressant att utreda avgörandet i RÅ 2010 ref. 

11 ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Det är även intressant att som ett led 

i detta undersöka den lagtolkningsmetod som Regeringsrätten använde eftersom att Re-

geringsrättens lagtolkningsmetoder diskuterats relativt sparsamt under 2000-talet. Det är 

först på senare tid som domstolens lagtolkningsmetoder har uppmärksammats, främst i 

samband med så kallad tax treaty override.
9
  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera rättsfallet RÅ 2010 ref. 11 för att bedöma av-

görandet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Regeringsrättens lagtolk-

ningsmetod utreds som ett led i denna bedömning.  

1.3 Avgränsningar 

Det finns ett stort antal viktiga och betydelsefulla regler inom den så kallade fåmansfö-

retagsbeskattningen. För att uppsatsens syfte skall kunna besvaras krävs dock ingen 

djupare analys av alla dessa begrepp utan i den mån det behövs berörs dessa regler en-

dast kortfattat. Det förväntas även att läsaren har viss inblick i fåmansföretagsreglerna. 

Ett viktigt rekvisit i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL är begreppet verksam i betydande omfattning. 

Att utreda detta begrepp faller dock utanför ramen för denna framställning. Även 57 

kap. 4 § 1 st 2p. IL ingår i regeln om kvalificerade andelar men bortses från i denna 

uppsats som fokuserar på den tolkning Regeringsrätten gjort av 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL. I 

uppsatsen behandlas denna regel endast i förhållande till aktiebolag som är fåmansföre-

tag. Således avses med begreppet företag endast fåmansföretag enligt definitionerna i 

IL.
10

 

Ett med lagtolkningsmetoder närbesläktat ämne är den lagstiftningsteknik som ligger till 

grund för utformning av skattelagar. Detta ämne är på grund av utrymmesskäl inte 

lämpligt att studera på ett djupare plan i denna uppsats. Det är heller inte lämpligt att i 

                                                 
8
 Se SOU 2002:52, s. 291 samt Skatteverkets åsikt i mål I och V i RÅ 2010 ref. 11.  

9
 Se t.ex. Dahlberg, Mattias, Regeringsrätten och de folkrättsliga skatteavtalen, SN 2008:7-8 s. 482-489.   

10
 IL 56 kap. 2 § och 57 kap. 3 §. 
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denna uppsats ingående behandla den koppling till skatteflykt som framkommer i ett av 

de mål som ingår i RÅ 2010 ref. 11.  

1.4 Metod, material och disposition 

Rättsvetenskapliga arbeten kan utföras på olika sätt och det kan diskuteras vilka uppgif-

ter rättsvetenskapen har att utföra.
11

 Det kan dock sägas att ett vetenskapligt förhåll-

ningssätt förutsätter att uppsatsförfattaren ”söker, identifierar, samlar in, värderar, do-

kumenterar”
12

 och utnyttjar sitt material.
13

 Detta arbetssätt ligger också till grund för 

denna uppsats. Uppsatsens första delar består till stora delar av deskriptivt material som 

tjänar som utgångspunkt för den diskussion som företas i det sjätte kapitlet där presente-

rat material analyseras. Till viss del är de deskriptiva avsnitten problematiserade då det 

inte är möjligt att presentera endast ett perspektiv då rättsområdena består av såväl gäl-

lande rätt som uppfattningar i doktrin. 

Inledningsvis lämnas i andra kapitlet en redogörelse för olika metoder som används 

vid tolkning av skattelag. Lagtolkningsmetoder är ett helt oreglerat ämne inom svensk 

rätt. Dessutom uttalar sig Regeringsrätten sällan om de metoder som används.
14

 Syftet 

med att presentera lagtolkningsmetoder är inte att göra en genomgång av samtliga före-

kommande metoder utan endast att lägga en enkel grund för analysen av RÅ 2010 ref. 

11. Presentationen görs även för att belysa den trend inom lagtolkning som utvecklats 

hos Regeringsrätten. Detta krävs för att en meningsfull analys av rättsfallet ska kunna 

göras, vilket i sin tur krävs för att fallet ska kunna analyseras ur ett rättssäkerhets- och 

effektivitetsperspektiv.  

En sökning i rättsdatabaser för att finna relevant praxis rörande Regeringsrättens lag-

tolkningsmetoder ger tusentals träffar då ord med anknytning till lagtolkning förekom-

mer frekvent i alla olika sorters avgöranden. Det är varken möjligt eller ändamålsenligt 

att inom ramen för denna uppsats göra en empirisk undersökning av samtliga dessa fall. 

Rättsfall som uppmärksammats för sina lagtolkningsmetoder återkommer dock frekvent 

                                                 
11

 Se Lehrberg, Praktisk juridisk metod, fjärde upplagan, Iustus Förlag 2001, s. 38 samt Kellgren, Jan; 

Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap- råd och reflektioner, Studentlitteratur 2007, s. 53. 

12
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- Ämne, metod och argumentation, andra uppla-

gan, Norstedts Juridik 2007, s. 31.  

13
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 31. 

14
 Se avsnitt 2.1. 
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i doktrin där de utvärderats efterhand som de tillkommit.
15

 Doktrin anses ha lägre 

rättskällevärde än övriga rättskällor men den kan även vara av självständig betydelse.
16

 

Det är fallet i denna uppsats när syftet är att ge en sammanfattning av den allmänna upp-

fattningen om Regeringsrättens lagtolkningsmetoder. 

Det tredje kapitlet behandlar rättssäkerhet och effektivitet. Till grund för vissa av rätts-

säkerhetens aspekter ligger bestämmelser i grundlag. Effektivitetsbegreppet har ingen 

motsvarande reglering utan detta begrepp diskuteras främst i doktrin. Även rättssäker-

hetsbegreppet finns utförligt diskuterat i doktrin varför denna typ av källa ligger till 

grund för stora delar av innehållet i kapitlet. Främst används doktorsavhandlingar
17

 som 

på grund av sin status som självständiga forskningsarbeten bidrar till rättsutvecklingen 

eftersom att specifika frågor analyseras ingående.
18

 Det är ett medvetet och naturligt val 

att främst fokusera framställningen på rättssäkerhetsaspekter som kan kopplas till lag-

tolkning och rättstillämpning eftersom detta är en viktig del för syftet med uppsatsen.  

I fjärde kapitlet presenteras gällande rätt kring bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL. 

Utgångspunkt i denna presentation är lagen, som enligt den hierarkiska rättskälleord-

ningen är den högsta rättskällan.
19

 Enbart lagtextens ordalydelse ger dock inte fullstän-

dig inblick i gällande rätt kring bestämmelsen, varför ytterligare upplysningar hämtas 

från nästa rättskälla
20

, nämligen de förarbeten i form av propositioner som behandlar 

bestämmelsens införande och ändring. Propositioner anses generellt vara den viktigaste 

typen av förarbete.
21

 Bestämmelsen har även behandlats i den så kallade 3:12-

                                                 
15

 Se t.ex. professor Sture Bergström årliga kommentarer om tolkning och tillämpning av skattelag i tid-

skriften SkatteNytts rättsfallshäfte fram till 2004.   

16
 Se Bernitz Ulf; Heuman, Lars; Leijonhufvud, Madeleine; Seipel, Peter; Warnling-Nerep, Wiweka; Vic-

torin, Anders; och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt– Juristens källmaterial och arbetsmetoder, åttonde 

upplagan, Norstedts Juridik 2004, s. 28. 

17
 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag- med särskild inriktning på användning av fö-

rarbeten, Iustus Förlag 1997. Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Jurist-

förlaget JF 1995. Rosander, Ulrika, Generalklausul mot skatteflykt, JIBS, Dissertation Series No. 040 

2007. Bergström, Sture, Skatter och civilrätt- En studie över användningen av civilrättsliga termer i 

skatterättsliga sammanhang, Liber Förlag 1978. 

18
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 113. 

19
 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 27. 

20
 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 27. 

21
 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 103. 
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utredningen, vilken ägde rum efter den ändring bestämmelsen genomgick 1995.
22

 Det 

betänkande som avgavs av utredningen kan dock inte med rätta kallas ett förarbete ef-

tersom att det inte tillkommit varken då 3:12- reglerna skapades eller i anslutning till 

den större ändring av lagtextens lydelse som gjordes 1995. De uttalanden som gjordes 

om regelns tillämpningsområde i betänkandet har därför mer karaktär av att beskriva 

gällande rätt och kan därför i princip jämställas med doktrin.
23

 Detta gäller även den ut-

redningspromemoria från finansdepartementet
24

 som gjorts för att utreda den framtida 

utformningen av 3:12-reglerna. Dock bör det påpekas att uttalanden i doktrin även kan 

ses som "expertråd från personer med djupgående kunskaper i och överblick över det 

aktuella rättsområdet".
25

  

För att ge en bild av tidigare praxis som del av den gällande rätten, vilket har betydelse i 

diskussionen om rättssäkerhet, återges även en sammanfattning av tidigare praxis. De 

fall som därvid presenteras har valts ut för att de behandlar bestämmelsen i 57 kap. 4 § 

1 st 1p. IL. Urvalet har skett efter sökning i rättsdatabaser som InfoTorg Juridik och Ze-

teo Norstedts Juridik med uppföljning av liknande rättsfall kopplade till RÅ 2010 ref. 

11. Den relevans fallen fått genom den betydelse de tilldelats i förarbeten och doktrin 

har beaktats vid urvalet, liksom den relevans fallen har för syftet med denna uppsats. 

Det förekommer ett notisfall i tidigare praxis och detta fall tolkas med viss försiktighet 

då det av domstolen uppfattats som ett mindre viktigt fall, om än dock inte helt utan pre-

judikatsvärde.
26

 Bedömningen har dock gjorts att fallet tillför uppsatsen relevant materi-

al då bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1 p. IL tolkas på ett för uppsatsen intressant sätt. 

För att tydliggöra hur rättsfallen tolkats kommenteras dessa med hjälp av doktrin. 

Till den gällande rätten kring bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL hör även RÅ 2010 

ref. 11 som presenteras i det femte kapitlet. Endast de omständigheter i rättsfallet som 

                                                 
22

 Se SOU 2002:52, s. 253 ff. . 

23
 Se Tjernberg, Mats, Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 

reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., Iustus Förlag 1999, s. 44. 

24
  Utredningspromemoria från Finansdepartementet, Reformerad ägarbeskattning- effektivitet, preven-

tion, legitimitet, 2005. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37740, (Publicerad 2005-01-24, uppdaterad 

2005-03-04, lydelse 2010-11-02 21:15). 

25
 Bratt, Percy; Tiberg Hugo, Domare och lagmotiv, SvJT 1989 s. 407-425, s. 412. Hänvisning sker till 

Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning- En lärobok i allmän rättslära, andra upplagan, 

Norstedts Juridik 1984, s. 320. 

26
 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 128. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37740


 

 
6 

är relevanta för uppsatsens syfte behandlas. För att tydliggöra den aktuella tolkningsfrå-

gan redovisas motiveringar från de skiljaktiga i SRN och Regeringsrätten. Regeringsrät-

ten har i samtliga fall fastställt SRN:s förhandsbesked och inte tillagt några egna dom-

skäl, varför domstolen får anses ha accepterat inte bara SRN:s beslut utan även av SRN 

presenterad motivering och argumentation.
27

 En analys av hur Regeringsrätten tolkade 

bestämmelsen i 57 kapitlet 4 § 1st 1p. IL avslutar kapitlet. 

Att skriva en rättsvetenskaplig uppsats anses ofta innebära att gällande rätt ska faststäl-

las.
28

 För att uppsatsen inte endast ska vara en deskriptiv framställning problematiseras 

och analyseras det bakomliggande rättsmaterialet i det sjätte kapitlet. Bedömningen av 

RÅ 2010 ref. 11 sker således genom att en fri och kritisk diskussion och argumentation 

kring rättsäkerhet och effektivitet förs. Uppsatsen avslutas med en slutsats i det sjunde 

kapitlet, där huvudlinjerna från de föregående kapitlen sammanfattas.  

 

                                                 
27

 Jmf Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 145. 

28
 Kellgren; Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, s. 53. 
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2 Metoder för tolkning av skattelag 

2.1 Inledning 

Det finns ett flertal olika metoder för att tolka lagar och det är svårt att finna dels en en-

hetlig uppsättning av metoder, dels att finna en entydig beskrivning av dessa. Lindblom 

uttrycker situationen som att ”det torde råda total enighet om att det råder nästan total 

oenighet om vilken lagtolkningsmetod som är gällande rätt i landet Sverige”.
29

  

Regeringsrätten bidrar inte i nämnvärd utsträckning till att klargöra metodologiska frå-

gor i sina avgöranden.
30

 Detta kan bero på att det principiellt anses att sådana motiver-

ingar inte har sin plats i domskäl, att det inte finns några renodlade metoder att hänvisa 

till samt att det i många fall ger samma resultat oavsett vilken metod som väljs.
31

 Vidare 

är det val som görs angående vilken metod som ska tillämpas ofta ett undermedvetet val 

och inte ett medvetet ställningstagande för eller mot en viss metod.
32

 Dessutom är det 

ofta så att flera olika metoder används samtidigt när Regeringsrätten tolkar skattelag.
33

 

De metoder som traditionellt setts som alternativ för lagtolkning är den objektiva bok-

stavstrogna metoden, den subjektiva metoden som tar hänsyn till lagstiftarens syfte, 

samt den ändamålsinriktade teleologiska metoden.
34

 Dessa är fortfarande de tre huvud-

sakliga metoderna som ofta återkommer i den juridiska litteraturen.
35

 För denna fram-

ställning tjänar det ett syfte att som Melz använda begreppen objektiv respektive sub-

                                                 
29

 Lindblom, Per Henrik, Lagtolkning eller rättstillämpning?, Höglund, Bengtsson, Heuman, Ragnemalm 

(red.), Festskrift till Lars Welamson, Norstedts 1998 s. 437-467, s. 437.  

30
 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag- med särskild inriktning på användning av fö-

rarbeten- med särskild inriktning på användning av förarbeten, Iustus Förlag 1997, s. 195. 

31
 Melz, Peter, Lagtolkningsmetoder- synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet 

för ränteintäkter, SN 1992:11 s. 613-620, s. 615. 

32
 Gäverth, Leif, Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT 1996:8 s.731-772, s. 734 not 12.  

33
 Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, Peter och Silfverberg Christer, Inkomstskatt– en läro- 

och handbok i skatterätt, elfte upplagan, del 2, Studentlitteratur 2007, s. 617. 

34
 Lindblom, Lagtolkning eller rättstillämpning?, s. 438 f.  

35
 Se Melz, Lagtolkningsmetoder- synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för 

ränteintäkter, s. 614. 
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jektiv lagtolkningsmetod som begrepp utifrån hur metoderna använder förarbeten som 

tolkningsargument.
36

  

2.2 Objektiv tolkningsmetod 

Det är en allmänt accepterad inställning att i första hand utgå från lagens ordalydelse vid 

tolkning av skattelag.
37

 Peczenik uttrycker det som att en bokstavstolkning verkar vara 

nödvändig, men inte alltid tillräcklig, för att en god lagtolkning ska kunna genomfö-

ras.
38

 Den metod som i sin mest renodlade form endast beaktar lagens ordalydelse är 

den objektiva metoden.
39

 Vid användandet av denna metod används förutom lagtext 

även andra legaldefinitioner, ordböcker, den vanliga innebörden av ordalydelsen i andra 

rättskällor och i vardagsspråk, samt stilistiska eller egendomliga egenskaper hos lagtex-

ten.
40

 Om flera olika tolkningsalternativ framkommer vid studie av lagtexten väljs där-

för den tolkning som objektivs sett är mest rimlig, utan att förarbeten konsulteras.
41

 Det-

ta torde inte sällan innebära svårigheter när vaga eller mångtydiga uttryck används i lag-

texten och när en semantisk vidaretolkning inte heller löser problemet.
42

 En rent objek-

tiv tolkningsmetod där lagstiftningens syften och ändamål inte beaktades överhuvudta-

get verkar dock ha varit en accepterad standard.
43

 Numera används enbart denna metod 

dock sällan av Regeringsrätten.
44

 

 

                                                 
36

 Se Melz, Peter, Lagtolkningsmetoder- ytterligare synpunkter i anledning av ett nytt rättsfall, SN 1993:3 

s. 138-142, s. 140 fotnot 2. 

37
 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 613.  

38
 Peczenik, Aleksander, Juridikens metodproblem, Almqvist och Wiksell Förlag 1974, s. 71.  

39
 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 71. 

40
 Peczenik, Aleksander Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes 

Förlag 1995, s. 330 f.  

41
 Melz, Lagtolkningsmetoder- ytterligare synpunkter i anledning av ett nytt rättsfall, s. 140. 

42
 Agge, Ivar, Agges huvudpunkter av den allmänna rättsläran, Sundberg (red.), tredje upplagan, Jurist-

förlaget 1980, s. 67. 

43
 Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, s. 69 särskilt fotnot 58.  

44
 Se Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 613.  
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2.3 Subjektiv tolkningsmetod 

Lagtexten är utgångspunkt även när den subjektiva tolkningsmetoden används. Den 

subjektiva tolkningsmetoden lägger dock stor vikt vid förarbeten och den används gene-

rellt i praxis i de fall där lagtexten inte ger tydliga besked om en regels tillämpningsom-

råde.
45

 Att metoden kallas för subjektiv bör inte förväxlas med att lagtolkaren använder 

subjektiva värderingar utan istället avses att lagstiftarens intentioner med lagen ska fast-

ställas.
46

 Metoden har också kritiserats främst för dessa försök att fastställa lagstiftarens 

syfte då kritiker anser att det är en fiktion att försöka fastställa en vilja uttryckt i lagen 

såsom en verklig vilja.
47

  

2.4 Teleologisk tolkning och tolkningsresultat 

I de fall när varken den objektiva eller den subjektiva metoden bringar klarhet kan gene-

rellt sett två andra metoder komma ifråga, fri lagtolkning och en teleologisk metod.
48

 

Emellertid är den fria lagtolkningsmetoden inte accepterad på skatteområdet,
49

 varför 

denna inte kommenteras ytterligare. Den teleologiska metoden har möjligen fler nyanser 

än de objektiva och subjektiva metoderna och innebär att ändamålet med och skälet för 

en lagregel ska beaktas vid lagtolkningen.
50

 Metoden har i Sverige förfäktats i synnerhet 

av Ekelöf.
51

 Hans metod beskrivs som objektiv och radikal då det inte enligt denna me-

tod är nödvändigt att rättsreglernas ändamål är det som uppställts av lagstiftaren.
52

 Det 

är dock även möjligt att tala om den teleologiska metoden som subjektiv, varmed torde 

                                                 
45

 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 613. Hultqvist menar dock att det är 

tveksamt om det verkligen finns empiriskt stöd för att fastslå vilken metod som används av Regerings-

rätten i skattemål. Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 336. Ingen egentligen 

tvekan kan dock råda om att följsamheten till förarbeten faktiskt är mycket stor, Kellgren, Mål och me-

toder vid tolkning av skattelag, s. 91. 

46
 Se Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 109. 

47
 Se Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 110 ff.  

48
 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 616. 

49
 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 606. 

50
 Lodin m.fl., Inkomstskatt- en läro- och handbok i skatterätt, s. 616. 

51
 För en utveckling av denna metod se Ekelöf, Per-Olof, Supplement till Rättegång I-V, sjunde upplagan, 

Norstedts, 1990, s. 54 ff. För diskussion se t.ex. Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning- 

En lärobok i allmän rättslära, femte upplagan, Norstedts Juridik 1996, s. 480 ff.  

52
 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 455. 
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förstås att lagstiftarens ändamål så som det framställts i förarbeten används i tolkning-

en.
53

  

Som utfyllande tolkning kan extensiv tolkning eller en laganalogi användas och lagre-

gelns tillämpningsområde blir då större än om endast en bokstavstolkning används.
54

 

Egentligen avser denna indelning dock det tolkningsresultat som uppnås, inte att det är 

en specifik metod som används.
55

 Det viktiga är därmed hur regelns tillämpningsområ-

de är efter att en tolkning har skett, inte vilken metod som använts för att uppnå resulta-

tet.
56

 Vid ett extensivt tolkningsresultat har regelns tillämpningsområde vidgats så att 

detta ligger utanför den rent språkliga tolkningen men fortfarande är inom en juridiskt 

språklig tolkning.
57

 En laganalogi innebär istället en användning av en lagregel på ett 

fall som endast är väsentligen likt de fall som regeln är avsedd att tillämpas på.
58

  

2.5 Utvecklingstendenser i Regeringsrättens användande av 
förarbeten  

Förarbetens ställning som rättskälla vid lagtolkning är inte reglerad i lag och därmed fö-

religger inte heller någon formell bundenhet vid dessa.
59

 Redan tidigt i den diskussion 

som fördes i doktrin om förarbetens betydelse uttalade dock Sandström att det är själv-

klart att vända sig till den källa som skapat en lag i de fall då det uppstår fråga om tolk-

ningen av denna.
60

 Även Welinder uttalade att det är allmänt känt att lagmotiv som re-

gel följs.
61

 Denna uppfattning har också varit rådande åtminstone sedan dess och tradi-

tionellt sett är det i Sverige så att förarbeten tillmäts stor betydelse vid tolkning av skat-

telag.
62

              

                                                 
53

 Melz, Lagtolkningsmetoder- synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för rän-

teintäkter, s. 614. Lindblom, Lagtolkning eller rättstillämpning?, s. 442 fotnot 12.  

54
 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 75.  

55
 Peczenik, Vad är rätt?, s. 339. 

56
 Peczenik, Vad är rätt?, s. 339. 

57
 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 80.  

58
 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 78.   

59
 Se Bergström, Sture, Förutsebarhet, Iustus Förlag 1987, s. 16. 

60
 Sandström, K.G.A., Om skattelagars tolkning och tillämpning, SvSkT 1952 s. 241-276, s. 252.  

61
 Welinder, Carsten, Något om motivens betydelse för lagtolkning, SvJT 1953 s.78-89, s. 79. 

62
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 13. 
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Bergström kommenterade årligen Regeringsrättens tolkning och tillämpning av skatte-

lag i tidskriften SkatteNytts rättsfallshäfte, fram till 2004. År 1984 gjorde han en sam-

manställning med 240 rättsfall över förarbetsuttalanden i detaljfrågor och kom då fram 

till att förarbeten vid den tiden användes relativt ofta som det viktigaste argumentet i 

Regeringsrättens domslut.
63

 I sin andra koncentrerade framställning år 1987 konstatera-

de Bergström att den undersökning han gjort av rättspraxis visade att förarbetsuttalan-

den i form av tolkningsrekommendationer följdes i det närmaste ordagrant oavsett mate-

riell lämplighet och utgång för den skattskyldige.
64

 

År 1997 hade Regeringsrätten avgjort ett antal fall som enligt samma författare innebar 

att rättskälleläran hos domstolen förändrats så att förarbeten inte hade samma stora in-

flytande som tidigare.
65

 Förarbeten beaktades inte längre om uttalanden däri gick emot 

en objektiv tolkning av lagtextens ordalydelse eller om uttalandet gick emot lagstift-

ningens allmänna syfte.
66

 I detta konstaterande fick Bergström medhåll av Peczenik.
67

 

Peczenik konstaterade dock även att det har etablerats en rättskälleprincip i svensk skat-

terätt med innebörden att ”förarbeten bör tillmätas stor betydelse vid lagtolkningen, om 

inte starka motskäl, främst lagtextens ordalydelse, talar för en annan tolkning”.
68

 Även 

Kellgren ansåg att det fanns en etablerad rättskälleprincip och en metodologisk kontinu-

itet i domstolarnas användande av och följsamhet till förarbeten i de fall när lagtexten 

var oklar.
69

 

I sin doktorsavhandling från 1999 konstaterade Tjernberg att en tolkningsmetod som är 

mer bunden till lagtexten och därmed mer förarbetskritisk syntes som en tydlig tendens i 

Regeringsrättens avgöranden, i synnerhet gällande fåmansföretagsreglerna.
70

 Han me-

                                                 
63

 Bergström, Hur bör förarbeten användas vid tolkning av skattelag?, SN 1984:7 s. 309-327, s. 316 f.   

64
 Bergström, Förutsebarhet, s. 54. 

65
 Bergström, Sture, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN 1997 s. 351-352, s. 351 f. 

66
 Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, s. 351 f. Till grund för detta lägger Bergström utta-

landen av Regeringsrätten i RÅ 1994 ref. 31 och RÅ 1993 ref. 57 där förarbetsuttalanden frångicks på 

grund av att de inte överensstämde med lagreglernas allmänna syfte.  

67
 Peczenik, Skatterättens föränderliga rättskälleprinciper, SN 1998:8 s. 536-540, s. 536. 

68
 Peczenik, Skatterättens föränderliga rättskälleprinciper, s. 536. 

69
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 97. 

70
 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, s. 58.  
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nade också att tendenser visade att den framtida utvecklingen går mot att preciserade ut-

talanden i förarbeten prövas mot reglers allmänna bakomliggande syfte.
71

 Denna upp-

fattning vidhåller han flera år senare och menar då att Regeringsrätten tydligare än tidi-

gare intagit en mer kritisk inställning till förarbetena och att detaljuttalanden i förarbeten 

ställs mot aktuella reglers allmänna syften.
72

  

I Bergströms tredje utredning av avgöranden från Regeringsrätten, som sträckte sig från 

1980-talet till 2002, konstaterades att Regeringsrätten den senare tiden tydligare än tidi-

gare lagt vikt vid att tolkningen av skattereglerna ska vara lagbunden, det vill säga utgå 

från ordalydelsen.
73

 Bergström konstaterade även, precis som Tjernberg, att i motsats 

till tidigare praxis där förarbeten lades direkt till grund för avgöranden så beaktades lag-

stiftningens allmänna syfte i större utsträckning än tidigare och detta syfte tillmättes 

större betydelse än specifika uttalanden om hur regler ska tolkas.
74

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                 
71

 Tjernberg, Fåmansaktiebolag, s. 45.   

72
 Tjernberg, Mats, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN 2003:1-2 s. 14-22, s. 21. 

73
 Bergström, Sture, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper- nya tendenser under senare tid?, SN 

2003:1-2 s. 2-13, s. 9. Se även Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, s. 14. 

74
 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper- nya tendenser under senare tid?, s. 12. 



 

 
13 

3 Rättssäkerhet och effektivitet 

3.1 Inledning 

I en rättsstat sker offentlig maktutövning gentemot enskilda enligt i förväg fastställda 

rättsregler och medborgarna i rättsstaten garanteras på så sätt rättssäkerhet.
75

 Rättssä-

kerhet är dock ett begrepp som inte har någon entydig definition, varken allmänt eller 

inom skatterätten. Vad som inryms i rättssäkerhetsbegreppet har behandlats ingående i 

doktrin och det förekommer minst ett tjugotal olika aspekter på rättssäkerhet beroende 

på vilken situation som föreligger.
76

 Enligt Rättssäkerhetskommittén
77

 kan rättssäkerhet 

allmänt formuleras som bestående av tre delar, principen om likabehandling, legalitets-

principen och förutsebarhet.
78

 Även inom skatterätten är detta viktiga och framträdande 

aspekter av rättssäkerheten.
79

 Rättssäkerhet och legalitetsprincipen är vidare närbesläk-

tade begrepp som kan tolkas och uppfattas olika i olika sammanhang.
80

 Begreppet rätts-

säkerhet är dock vidare än termen legalitetsprincipen och kan, som framgått, täcka 

många områden. Det har även genom tiden funnits olika uppfattningar om legalitets-

principens innebörd.
81

 

Huruvida legalitetsprincipen eller delar av den är grundlagsfäst eller inte råder det dela-

de meningar om, liksom i så fall vilka grundlagsbestämmelser som utgör grunden för 

detta.
82

 Att åsikterna i diskussionen om legalitetsprincipens förankring i grundlag går 

isär har dock inte avgörande betydelse i diskussionen om avgörandens rättssäkerhet, då 

legalitetsprincipens grundprinciper ändå av de flesta anses vara fast förankrade i svensk 

                                                 
75

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 50 ff. 

76
 Se exempelvis Peczenik, Vad är rätt?, s. 89. Påhlsson, Robert, Rättssäkerhet och skatterättslig argu-

mentation, SvSkT 1998:8, s. 769-776, s. 769.                       

77
 Denna kommitté hade till uppgift att utreda frågor rörande rättssäkerheten vid beskattningen. Kommit-

téns arbete utmynnade i betänkandet SOU 1993:62. 

78
 SOU 1993:62, s. 77-79.  

79
 Se Tikka, Kari S., Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen. 

Rapporter vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Helsingfors i oktober 1982, 

s. 7-21, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 12, Liber Förlag 1983, s. 8-15.  

80
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 6. 

81
 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 76 f. 

82
 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 92 f. samt Rosander, Generalklausul mot 

skatteflykt, s. 80 f. 
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rätt.
83

 I denna uppsats används både legalitetsprincipen, så som den definieras nedan, 

och andra rättssäkerhetsaspekter för att diskutera hur avgörandet i RÅ 2010 ref. 11 för-

håller sig till rättssäkerhet och effektivitet.  

3.2 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipen kan sägas sikta generellt på den gränsdragning mellan de artskilda 

verksamheter som normgivning och rättstillämpning utgör, vilket uttrycks i Regerings-

formen
84

 (RF) 1 kap. 1 § 2 st, som att offentlig makt ska utövas under lagarna.
85

 Grän-

sen mellan dessa två verksamheter bör upprätthållas på grund av förutsebarhets-, kom-

petensfördelnings- och rättssäkerhetsskäl.
86

 Det finns flera grundlagsstadganden som 

reglerar de olika verksamheterna, oavsett vad som anses om legalitetsprincipens grund-

lagsstöd. Enligt 8 kap. 3 § RF ska ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-

hållande som görs av myndigheter meddelas genom lag och uttagande av skatt anges 

som ett sådant ingrepp. Vidare ska normgivning enligt 1 kap. 4 § 2 st RF utföras av 

riksdagen och på skatteområdet kan denna makt inte delegeras till andra organ.
87

 Norm-

givningen på skatteområdet ligger således inom det obligatoriska lagområdet.
88

 Dom-

stolarna i sin tur ska ägna sig åt rättstillämpning och deras rättsskipande funktion stad-

gas i 1 kap. 8 § RF. Ytterligare ett stadgande i grundlag, nämligen retroaktivitetsförbu-

det i 2 kap. 10 § 2 st RF, anses vara nära kopplat till legalitetsprincipen.
89

 Retroaktivi-

tetsförbudet innebär att skatt endast kan uttas om föreskrift om detta fanns då den 

omständighet som föranledde skattskyldigheten inträffade.
90

  

Hultqvist anser att en samtidig läsning av retroaktivitetsförbudets ordalydelse, 8 kap. 3 

och 7 §§ RF tillsammans med förarbetena till RF innebär att det finns ett i grundlag 

                                                 
83

 Jmf Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 82. 

84
 Regeringsformen (2003:573).                                                                                                                                                        

85
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 

86
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 

87
 Se RF 8 kap. 7 § 1 st.  

88
 Strömberg, Håkan; Lundell Bengt, Sveriges författning, nittonde upplagan, Studentlitteratur 2004, s. 

114.  

89
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 100. 

90
 RF 2 kap. 10§ 2 st. 
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stadgat krav på att skatt endast får uttas när det följer av lag.
91

 Detta uttrycks ofta genom 

principen nullum tributum sine lege, som direkt översatt innebär ingen skatt utan lag.
92

 

Ytterligare omständigheter som enligt samma författare talar för föreskriftskravet är 

kompetensfördelningsskäl och normgivningsskäl då dessa institut reglerar vem som får 

ålägga skyldighet att betala skatt samt hur skattelagar stiftas.
93

 Vidare anser Hultqvist 

att denna princip är den mest centrala delen av legalitetsprincipen i svensk rätt och att 

det därför normalt sett är denna aspekt som avses när legalitetsprincipen används inom 

skatterätten.
94 

Krav på att föreskriftskravet ska tillämpas av rättsskipande organ har 

framställts flitigt i doktrin och har framförallt bottnat i krav på rättssäkerhet och förut-

sebarhet.
95

 Föreskriftskravet verkar ha kodifierats av Regeringsrättens i dess praxis på 

så sätt att detta krav numera torde uppfattas som självklart.
96

  

Legalitetsprincipen hävdas ibland innebära att rättstillämpningen ska ha en normbunden 

och objektiv karaktär”.
97

 En objektiv tolkning enligt ordalydelsen har därför anförts som 

lämplig med hänsyn till föreskriftskravet.
98

 Mot detta har invänts att det, på grund av att 

språkliga uttryck i lagregler har en juridisk kontext och på grund av skattelagars syste-

matik, krävs mer än en snäv tolkning av reglers ordalydelse.
99

 Vidare sker vid lagtolk-

ning normalt en precisering av den lagregel som ska tillämpas på det enskilda fallet.
100

 

Kravet att skatt endast får uttas med stöd i lag anses inte hindra en sådan precisering av 

lagregeln till det fall som den ska tillämpas på, förutsatt att lagregeln även efter precise-

ringen håller sig inom ”mängden rimliga tolkningar”.
101

 En viktig aspekt med hänsyn 

                                                 
91

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 93. 

92
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 5.  

93
 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 93. 

94
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 73. 

95
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 86. 

96
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 86. Till grund för detta påstående lägger 

Hultqvist uttalanden i RÅ 1989 ref. 57; RÅ 1985 1:85 samt RÅ 1992 ref. 60. 

97
 Bergström, Skatter och civilrätt, s. 65.  

98
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 334. 

99
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 335. 

100
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 332. 

101
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 332. 
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till legalitetsprincipen är således att inte ge en lagbestämmelse en innebörd utöver vad 

som följer av en rimlig tolkning, endast i syfte att kvalificera ett förfarande under den.
102

 

Vidare är det inte förenligt med legalitetsprincipen att använda en särskild lagtolk-

ningsmetod för de fall där skattskyldiga gjort ansträngningar för att anpassa transaktio-

ner och förfaranden efter förväntade skattekonsekvenser.
103

  

Föreskriftskravet innebär även att det är uteslutet att använda normer som skapas efter 

lagstiftarens syften såsom de framkommer i förarbeten, om innehållet i föreskriften inte 

överensstämmer med detta syfte.
104

 Hultqvist anför även att enskilda därför torde vara 

tillåtna att planera sina förhållanden så att skatten blir så låg som möjligt, även om det 

hamnar i strid med lagstiftarens intentioner eller dylika framställningar om dessa inte 

framgår ur föreskrift i lag.
105

 Det bör dock påpekas att själva användandet av förarbeten 

inte hindras av föreskriftskravet då lagtolkning går ut på att hitta en rimlig tolkning och 

förarbeten kan bidra till detta.
106

 Dessutom kan syftet med att införa viss lagstiftning ge 

användbar ledning i fastställandet av vilken tolkning av lagen som är rimligast.
107

  

Utöver föreskriftskravet anses legalitetsprincipen på rättstillämpningsnivå innebära att 

det ska råda en naturlig kompetensfördelning mellan lagstiftare och rättstillämpare.
108

 

Kompetensfördelningen anses innebära att rättstillämparen i första hand ska grunda sina 

avgöranden på lagtexten så som den uttryckts av lagstiftaren.
109

 Emellertid förekommer 

det givetvis att beslut fattas som även stödjer sig på andra texter än lagens.
110

 Den klara 

kompetensfördelningen mellan lagstiftare och domstol kan dock hävdas innebära att 

domstolarna inte bör gå så långt som att korrigera lagstiftning genom extensiv eller re-

ducerande tolkning.
111

 En e contrario tolkning av föreskriftskravet ger också att det bör 

                                                 
102

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 515. 

103
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 482. 

104
 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 97. 

105
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 479. 

106
 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 377. 

107
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 343. 

108
 Bergström, Förutsebarhet, s. 15. 

109
 Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 10. 

110
 Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 10. Se även avsnitt 2.5. 

111
 Bergström, Förutsebarhet, s. 15. 
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vara förbjudet att tillämpa skattelagar analogt, då stöd för uttagande av skatten egentli-

gen inte finns inom den av lagstiftaren införda regelns tillämpningsområde.
112

 Enligt 

denna syn på kompetensfördelning som del av legalitetsprincipen bör regler, som för 

enskilda medför betungande beslut, skapas av lagstiftaren i första hand och inte av 

rättstillämparen, samtidigt som betungande regler inte bör tolkas extensivt eller ana-

logt.
113

  

3.3 Förutsebarhet 

Det anses ofta att förutsebarhet är en av de mest väsentliga aspekterna i rättssäkerhets-

begreppet.
114

 Om legalitetsprincipen tillämpas anses det att rättsskipningen blir förutse-

bar.
115

 Enligt detta synsätt anses således att upprätthållande av legalitetsprincipen är ett 

sätt att uppnå förutsebarhet och det är därför inte fråga om att förutsebarheten är en del 

av legalitetsprincipen.
116

 När det gäller rättstillämpningen hävdas det att det är ett rätts-

säkerhetskrav att skattskyldiga ska kunna förutse hur olika handlingar kommer att be-

dömas.
117

 På så sätt blir avgörandens förutsebarhet ett mycket viktigt och centralt ele-

ment när rättssäkerhet diskuteras i denna uppsats.
118

 Även vid den tolkning av skattela-

gen som föregår själva tillämpningen anses förutsebarheten vara mycket viktig.
119

 Kon-

tinuitet och öppenhet i de tolkningsmetoder som används av domstolen kan därför bidra 

till förutsebarhet, tillsammans med det faktum att en tydlig metodologisk praxis vid-

hålls.
120

 Generellt sett kan det hävdas att metodologisk kontinuitet för att nå förutsebar-

het bäst uppnås genom tolkningsmetoder där lag, förarbeten och rättspraxis analyseras 

noga.
121

  

                                                 
112

 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 74. 

113
 Se Bergström, Förutsebarhet, s. 15-16. 

114
 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 89 och Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 25. 

115
 Bergström, Skatter och civilrätt, s. 66. 

116
 Se Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 22. 

117
 Bergström, Skatter och civilrätt, s. 68.  

118
 Jmf Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 8. 

119
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58.  

120
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 61. 

121
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 62. 
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Det diskuteras ofta gällande förutsebarhet för vem skattelag och rättstillämpning ska 

vara förutsebar.
122

 Härvidlag kan anses att åtminstone två grupper av individer har rätt 

till förutsebarhet, nämligen de med endast ringa vana att läsa lagtext samt skattejurister 

som utför uttömmande rättsutredningar.
123

 För den första kategorin bör rättstillämp-

ningen inte innebära att utgången av ett enkelt fall av vardagliga transaktioner bjuder på 

överraskningar, utan den bör överensstämma med det som kan utläsas ur en rent objek-

tiv laganalys.
124

 För den andra kategorin bör det vara möjligt att skattejuristerna efter ut-

förd rättsutredning kan uttala sig om hur rättstillämpningen kommer att ske i flera olika 

fall, för att även planerade skattetransaktioners effekter ska kunna förutses.
125

  

En annan aspekt på förutsebarheten är användandet av förarbeten vid lagtolkning, då det 

anses att användande av dessa bidrar till ökad förutsebarhet.
126

 Diskussioner har förts 

om konsekvenser av förarbetsbundenhet ur olika perspektiv, till exempel rörande rättsä-

kerhet, kompetensfördelning mellan domstolar och lagstiftare samt lagstiftningstek-

nik.
127

 Lindencrona anser att förarbeten är en rättsnorm som domaren har skyldighet att 

följa oavsett vad denna anser om förarbetet då bundenhet vid förarbeten är väsentligt för 

förutsebarheten.
128

 Även Melz anser att förarbeten bör följas och dessutom vara auktori-

tära och att det viktigaste skälet för detta är förutsebarheten.
129

 En annan uppfattning 

som Melz, liksom Bergström, företräder är att principiella uttalanden om lagstiftningens 

syften bör tillmätas större vikt än uttalanden om specifik användning av regler i vissa 

fall.
130

 Bergström är speciellt kritisk mot uttalanden i specialmotiveringar då han anser 

att dessa kan ha tillkommit utan djupare diskussioner och därmed är ”rena tjänsteman-

                                                 
122

 Se t.ex. SOU 1993:62, s. 77 och Bergström, Skatter och civilrätt, s. 73-74. 

123
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 67. 

124
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 66. 

125
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 66-67. 

126
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 105-106. 

127
 Lindencrona, Gustaf, Förarbetenas betydelse vid tolkning av skattelag, Wallén (red.), Festskrift till 

Hans Thornstedt, Norstedts 1983 s. 491-502, s. 494.  

128
 Lindencrona, Förarbetenas betydelse vid tolkning av skattelag, s. 491 ff. 

129
 Melz, Lagtolkningsmetoder- synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för 

ränteintäkter, s. 615. 

130
 Se Melz, Lagtolkningsmetoder- ytterligare synpunkter i anledning av ett nytt rättsfall, s. 140 samt 

Bergström, Hur bör förarbeten användas vid tolkning av skattelag?, s. 316 f. 
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naprodukter”.
131

 Hans ståndpunkt har vidareutvecklats till att förarbetenas allmänna ut-

talanden om lagstiftningens syften bör vara av stor vikt medan mindre vikt bör läggas 

vid konkreta uttalanden i detaljfrågor.
132

  

3.4 Likformighet och frihet från godtycke 

Nära koppling till förutsebarhetskravet har kraven på att rättstillämpningen ska vara lik-

formig och fri från godtycke.
133

 Att rättstillämpningen är likformig innebär en likabe-

handling där lika fall bedöms lika.
134

 Likabehandlingsprincipen är stadgad i grundlag, 1 

kap. 9 § RF. Bestämmelsen i detta lagrum anses innebära att rättstillämpningen ska vara 

opartisk och präglas av objektivitet och därmed heller inte vara godtycklig.
135

 Vidare 

siktar regeln i 1 kap. 9 § RF i första hand på formell likabehandling som innebär att ju-

ridiskt lika fall ska beskattas under samma principer.
136

 Detta innebär att om ett avgö-

rande är grundat på en regel i lag så uppfyller avgörandet likformighetskravet även om 

beslutet skulle anses materiellt orättvist.
137

 Kravet på likformighet innebär således att 

avgöranden hos Regeringsrätten ska vara formellt, men inte nödvändigtvis materiellt 

rättvisa.
138

 För att uppnå likformighet bör domstolen i alla mål som tillhör samma kate-

gori argumentera enligt enhetliga riktlinjer.
139

 Om lika fall behandlas lika anses rättstil-

lämpningen också vara fri från godtycke.
140

 Även legalitetsprincipens upprätthållande 

anses leda till att rättstillämpningen är fri från godtycke.
141

  

                                                 
131

 Bergström, Hur bör förarbeten användas vid tolkning av skattelag?, s. 316. 

132
 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper- nya tendenser under senare tid?, s. 3. 

133
 Bergström, Sture, Förutsebarheten vid tillämpning av skatteflyktsklausuler, i Rättssäkerheten i be-

skattningen. Rapporter vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Helsingfors i 

oktober 1982, s. 373-380, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 12, Liber Förlag 

1983, s. 373. 

134
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 67. 

135
 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 107. 

136
 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 67-69. 

137
 Bergström, Förutsebarheten vid tillämpning av skatteflyktsklausuler, s. 373. 

138
 Bergström, Förutsebarheten vid tillämpning av skatteflyktsklausuler, s. 373-374. 

139
 SOU 1993:62, s. 78. 

140
 Bergström, Förutsebarheten vid tillämpning av skatteflyktsklausuler, s. 373.                                             

141
 Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, s. 66. 
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3.5 Effektivitet 

På beskattningens område innebär myndighetsutövning ett ingrepp i den enskildes eko-

nomiska förhållanden och rättssäkerhetsbegreppet avser därmed rättssäkerhet ur dessa 

enskildas perspektiv.
142

 Mot enskildas krav på rättssäkerhet vid beskattningen ställs ofta 

kravet på effektivitet sett ur statens perspektiv.
143

 Dessa intressen kan inte alltid förenas 

vilket gör det nödvändigt att kompromissa mellan de värderingar som ligger inom kra-

ven på rättssäkerhet respektive effektivitet.
144

 Med kravet på effektivitet avses vanligt-

vis förvaltningseffektivitet som rör myndigheternas övergripande målsättning, rättsef-

fektivitet innebärande att rättsreglerna ska tillämpas effektivt, samt ekonomisk effektivi-

tet som gäller myndigheternas ekonomiska nettoeffekt av utförda åtgärder.
145

 I denna 

uppsats avses i fortsättningen endast rättseffektivitet och således den effektiva tillämp-

ningen av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL då det är denna bestämmelse som är fö-

remål för tolkning i RÅ 2010 ref. 11.  

                                                 
142

 SOU 1993:62, s. 76. 

143
 Se Tikka, Vad avses med rättssäkerheten i beskattningen?, s. 17. 

144
 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, s. 2. 

145
 SOU 1993:62, s. 79-80.  
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4 Bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL 

4.1 Inledning  

Speciella regler för fåmansföretag har funnits i Sverige sedan länge, till en början endast 

i spridda bestämmelser.
146

 År 1976 infördes den första mer samlade regleringen kring 

fåmansföretag, för att komma till rätta med problematiken med fåmansföretagares möj-

ligheter att uppnå icke avsedda skattelättnader.
147

 Bland annat infördes den första enhet-

liga legaldefinitionen för fåmansföretag vid denna tidpunkt.
148

 Ett stort steg inom få-

mansföretagsbeskattningen togs vidare när de speciella reglerna för beskattning av ut-

delningar och realisationsvinster infördes vid den stora skattereformen år 1991. De reg-

ler som då infördes innebar att delägare i fåmansföretag som var aktiva i betydande om-

fattning begränsades i sina möjligheter att ta ut utdelningar istället för lön.
149

 Det rådde 

bred enighet om att sådana regler var nödvändiga att införa för att hindra att högbeskat-

tade arbetsinkomster omvandlades till lågbeskattade utdelningar och kapitalvinster.
150

 

Reglerna, som placerades i 3 § 12 mom. 5 st i lag (1947:576) om statlig inkomstskatt 

(SIL), innebar att utdelningar och kapitalvinster skulle delas upp för beskattning i olika 

inkomstlag, en del i inkomstslaget kapital och en del i inkomstslaget tjänst.
151

 Fåmans-

företagsreglerna har ändrats flertalet gånger sedan reformen och särskilda definitioner 

för fåmansföretag finns numera i 56 kap. IL. I 57 kap. IL finns vidare de särskilda reg-

lerna för utdelning och kapitalvinster på andelar i fåmansföretag. Dessa särskilda regler 

för utdelning och kapitalvinster gäller bara då andelarna i företaget anses kvalificerade 

på grund av att ägaren eller närstående är verksam i betydande omfattning.
152

 Den änd-

ring som regeln om kvalificerade andelar har genomgått sen den ursprungligen infördes 

framgår av följande avsnitt. 

                                                 
146

 Se SOU 2002:52, s. 107-108 för en sammanställning av reglerna. 

147
 Prop. 1975/76:79, s. 34 och s. 40. 

148
 Prop. 1975/76:79, se s. 3 och s. 40 f.  

149
 Prop 1989/90:110, s. 467 f. 

150
 Prop 1989/90:110, s. 467. 

151
 Prop. 1989/90:110, s. 467 f.  

152
 Se IL 57 kap. 2 § 1 st, 57 kap. 21 § och 57 kap. 4 § 1st 1p. 
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4.2 Lydelse i 3 § 12 mom. 5 st SIL 

Bestämmelsen om kvalificerade andelar fanns ursprungligen i 3 § 12 mom. SIL, dock 

utan just begreppet kvalificerade andelar. Lydelsen av den del av regeln som kommit att 

ändras var följande:  

”Bestämmelserna i första – tredje styckena tillämpas endast om den skattskyldige eller 

någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under be-

skattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattnings-

året. Bestämmelserna gäller dock även om den skattskyldige eller den honom närståen-

de under någon del av denna tidsperiod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som 

bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att denna verksamhet inte 

påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i det 

först avsedda företaget upphörde.”
153

 

Bestämmelsen i 3 § 12 mom. 5 st SIL kommenterades i propositionen om reformerad 

inkomst- och företagsbeskattning
154

. Det ansågs då att det inte skulle vara tillräckligt att 

beakta hur förhållandena i fåmansföretaget var vid försäljnings- eller utdelningstidpunk-

ten.
155

 Det ansågs således även vara behövligt att ta hänsyn till förhållandena som varit 

de senaste tio åren räknat fram till den aktuella tidpunkten, för att förhindra att verk-

samheten fortsattes i ett annat företag samtidigt som tjänstebeskattade inkomster skulle 

komma att sparas i det ursprungliga företaget för att sedan realiseras som kapitalin-

komster.
156

 Syftet med regeln var således att hindra otillbörlig inkomstomvandling.
157

 

Det uttalades i specialmotiveringen till bestämmelsen, efter förtydligande från lagrådet, 

att om verksamheten från det ursprungliga företaget inom en tioårsperiod fortsattes i ett 

annat företag så skulle den särskilda beskattningen gällande aktierna i det ursprungliga 

företaget kvarstå.
158

 Det påpekades dock av lagrådet att mer än tio år inte fick ha förflu-

tit samt att en förutsättning skulle vara att det fanns kontinuitet mellan företagen i den 

                                                 
153

 Lydelse i SFS 1991:1833. För bestämmelserna i de stycken som rörde uppdelningen av beskattningen 

mellan kapital och tjänst, se enklast prop. 1991/92:60, s. 21.  

154
 Prop. 1989/90:110. 

155
 Prop. 1989/90:110, s. 467. 

156
 Prop. 1989/90:110, s. 467 och s. 703. 

157
 Prop. 1989/90:110, s. 467 samt SOU 2002:52, s. 108. 

158
 Prop. 1989/90:110, s. 703-704.  
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mening att det var samma person som varit verksam i det första företaget som fortsatte 

vara verksam i det nya företaget.
159

  

4.3 Lydelse i 3 § 12 a mom. SIL 

Den ursprungliga lydelsen gällde fram till år 1996. Den nya lydelsen i 3 § 12 a mom. 

SIL kom till efter att sista meningen i den ursprungliga utformningen först tagits bort i 

det promemorieförslag som föregick proposition 1995/96:109, då det utan motivering i 

detta förslag ansågs att meningen var onödig.
160

 Meningen behölls dock i en annan ut-

formning och den nya lydelsen blev: 

”En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om 

1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande 

omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som när-

mast föregått beskattningsåret, eller under någon del av denna tidsperiod varit 

verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma 

eller likartad verksamhet.”
161

 

Begreppet kvalificerade andelar infördes därmed i SIL och 3 § 12 mom. 5 st omvandla-

des till 3 § 12 a mom. Motiveringen till ändringen återges som bäst ordagrant i sin fulla 

lydelse så som den framfördes i författningskommentaren
162

. 

 ”Enligt första stycket 1 anses en aktie kvalificerad om den skattskyldige eller någon 

honom närstående i betydande omfattning är eller har varit verksam i företaget (jfr nu-

varande 12 mom. femte stycket första meningen). En aktie kan också anses kvalificerad 

om den skattskyldige eller närstående tidigare varit verksam i ett annat fåmansföretag 

som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen – som har sitt ursprung i 

nuvarande 12 mom. femte stycket sista meningen – slopades i promemorieförslaget ef-

tersom den ansågs obehövlig. Den har nu ändrats och innebär att aktier i ett företag kan 

anses kvalificerade beroende på att verksamhet tidigare har bedrivits i ett annat företag. 

                                                 
159

 Prop. 1989/90:110, s. 704. 

160
 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

161
 Lydelse enligt SFS 1995:1626. 

162
 Författningskommentaren likställs begrepps- och innehållsmässigt med specialmotiveringar där be-

stämmelser i lagen motiveras. Se Bernitz, m.fl., Finna rätt, s. 108. 
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Bestämmelsen kan exempelvis ha betydelse för att undanröja oklarheter i ett inlednings-

skede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.”
163

 

4.4 Lydelse i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL  

Bestämmelsen har idag en nästan identisk utformning som efter ändringen, förutom att 

karenstiden ändrats till fem år
164

 och att fåmanshandelsbolag
165

 numera ingår i bestäm-

melsen.  När IL infördes flyttades regeln i 3 § 12 a mom. SIL till 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL 

i den nya lagen. Det bör här nämnas att andelar även kan bli kvalificerade enligt 57 kap. 

4 § 1 st 2p. IL om fåmansföretagaren eller närstående har varit verksam i betydande om-

fattning i ett av fåmansföretaget indirekt eller direkt ägt fåmansföretag eller fåmanshan-

delsbolag. Denna regel bortses dock från i det följande.
166

 

För den så kallade 3:12-utredningen tillsattes en särskild utredare för att se över bland 

annat de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinster som gäller för 

fåmansföretagare. Utredningen utmynnade i ett betänkande
167

. I avsnittet om samma el-

ler likartad verksamhet i betänkandet konstaterades inledningsvis att bestämmelsen i 57 

kap. 4 § 1 st 1 p. IL syftar till att hindra att verksamhet flyttas till nya företag samtidigt 

som upparbetade inkomster sparas i det gamla vilande företaget.
168

 Emellertid framkom 

det vid den fortsatta utredningen av bestämmelsens utformning, att efter 1995 års änd-

ring av karensregeln till lydelsen i 3 § 12 a mom. SIL så innebar bestämmelsens nya or-

dalydelse att det skulle vara möjligt att avkvalificera aktier i företag som överlåtit sin 

verksamhet till ett annat fåmansföretag.
169

 Således skulle det vara möjligt för en person 

att avsluta sin verksamhet i ett företag och fortsätta med den i ett annat, för att sedan ef-

ter femårskarensen ta ut kapital från det gamla företaget till vanlig kapitalvinstbeskatt-

ning.
170

 Detta var inte möjligt enligt den innebörd regeln hade när den ursprungligen in-
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 Prop. 1995/96:109, s. 88. 

164
 Karenstiden ändrades genom SFS 1996:1611. 

165
 Fåmanshandelsbolag lades till genom SFS 2001:1176. 

166
 Se avsnitt 1.3. 

167
 SOU 2002:52.  

168
 SOU 2002:52, s. 279. 

169
 SOU 2002:52, s. 291. 

170
 SOU 2002:52, s. 324-325. 
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fördes eftersom det överlåtande företaget enligt lydelsen i 3 § 12 mom. 5 st SIL skulle 

fortsätta ha kvalificerade aktier om verksamheten från detta företag fortsatte att bedrivas 

i ett nytt fåmansföretag.
171

 Den innebörd som den nya lydelsen fått ansågs av 3:12-

utredningen vara oacceptabel då det skulle kunna sättas i system att använda karensbo-

lag för att spara arbetsinkomster.
172

 En ändring tillbaka till lydelsen i den gamla regeln i 

3 § 12 mom. 5 st SIL föreslogs därför.
173

 

Regeringsrätten har i några fall tagit ställning till innebörden av bestämmelsen efter den 

ändring som genomfördes, varför en kort redovisning över denna praxis följer innan RÅ 

2010 ref. 11 presenteras.  

4.5 Praxis fram till 2010 

Mål I i RÅ 1997 ref. 48 rörde inte primärt tillämpningsområdet för själva regeln i 3 § 12 

a mom. SIL, utan istället var den fråga om aktierna i ett nybildat företag skulle anses 

kvalificerade för att uttagsbeskattning skulle undvikas vid överlåtelse av verksamhet till 

det nya företaget. Det överlåtande företaget ingick i en koncern som ägdes av fysiska 

personer och som förutsattes ha kvalificerade aktier i moderbolaget. Samma fysiska per-

soner skulle även äga det nybildade företaget men inte vara verksamma i betydande om-

fattning i detta. Regeringsrätten gjorde bedömningen att då en del av det överlåtande fö-

retagets verksamhet, värdepappersförvaltning, överfördes till det nybildade företaget så 

skulle även aktierna i detta nya företag bli kvalificerade. Det nya företaget ansågs såle-

des komma att bedriva samma eller likartad verksamhet som det överlåtande företaget. 

Detta motiverades med att aktieposten som överfördes var värdemässigt betydande och 

betingad av verksamheten i det överlåtande företaget, samt att det fick antas att det skul-

le kvarstå en anknytning mellan det gamla företagets verksamhet och det nya företagets 

aktieinnehav.  

I mål II var situationen likartad som i mål I med skillnaden att det var en fastighet som 

överläts till det nybildade företaget. Samma eller likartad verksamhet skulle enligt Re-

geringsrätten bedrivas i företagen då fastigheten även efter överlåtelsen till det nya före-

taget skulle användas i det gamla företagets verksamhet. 
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 Se avsnitt 4.2. 
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 SOU 2002:52, s. 324. 

173
 SOU 2002:52, s. 324-325. 
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I RÅ 1999 ref. 28 bedrev två fåmansföretag, med i stort sett samma ägarstruktur, finan-

siell rådgivning respektive värdepappersförvaltning och en delfråga i fallet var om dessa 

skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Enligt Regeringsrätten innebar 

förarbetsuttalandet i prop. 1995/96:109 s. 88, samt övriga motiv till bestämmelsen, att   

3 § 12 a mom. SIL skulle ha sin huvudsakliga tillämpning i de fall då en verksamhet 

förs över till ett annat fåmansföretag och den överförda verksamheten då ligger inom 

ramen för den verksamhet som tidigare bedrevs i det överlåtande företaget, eller när det 

på liknande sätt finns ett likartat samband mellan företagen. Därefter gjorde domstolen 

bedömningen att så inte var fallet med de i målet aktuella företagen. De två skiljaktiga 

regeringsråden ansåg dock att de finansiella verksamheterna borde anses som mycket 

lika då de tillhandahållna tjänsterna byggde på samma slags kompetens. I kombination 

med att samma delägare stod för vinstgenereringen i båda företagen ansåg dessa reger-

ingsråd att det fanns ett starkt samband mellan företagen, varför de skulle anses bedriva 

samma eller likartad verksamhet.  

I RÅ 2007 not. 66 ägde fåmansföretagaren A ett rent holdingbolag som var moderbolag 

för företaget Y, i vilket fåmansföretagaren var verksam i betydande omfattning. Företa-

get Y var franchisetagare till företaget Z vari A var styrelseledamot och delägare. Inför 

en eventuell vinstutdelning från Z frågades bland annat om As aktier i Z skulle anses 

kvalificerade på grund av att A var verksam i ett annat fåmansföretag som bedrev sam-

ma eller likartad verksamhet. SRN hänvisade i sin motivering till förarbetsuttalandet 

som togs upp i RÅ 1999 ref. 28 och slog sedan fast att då ingen verksamhet överförts 

mellan bolagen Y och Z och då inget övrigt framkommit som visade på ett likartat sam-

band mellan företagen, så var As aktier i Z inte kvalificerade på grund av att samma el-

ler likartad verksamhet bedrevs i de båda företagen. Regeringsrätten fastställde SRN:s 

avgörande i frågan.      
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4.6 Kommentar 

Själva innebörden av 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL har inte beskrivits närmare av lagstiftaren 

än vad som presenterats ovan.
174

 Det enda exempel som finns på tillämpningsområde är 

det som nämndes i 1995 års proposition, utöver detta finns inga exempel på vad samma 

eller likartad verksamhet anses vara. Det var enligt 3:12-utredningen ett naturligt val att 

göra en generell utformning av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL för att domstolen 

ska kunna göra en bedömning i varje enskilt fall, för att syftet med regeln ska kunna 

uppfyllas och att tillämpningen av regeln ska bli effektiv.
175

 Det ansågs därmed inte 

vara varken ”meningsfullt eller realistiskt”
 176

 att i lagtexten beskriva alla situationer när 

regeln skulle kunna komma att bli tillämplig.
177

 Således har praxis fått utveckla regelns 

innebörd fram till avgörandet i RÅ 2010 ref. 11.  

RÅ 1997 ref. 48 och RÅ 1999 ref. 28 har ansetts innebära att begreppet samma eller lik-

artad verksamhet innebär att det ska finnas ett konkret samband mellan överförda verk-

samheter när en verksamhet eller delar av en verksamhet flyttas mellan företag för att 

samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga.
178

 Kopplingar mellan företagen i 

form av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet enligt betydelsen i nor-

malt tal, eller att ägaridentitet föreligger
179

, har inte ansetts tillräckligt för att situationen 

ska kunna omfattas av begreppet samma eller likartad verksamhet.
180

 RÅ 2007 not. 66 

visar vidare att det inte anses tillräckligt att företagen verkar inom samma bransch för 

att bestämmelsen ska anses tillämplig.
181

 Det bör dock noteras att Regeringsrätten utta-

lat att bestämmelsens tillämpningsområde ”i huvudsak” är när verksamhet överförs mel-
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 Se Silfverberg, Christer, Samma eller likartad verksamhet, SN 2009:7-8 s. 437-451, s. 441.  

175
 SOU 2002:52, s. 315. 

176
 Se SOU 2002:52, s. 315. 

177
 Se SOU 2002:52, s. 315. 

178
 SOU 2002:52, s. 314. 

179
 SRN ansåg i det av Regeringsrätten ändrade förhandsbeskedet i RÅ 1999 ref. 28, att det var tillräckligt 

att ägaridentitet förelåg mellan företagen vilket domstolen inte höll med om. Istället hänvisade domsto-

len till lagstiftningens syfte att förhindra flytt av verksamhet mellan företag för att hindra inkomstom-

vandling.  

180
 SOU 2002:52, s. 314. 

181
 Silfverberg, Samma eller likartad verksamhet, s. 447. 
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lan bolag eller vid liknande samband.
182

 Detta har ansetts hålla regleringen öppen för att 

även andra fall ska kunna inrymmas i bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL, men då 

under förutsättning att företagskonstruktioner upprättats för att uppnå otillbörliga skatte-

förmåner.
183

  

Tolkningen av rättsfallen gav enligt utredningspromemorian från finansdepartementet 

anledning till ett osäkert rättsläge, vid ett samtidigt beaktande av uttalandet i SOU 

2002:52 om att fåmansföretag är botade från smittan som medför kvalificerade aktier ef-

ter att femårsperioden löpt ut.
184

 För att förhindra skatteplanering som enligt detta utta-

lande skulle vara möjlig föreslog finansdepartementets utredare att den gamla karensre-

geln i 3 § 12 mom. 5 st SIL skulle införas.
185
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 Se SOU 2002:52, s. 314. 

183
 SOU 2002:52, s. 314. 

184
 Utredningspromemoria från Finansdepartementet, Reformerad ägarbeskattning- effektivitet, preven-

tion, legitimitet, s. 75. 

185
 Utredningspromemoria från Finansdepartementet, Reformerad ägarbeskattning- effektivitet, preven-

tion, legitimitet, s. 75. 
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5 RÅ 2010 ref. 11 

5.1 Mål I  

I detta mål ägde aktieägaren A företagen MB och DB, där DB var dotterbolag till MB. 

A var verksam i betydande omfattning i DB som bedrev konsultverksamhet rörande fas-

tigheter och förvaltning av kapital härrörande från den verksamheten. As aktier i MB 

var således kvalificerade genom bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 2p. IL. A ville frånskilja 

de likvida medlen från DB till MB genom utdelning och sedan överlåta aktierna i DB 

för underpris till ett av A nybildat företag, NYAB. A skulle därefter vara passiv i MB 

där kapitalförvaltning skulle ske genom en extern förvaltare. Alternativt så skulle bara 

en viss del av aktierna i DB överlåtas till NYAB med efterföljande inlösen av resterande 

aktierna. Kapitalförvaltningen skulle således i detta fall ske i NYAB och även där skulle 

A vara passiv. Två av de frågor som ställdes till SRN gällde huruvida As aktier i MB, 

alternativt i NYAB skulle vara kvalificerade efter avskiljandet av kapital på grund av att 

dessa bolag skulle anses bedriva samma eller likartad verksamhet som DB, i vilket A 

skulle fortsätta vara verksam i betydande omfattning inom den fastighetsförvaltande 

verksamheten.   

SRN ansåg att aktierna skulle vara kvalificerade i båda fallen i och med att verksamhe-

ten i DB skulle delas upp och fortsätta att bedrivas i två skilda företag. SRN refererade 

till RÅ 1999 ref. 28 där uttalandet från prop. 1995/96:109 angående överföring av verk-

samhet togs upp. Vidare ansågs att nuvarande lagtexts ordalydelse inte hindrade att jäm-

förelsen mellan företagens verksamheter kunde utgå från både överlåtande och förvär-

vande företag så att aktierna i båda företagen kunde bli kvalificerade på grund av en 

verksamhetsöverlåtelse. Detta borde enligt SRN vara möjligt för att syftet med lagstift-

ningen, såsom det uttryckts i prop. 1989/90:110, skulle upprätthållas så att kringgående 

inte skulle kunna ske genom sparande av likvida medel i karensbolag. Samma och likar-

tad verksamhet skulle således bedrivas i företagen efter det att kapital avskiljts och akti-

erna i MB och NYAB skulle därmed även de vara kvalificerade. Regeringsrätten fast-

ställde förhandsbeskedet. 

En skiljaktig ledamot i SRN ansåg att ingen verksamhet överförts mellan bolagen och 

att kapitalförvaltningen i sig inte kunde utgöra samma eller likartad verksamhet som 

den fastighetsverksamhet som bedrevs i DB. Ledamoten motiverade sin ståndpunkt med 
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att ändringen av bestämmelsens lydelse år 1995 enligt propositionen skulle ta sikte på 

om verksamhet tidigare har bedrivits i ett annat företag.  

Det skiljaktiga regeringsrådet refererade i sin tur till tidigare praxis i RÅ 1997 ref. 48 

och ansåg att varken MB eller NYAB skulle komma att delta i DBs framtida verksam-

het på något sätt varför andelarna inte skulle kunna vara kvalificerade på grund av ett 

sådant samband. Regeringsrådet ansåg vidare, i likhet med den skiljaktiga från SRN, att 

kapitalförvaltningen i sig inte skulle kunna utgöra samma eller likartad verksamhet som 

den verksamhet som bedrevs i DB. Därför skulle aktierna i de kapitalförvaltande företa-

gen avkvalificeras efter att den normala karenstiden om fem år löpt ut, eftersom A då 

inte längre var verksam i betydande omfattning i dessa företag.  

5.2 Mål II  

Detta mål rörde en genomförd uppdelning av verksamhet från ett företag som ett led i 

ett planerat generationsskifte. Ägarna till en koncern, där verksamheten endast bedrevs i 

dotterbolaget, hade åren 2000-2001 delat upp verksamheten i dotterbolaget på två ny-

startade bolag och därefter skänkt dessa båda bolag till sina barn. De nya bolagen be-

drev därefter tillverkning av inne- respektive utemöbler. De nya bolagen betalade hyra 

för en fastighet där verksamheterna bedrevs, samt royalty för användande av ett varu-

märke till föräldrarnas sedermera genom fusion sammanslagna företag. Då föräldrarna 

inte var verksamma i det sammanslagna företaget var kärnfrågan om deras aktier ändå 

kunde vara kvalificerade enligt andra ledet i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL, på grund av att deras 

barn i egenskap av närstående bedrev samma eller likartad verksamhet i de nya företa-

gen.  

SRN ansåg med hänvisning till praxis, RÅ 1999 ref. 28, att bestämmelsen om samma 

eller likartad verksamhet anses ha sitt huvudsakliga tillämpningsområde då verksamhet 

förs över till ett annat fåmansföretag och när den överförda verksamheten ligger inom 

ramen för den verksamhet som tidigare bedrivits eller det på annat sätt finns ett likartat 

samband mellan företagen. I likhet med i mål I ansåg SRN att en jämförelse från båda 

företagens perspektiv skulle kunna göras i enlighet med lagens syfte så att föräldrarnas 

aktier i det överlåtande företaget blev kvalificerade på grund av att verksamheten i deras 

bolag delats upp på två nya bolag. Föräldrarnas företag, som hyrde ut en fastighet och 
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ett varumärke, ansågs därmed bedriva samma eller likartad verksamhet som barnens 

båda företag som bedrev möbeltillverkning.  

Ytterligare en fråga som ställdes var om föräldrarna genom att sälja sina aktier i det 

sammanslagna företaget till ett nytt holdingbolag kunde undvika att aktierna i detta nya 

företag skulle bli kvalificerade. Holdingbolaget skulle endast förvalta aktiekapitalet i det 

sammanslagna företaget. SRN ansåg inte denna kapitalförvaltning vara samma eller lik-

artad med verksamheten i barnens bolag, som bestod av tillverkning av möbler. Inte hel-

ler skulle föräldrarna vara verksamma i det nya bolaget och då närståendes arbete i an-

nat fåmansföretag inte ingår i bedömningen i 57 kap. 4 § 1st 2p. IL kunde aktierna i 

holdingbolaget inte bli kvalificerade. Regeringsrätten fastställde SRN:s avgörande i de 

nu presenterade delarna. Däremot tog domstolen inte ställning till huruvida Skatte-

flyktslagen
186

 skulle komma att vara tillämplig på förfarandet.  

Föredraganden i SRN var skiljaktig och uttryckte sig något klarare än den skiljaktiga le-

damoten i mål I. Föredraganden förklarade sig anse att i och med ändringen av bestäm-

melsens lydelse 1995, och kommentaren till denna ändring i prop. 1995/96:109, så kun-

de enbart det övertagande företaget drabbas av att det överlåtande företaget tidigare be-

drivit samma eller likartad verksamhet. Det överlåtande företaget kunde enligt denna in-

ställning inte drabbas i omvänd riktning av att det nya företaget bedriver sådan verk-

samhet. Till grund för sin ståndpunkt lade föredraganden det uttalande som gjorts i SOU 

2002:52 s. 290 f.  

5.3 Mål III  

Vilket företag som kan bedömas ha kvalificerade andelar på grund av att samma eller 

likartad verksamhet bedrivs i ett annat företag klargjordes ytterligare i detta mål. En 

konsult som tidigare bedrivit verksamhet i ett företag önskade återuppta denna verk-

samhet i ett nytt företag efter att ha varit anställd i ett annat företag med andra arbets-

uppgifter under ett par år. Frågan var således om aktierna i det gamla företaget, som en-

dast förvaltade kvarvarande kapital, skulle bli kvalificerade på grund av att samma eller 

likartad verksamhet bedrivs i det nya företaget. Vidare frågades om aktierna i det gamla 

företaget i så fall skulle förbli kvalificerade så länge som verksamheten bedrivs i det nya 

företaget.  
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 Lag (1995:575) mot skatteflykt.  
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Återigen hänvisade SRN till RÅ 1999 ref. 28 och lagstiftningens syfte såsom det fast-

slagits i prop. 1989/90:110. Bedömningen om samma eller likartad verksamhet bedrivs 

kan därför enligt SRN göras från båda företagens perspektiv. Dessutom tillades att det 

gamla företaget behållit en del av verksamheten bestående av kapitalförvaltning och att 

då samma konsultverksamhet med samma verksamma person skulle bedrivas i det nya 

företaget, så skulle företagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet. SRN an-

såg att verksamheten som konsult var knuten till aktieägarens person och att det därför 

inte var nödvändigt att fysiska tillgångar överförts för att verksamhet skulle anses ha 

överförts mellan företagen. Verksamheten från det gamla företaget ansågs ändå uppde-

lad på de båda företagen. Att verksamheten i det gamla företaget varit vilande ett par år 

ansågs inte ha någon betydelse. Regeringsrätten fastställde SRN:s avgörande. 

Två skiljaktiga ledamöter i SRN ansåg att ändringen av bestämmelsen efter 1995 års 

ändring innebar att det inte avsågs att bestämmelsen skulle drabba det företag som över-

låtit hela sin verksamhet och därmed upphört med sin verksamhet. Smittan som medför 

kvalificerade andelar skulle därmed inte kunna gå från det nya företaget till det gamla 

utan endast drabba det nya företaget. 

Samma regeringsråd som var skiljaktig i mål I ansåg även i detta mål att kapitalförvalt-

ningen inte kunde anses utgöra samma eller likartad verksamhet som den verksamhet 

som skulle bedrivas i det nya företaget. Då det gamla företaget inte heller på något sätt 

skulle delta i det andra företagets verksamhet skulle andelarna i det gamla företaget 

avkvalificeras efter fem år.  

5.4 Mål IV  

I detta mål ingick tre företag som ägdes av A och hans syster i följande ordning, Y äg-

des av de båda syskonen. Y ägde i sin tur hela Z samt 50 % av X och resterande del i X 

ägdes till hälften var av syskonen. A önskade få veta om hans andelar i X skulle vara 

kvalificerade på grund av att han var verksam i betydande omfattning i Z. Verksamhe-

ten som bedrevs i Z bestod av uthyrning av lyftkranar och hade förts över först från X 

till Y och sedan från Y till Z. Verksamheten i X bestod av att hyra ut den fastighet som 

verksamheten i Z bedrevs på. 

SRN uttalade att det i praxis framgår att bestämmelsen ska tillämpas speciellt när verk-

samhet överförs från ett företag till ett annat och den överförda verksamheten ligger 
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inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten. Då verksamheten delats upp och 

då A är verksam i betydande omfattning i Z ansåg SRN att X och Z bedriver samma el-

ler likartad verksamhet varför As andelar i X var kvalificerade. Att överlåtelsen av verk-

samheten skedde redan 1986 då det var As far som var verksam hade ingen inverkan på 

bedömningen. Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet. 

5.5 Mål V  

Aktieägaren A ägde i detta fall ett nybildat bolag X och halva Y som var moderbolag i 

en fastighetsförvaltande koncern. A planerade att starta ett till bolag, NYAB, som även 

detta skulle bedriva fastighetsförvaltning. Bolaget Z som var dotterbolag till Y skulle 

säljas för marknadspris till en extern köpare via X efter att ha överlåtits till X genom en 

underprisöverlåtelse. På så sätt skulle likvida medel från försäljningen finnas i X. Dessa 

medel skulle sedan lånas ut till NYAB och Y för användning i deras verksamheter. Frå-

gan var om As aktier i det kapitalförvaltande X skulle bli kvalificerade på grund av att 

X ansågs bedriva samma eller likartad verksamhet som de fastighetsförvaltande NYAB 

och Y med dotterbolag. 

SRN ansåg att det skulle vara fallet, med motiveringen att då moderbolaget Y avyttrat 

dotterbolaget Z via X så hade verksamheten från Z delats upp på bolaget X och bolaget 

Y då kapitalet i Z inte längre tillhörde Y. Xs utlåning av det kapital som härrörde från 

Ys koncern likställdes således med fastighetsförvaltande verksamhet. Regeringsrätten 

fastställde även detta förhandsbesked. 

Tre ledamöter i SRN var skiljaktiga och anförde, med samma motivering som tidigare 

skiljaktiga, att X inte skulle bedriva någon verksamhet som överförts från något av de 

andra bolagen. De ansåg heller inte att kapitalförvaltningen, trots utlåningsverksamhe-

ten, skulle anses vara samma eller likartad verksamhet som de verksamheter som be-

drevs i fastighetsförvaltande Y och NYAB.  
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5.6 Regeringsrättens lagtolkning i RÅ 2010 ref. 11 

5.6.1 Inledning 

Som i så många andra fall framgår det inte direkt av avgörandena i RÅ 2010 ref. 11 vil-

ken metod som har använts för att tolka och tillämpa lagen, närmare bestämt bestäm-

melsen i 57 kap. 4 § 1st 1p IL. Den korta tolkningsoperation som leder fram till avgö-

randena i samtliga fall inleds med en hänvisning till RÅ 1999 ref. 28, som i sin tur hän-

visar till bestämmelsens huvudsakliga tillämpningsområde så som det angavs i prop. 

1995/96:109. Vidare anges att bestämmelsens ordalydelse inte hindrar att en bedömning 

av vilka aktier som kan bli kvalificerade utgår från både överlåtande och övertagande 

företag, vilket anses vara i linje med lagstiftningens syfte så som det uttryckts i proposi-

tion 1989/90:110. Denna tolkning är intressant att studera närmare då det av diverse ex-

perter och Skatteverket tidigare framförts åsikter som skiljer sig från Regeringsrättens 

nyligen antagna ståndpunkt.
187

 Då det konstaterats att Regeringsrätten fastställt samtliga 

förhandsbesked och därmed accepterat SRN:s avgörande i sin helhet anges för tydlighe-

tens skull i det följande att det är Regeringsrätten som uttalat sig.
188

 

5.6.2 Tolkningen av 57 kap. 4 § 1st 1p. IL 

Till att börja med gör Regeringsrätten en bedömning av ordalydelsen som resulterar i att 

den inte anses hindra att båda företagens aktier kan bli kvalificerade med hjälp av be-

stämmelsen. Regeringsrätten utgår därmed från ordalydelsen, i enlighet med vad som 

förväntas vid en god lagtolkning.
189

 Med hänsyn till hela regelns ordalydelse kan det in-

stämmas i att bestämmelsen, betraktad rent objektivt, inte hindrar att både överlåtande 

och övertagande företags aktier bedöms. Det är således möjligt att rent språkligt sätta in 

båda typerna av företag på varsitt ställe i regeln så att båda företagen träffas av re-

gleringen, genom att låta det överlåtande företaget vara det företag som avses i bestäm-

melsens allra första mening och det övertagande företaget vara det företag vari samma 

eller likartad verksamhet bedrivs och vice versa. Vidare använder Regeringsrätten en 

subjektiv metod när den tar hjälp av förarbeten för att tolka bestämmelsens innebörd. 

Dessutom beaktas lagstiftningens syfte så som det uttryckts i förarbeten, varför det torde 
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vara möjligt att påstå att en subjektiv teleologisk metod använts. Denna metod är accep-

terad inom skatterätten och således föreligger inga problem med Regeringsrättens tolk-

ning av bestämmelsen så långt. 

Frågetecken uppstår dock vid beaktande av att bestämmelsen faktiskt har ändrats efter 

den proposition varifrån Regeringsrätten hämtar ledning för att fastställa lagstiftningens 

syfte. Regeringsrätten använder visserligen även ett senare uttalade från specialmotiver-

ingen i prop. 1995/96:109, men domstolen bortser även från de andra delarna av detta 

uttalande. I själva verket rycker Regeringsrätten loss meningen om det huvudsakliga 

tillämpningsområdet som läst tillsammans med meningarna innan kan anses få en delvis 

annan, underordnad, innebörd.
190

 Det är således syftet som hämtas från den tidigare 

propositionen som får avgörande betydelse för tolkningen av bestämmelsen. Som tidi-

gare framgått har den subjektiva metoden kritiserats för försöken att fastställa lagstifta-

rens vilja. Inte desto mindre är det detta som sker när Regeringsrätten tolkar uttalandena 

i prop. 1989/90:110 som uttryckandes ett syfte att hindra inkomstomvandling. Detta gör 

att det är berättigat att diskutera om ett annat syfte kan ha avsetts av lagstiftaren. Den 

centrala tolkningsfrågan är därför den om ändringen av ordalydelsen som skedde 1995 

inneburit att regelns tillämpningsområde ska uppfattas som omfattande endast bedöm-

ningen av aktierna i det nya företaget i vilket verksamhet påbörjas.
191

 Med anledning av 

detta följer här en kort genomgång av bestämmelsen före och efter 1995 års ändring. 

Lydelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL motsvarar, med undantag från antalet år, den reglering 

som fanns i 3 § 12 mom. 5 st första meningen och första ledet av andra meningen SIL. 

Andra meningens, numera borttagna, andra led i denna äldre bestämmelse behandlade 

enligt uttalandet i prop. 1989/90:110 det fall att verksamhet flyttades till ett nytt företag 

inom tio år från det att verksamheten avslutats i det överlåtande företaget. I sådana fall 

skulle, enligt propositionen, de särskilda beskattningsreglerna fortsätta att gälla för det 

överlåtande företaget tills tio år förflutit från det att verksamheten i det övertagande fö-

retaget avslutats. Som framgår har detta led av meningen dock inte behållits i den för-

ändring som genomfördes av lagrummet. Det är därför ett faktum att den lagtext som 

med önskvärd tydlighet uttryckte en förlängning av karenstiden i överlåtande företag 
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vid flytt av verksamhet, inte längre finns kvar i bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL. 

Förändringen som genomfördes 1995 ansågs, i propositionen som föregick ändringen, 

innebära att bestämmelsen skulle få betydelse för det övertagande företaget i inlednings-

fasen när det övertagit verksamhet från ett överlåtande företag. Aktierna i det överta-

gande företaget skulle därför bli kvalificerade på grund av att samma eller likartad verk-

samhet bedrivits i ett annat fåmansföretag. Bestämmelsen skulle därmed ha sitt huvud-

sakliga tillämpningsområde i situationer som innebär flytt av verksamhet. Syftet med 

regeln efter ändringen verkar således ha varit att reglera situationen för det förvärvande 

företaget, vars aktier skulle kunna bli kvalificerade på grund av att det överlåtande före-

taget bedriver samma eller likartad verksamhet.
192

 I SRN skiljaktiga föredraganden 

Alfreds uttrycker härvidlag sin åsikt i mål II, som på ett tydligt sätt presenterar det andra 

motstående tolkningsalternativet som Regeringsrätten valde att bortse ifrån. Han menar 

att ändringen som gjorts motiverats i förarbeten som genomförd för att hindra omedel-

bar avkvalificering vid flytt av verksamhet, eftersom det ansågs onödigt att behålla 

andra meningen från 3 § 12 mom. 5 st SIL då en femårskarens ändå skulle gälla för det 

överlåtande företaget. Med andra ord ansåg föredraganden att bestämmelsen om för-

längning av karenstiden vid flytt av verksamhet avskaffats av lagstiftaren genom bortta-

gandet av sista ledet i sista meningen i 3 § 12 mom. 5 st SIL.  

Mot bakgrund av de uttalanden som gjorts i den senare propositionen hade Regerings-

rätten således, vid ett objektivt beaktande av förarbetena, kunnat tolka 1995 års ändring 

som innebärande ett nytt syfte med bestämmelsen, likväl som att den kunde tolka ett 

syfte med bestämmelsen ur prop. 1989/90:110. Det kan anses att det varit naturligare 

och mer logiskt att beakta uttalanden i den senaste propositionen vid en rent subjektiv 

tolkning av bestämmelsen. Regeringsrätten anlägger dock även en teleologisk syn på 

tolkningsfrågan och tar hänsyn till bestämmelsens syfte så som det ursprungligen för-

klarades vid regelns införande. En förklaring till att denna tolkningsmetod valdes kan 

vara att domarna gjort en tolkning av regeln som ingående i den systematik som sedan 

införandet av de allra första reglerna kännetecknat fåmansföretagslagstiftningen i stort, 

vilket medför att de tar större hänsyn till det allmänna bakomliggande ändamålet med 

regeln än till ett senare uttalande som pekar åt ett annat håll. Det bör dock nämnas att 

konsensus tycks råda angående vad som egentligen är 3:12-reglernas syfte. Vid införan-
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det av 3:12-reglerna uttalades att syftet med reglerna är att hindra inkomstomvandling 

mellan högbeskattade arbetsinkomster och lågbeskattade kapitalinkomster. Detta har 

även uttryckts i utredningar som gjorts efter 1995 års ändring, då det anförts att det inte 

bör vara möjligt att ta ut medel från karensbolag till lägre kapitalvinstbeskattning istället 

för beskattning i inkomstslaget tjänst. 

I och med avgörandet i RÅ 2010 ref. 11 har 57 kap. 4 § 1st 1p. IL fått samma innebörd 

som den gamla lydelsen i 3 § 12 mom. 5 st SIL. Verksamhetsöverlåtande företag kan 

således drabbas av att aktierna blir kvalificerade och karenstiden förlängs därmed så 

länge verksamheten pågår i det övertagande företaget. Det bakomliggande ändamålet 

med 57 kap. 4 § 1st 1p. IL har således tillmätts större betydelse än specifika uttalanden 

om regelns tillämpningsområde som gjorts i förarbeten och övriga rättskällor där be-

stämmelsens tolkning och tillämpning kommenterats. Detta ligger helt i linje med den 

allmänna uppfattningen om Regeringsrättens användning av förarbeten som presenterats 

i doktrin fram till 2003.
193

  

5.6.3 Tolkningsresultat  

Det finns ytterligare en dimension av den tolkning som Regeringsrätten gör av bestäm-

melsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL, nämligen den som framkommer när de aktuella situa-

tionerna kvalificeras under regeln. Detta görs med de huvudsakliga motiveringarna att 

verksamhet som tidigare bedrivits i de ursprungliga företagen förts över till nya företag 

så att företagen därigenom kommer att bedriva samma eller likartad verksamhet. I 

många av fallen framstår det vid en första anblick förvånande att verksamheterna som 

bedrivs i de olika företagen kan vara samma eller ens likartade. I normalt tal inryms så 

pass vitt skilda verksamheter som till exempel kapitalförvaltning och fastighetsförvalt-

ning knappast ens under begreppet likartad. Enbart en objektiv tolkning av bestämmel-

sen hade således svårligen medfört den innebörd begreppet samma eller likartad verk-

samhet nu fått. 

 Mot bakgrund av detta måste det anses att Regeringsrättens tolkning av bestämmelsen i 

57 kap. 4 § 1st1p. IL får till resultat att begreppet samma eller likartad verksamhet får 

en extensiv innebörd då resultatet ligger utanför det resultat som erhålls vid en ren bok-

stavstolkning. Dessutom får det anses att förarbetsuttalandet i prop. 1995/96:109 om det 
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huvudsakliga tillämpningsområdet, tillsammans med det faktum att detta uttalande se-

dermera även fastslagits i praxis, gör att begreppet samma eller likartad verksamhet har 

en juridiskt språklig innebörd som skiljer sig från innebörden i dagligt tal. Samma eller 

likartad verksamhet i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL tar därmed inte sikte på att två verksamheter 

faktiskt är likartade utan på om verksamheterna tidigare bedrivits som en enda verk-

samhet. För att samma eller likartad verksamhet ska anses bedrivas kan det således 

räcka med att någon av de verksamheter som tidigare bedrivits överförs till ett nytt före-

tag.
194

 Enligt förarbetsuttalandet inför 1995 års ändring av bestämmelsen har regeln av-

setts att tillämpas på överföringssituationer. Detta har även fastslagits i praxis, vilket gör 

att det inte kan hävdas att Regeringsrätten gjort en laganalogi då regeln inte tillämpats 

på andra fall än den avsetts att tillämpas på i RÅ 2010 ref. 11. 

Det är inte bara begreppet samma eller likartad verksamhet som kan anses ha fått en ny 

innebörd. Tivéus har framför att Regeringsrätten gjort en vid tolkning av begreppet 

verksamhet i och med att kapitalförvaltning anses vara bedrivande av verksamhet.
195

 

Han hänvisar till den innebörd begreppet verksamhet ansågs ha i förarbetena till 35 kap. 

3 § 3p. IL, där det framgår att förvaltning av ett nybildat företags aktier inte utgör verk-

samhet.
196

 Detta stämmer väl överens med den bedömning som görs av situationen med 

holdingbolag i mål II. Den förvaltning av aktiekapitalet i föräldrarnas företag som hol-

dingbolaget skulle utföra ansågs inte vara samma eller likartad verksamhet som den 

som bedrevs av barnens företag. Däremot ansågs i flera av målen att förvaltning av ett 

större kapital som härrörde från ett företag var samma eller likartad verksamhet. Tivéus 

menar att denna skillnad i bedömningen är underlig då det således beror på kapitalets 

storlek om verksamhet bedrivs eller ej.
197

 Förklaringen till varför Regeringsrätten gör 

denna bedömning är enligt Tivéus att domstolen anser att när ett företag väl har börjat 

bedriva verksamhet så fortsätter företaget med detta även om det bara är kapital som 

förvaltas.
198

 Det bör dock påpekas att det inte framgår klart av domstolens motivering 
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varför samma eller likartad verksamhet inte anses bedrivas i holdingbolaget i förhållan-

de till barnens bolag. Att det föreligger en skillnad mellan bedömningen i fallet med 

holdingbolaget och bedömningen av de andra överlåtelsefallen beror sannolikt på att 

ingen verksamhet överförts i fallet med holdingbolaget och att det därför inte föreligger 

ett direkt samband mellan holdingbolaget och barnens företag. Detta stämmer väl över-

ens med den juridiskt språkliga betydelse begreppet samma eller likartad verksamhet får 

anses ha för tillämpningsområdet för 57 kap. 4 § 1st 1p. IL. Inte desto mindre är det en 

intressant reflektion att bedömningarna skiljer sig åt, vilket framkommer när RÅ 2010 

ref. 11 diskuteras ur ett rättsäkerhets- och effektivitetsperspektiv.
199
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6 Regeringsrättens lagtolkning i förhållande till rättssä-
kerhet och effektivitet 

6.1 Inledning 

Bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL har ändrats sen den ursprungligen infördes. Re-

geringsrätten valde i RÅ 2010 ref. 11 att se till det principiella syftet med bestämmelsen 

så som det uttalades vid regelns införande, istället för det syfte som regeln fått efter dess 

ändring 1995 enligt de tolkningsrekommendationer som lämnades i prop. 1995/96:109. 

Det har vidare konstaterats att Regeringsrätten vid sin tolkning använt en lagtolknings-

metod som inte bara är accepterad inom skatterätten, utan även följer det mönster som 

doktrin funnit i studier av Regeringsrättens lagtolkningsmetoder fram till 2003. I detta 

kapitel analyseras domen med sikte på att komma fram till om avgörandet är förenligt 

med de rättssäkerhets- och effektivitetskrav som uppställs av skattskyldiga respektive 

staten. I anslutning till detta kommenteras även Regeringsrättens lagtolkningsmetod.  

6.2 Legalitetsprincipen 

Legalitetsprincipens centrala aspekt är den att skatt inte får tas ut utan stöd i lag. Vidare 

har det uttryckts att en normbunden och objektiv tolkning anses väl förenlig med före-

skriftskravet, samt att efter en tolkning av en regel ska dennas tillämpningsområde ligga 

inom mängden rimliga tolkningar. Kompetensfördelningsaspekten av legalitetsprincipen 

innebär att det är lagstiftarens uppgift att stifta lag och att den rättstillämpande domsto-

len ska utöva sin rättsskipning under denna lag. Bedömningen av huruvida Regerings-

rätten respekterat legalitetsprincipen tar sin utgångspunkt i innebörden av 57 kap. 4 § 

1st 1p. IL och den tolkning Regeringsrätten gjort av denna bestämmelse.  

Det har konstaterats att den lagtext, som en gång uttryckligen stått för den tolkning som 

Regeringsrätten gör av bestämmelsen i RÅ 2010 ref.11, har tagits bort genom 1995 års 

ändring av regeln. Det kan i sig vara ett tydligt tecken på att den innebörd som Reger-

ingsrätten genom RÅ 2010 ref. 11 givit bestämmelsen inte har sin grund i lag, vilket vid 

en första anblick uppenbart strider mot föreskriftskravet. Emellertid utesluter inte före-

skriftskravet en användning av förarbeten så länge som detta inte medför att en be-

stämmelse får en innebörd som inte ryms inom regeln så som den uttryckts av lagstifta-

ren. Det föreligger således inte någon egentlig motsättning mellan föreskriftskravet och 

användandet av förarbeten. 
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Som konstaterats har Regeringsrätten genomfört en objektiv tolkning av bestämmelsen 

för att fastslå ordalydelsens påverkan på bedömningen av regelns innebörd. Den objek-

tiva bedömning som görs av regelns nuvarande ordalydelse anses av domstolen inte 

hindra att både överlåtande och övertagande företag kan drabbas av att deras aktier kva-

lificeras på grund av att samma eller likartad verksamhet bedrivs i företagen. Till stöd 

för tolkningen använder Regeringsrätten sedan det syfte som uttalats i prop. 

1989/90:110, vilket får anses både tillåtet och nödvändigt då det anses att det sällan är 

tillräckligt att endast se till ordalydelsen vid lagtolkning. Det är dessutom ett förfarande 

som är tradition vid tolkning av skattelag. Eftersom det även konstaterats att den tolk-

ning som Regeringsrätten gör är fullt möjlig rent språkligt, så ryms tolkningen av be-

stämmelsen således inom den föreskrift som getts i lag.  

Hultqvist verkar dock anse att det även bör framgår av en bestämmelse vilket syfte den 

har för att en tolkning med hjälp av detta ska vara förenlig med föreskriftskravet och för 

att enskilda ska kunna beskattas.
200

 Det framgår inte direkt av bestämmelsen i 57 kap. 4 

§ 1st 1p. IL vilket syfte den har eftersom att två möjliga tolkningar finns och Regerings-

rätten sett sig tvungen att hämta syftet från ett förarbete för att stödja sin tolkning. Att ta 

det ytterligare steg som Hultqvist förespråkar för att hävda att föreskriftskravet har re-

spekterats torde dock inte vara nödvändigt, eller ens möjligt, då det får anses vara sällan 

förekommande att syften med bestämmelser anges direkt i lag.
201

 Det är heller inte rim-

ligt att anta att alla avgöranden där syften från förarbeten används bryter mot före-

skriftskravet. Om detta hade varit fallet hade föreskriftskravet som del av legalitetsprin-

cipen inte kunnat ha den fasta förankring i svensk rätt som framhållits.
202

 Det får därför 

anses att användandet av syftet som uttryckts i en proposition är förenligt med före-

skriftskravet så länge tolkningen också ryms inom föreskriften, vilket är fallet med RÅ 

2010 ref.11. Detta gäller trots att det inte är det syftet med ändringen av bestämmelsen, 

så som det framgår i det senaste förarbetet, som läggs till grund för beslutet. 

För att tolkningen inte ska bryta mot föreskriftskravet krävs, utöver att innebörden ryms 

inom bestämmelsen så som den angetts i lagen, även att tolkningen ryms inom mängden 
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rimliga tolkningar. Detta begrepp är i sig varken glasklart eller lätt att applicera då det 

torde vara upp till varje enskild bedömare att avgöra om en tolkning varit rimlig. Det 

kan dock hävdas att tolkningen som Regeringsrätten gör är inom mängden rimliga tolk-

ningar på grund av två skäl. Det första är att ordalydelsen rent objektivt inte hindrar 

denna tolkning, som dessutom är väl i linje med det syfte som regeln får anses ha, att 

hindra otillbörlig inkomstomvandling i karensbolag. Det andra är att denna tolkning 

krävs för att regeln ska få den effektivitet som krävs för att uppnå detta syfte. Det bör 

således vara rimligt att ge 57 kap. 4 § 1st 1p. IL samma innebörd som den i lagtext mer 

utvidgade bestämmelsen i 3 § 12 mom. 5st SIL, på grund av kravet på regelns effektiva 

tillämpning. Om denna tolkning inte hade gjorts hade bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 

1p. IL nämligen försvagats i den grad att den inte fått effektiv verkan i mer än högst fem 

år per person, då det skulle varit möjligt att sätta användande av karensbolag i sy-

stem.
203

 Genom att det varje år startas upp ett nytt företag som endast används i ett år 

varefter det läggs i träda, skulle det efter det att första företagets femårsperiod löpt ut 

varit möjligt att varje år kunna ta ut sparade arbetsinkomster ur dessa företag till endast 

kapitalvinstbeskattning. Likaså hade konsultverksamhet som i regel innehar få överlåt-

bara tillgångar kunnat startas upp i nya företag efter att konsulten varit anställd i ett an-

nat företag något år, om inte Regeringsrätten inbegripit även den situation som förelåg i 

mål III i tolkningen av bestämmelsen. Detta kunde givit möjlighet till en ny typ av skat-

teplanering och således ett kringgående av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL. Att 

dessa konsekvenser undviks genom den tolkning som nu gjorts, får anses tala för att den 

andra tolkning som påtalats i 3:12-utredningen och som varit möjlig med tanke på be-

stämmelsen ordalydelse och motiveringen i prop. 1995/96:109, faktiskt inte längre 

framstår som rimlig. Att använda regeln på det sätt som Regeringsrätten förespråkar 

måste med andra ord anses vara förenligt med föreskriftskravet även efter en rimlig-

hetsbedömning. Det måste dessutom även anses att den tolkning som gjordes med hjälp 

av syftet från regelns ursprungliga införande är den mest rimliga. 

 I anslutning till detta ska kort nämnas att Regeringsrätten inte heller vid sin tolkning 

använt en speciell lagtolkningsmetod, i strid med föreskriftskravet, på grund av det fak-

tum att skatteplanering genomförts. Det tillvägagångssätt för tolkningen som använts av 
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Regeringsrätten följer ett mönster som utkristalliserats i praxis över tiden och har såle-

des inte tillkommit just för detta fall.  

Det har i anslutning till legalitetsprincipen uttalats att regler inte bör användas i extensiv 

bemärkelse för att korrigera lag, med tanke på den kompetensfördelning som ska råda 

mellan lagstiftande och rättsskipande organ. Begreppet samma eller likartad verksamhet 

har genom domen fått den vida innebörd att verksamhet som överförs mer eller mindre 

per automatik blir samma eller likartad och dessutom även verksamhet, i strid mot en 

normal uppfattning av dessa ord. Domstolen har dock, av vad som framgår, inte gjort en 

tolkning av begreppet samma eller likartad verksamhet och bedömt ifrågavarande verk-

samheter utefter detta begrepps innebörd. I RÅ 2010 ref. 11 är istället den väsentliga 

tolkningsfrågan den om vilket företags aktier som kan bedömas som kvalificerade på 

grund av att ett annat företag bedriver samma eller likartad verksamhet. Fokus har där-

med legat på att avgöra riktningen på bedömningen för att uppfylla bestämmelsens syf-

te, inte just det faktum att verksamheterna enligt normalt tal skulle kunna bedömas som 

samma eller likartade. Att begreppet samma eller likartad verksamhet får en vid inne-

börd är en således en bieffekt av det tillämpningsområde som väljs för regeln och inte 

en tolkning som gjorts av regeln för att korrigera lagstiftningen. Dessutom har det tidi-

gare påpekats att det torde vara så att begreppet genom sin juridiska kontext fått en juri-

disk språklig innebörd som skiljer sig från normalt språkbruk.
204

 Att regleringen på det-

ta sätt är otydlig kan visserligen tyckas vara beklagligt, men det kan på grund av detta 

dock inte sägas att domstolen överskridit de befogenheter den har enligt legalitetsprin-

cipens kompetensfördelningsaspekt, endast genom att begreppet samma eller likartad 

verksamhet fått en vid innebörd.   

Vid en bedömning av den tolkning som har gjorts av regeln i sin helhet framkommer 

dock ett annat potentiellt problem ur kompetensfördelningssynpunkt, nämligen det att 

lagstiftaren i första hand är den som ska skapa lagstiftning och att domstolen i RÅ 2010 

ref. 11 givit bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL en innebörd som tidigare uttryckts i 

en i förhållande till nuvarande bestämmelse utvidgad lagtext. Lagstiftaren har inte mind-

re än två gånger, genom statliga utredningar, uppmärksammats på riskerna med re-

gleringen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL och det sätt på vilket den tolkats. I båda utredningarna 
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föreslogs dessutom en ändring av bestämmelsen tillbaka till den lydelse som fanns in-

nan 1995 års ändring, för att regelns innebörd och tillämpningsområde tydligt skulle 

framgå. Det skulle av denna anledning lätt kunna hävdas att Regeringsrätten gjort sig 

skyldig till kompetensöverskridande rättstillämpning. Mot detta måste dock invändas då 

det tidigare konstaterats att tolkningen ryms inom den i lag angivna texten, varför dom-

stolen inte på egen hand tillskapat en föreskrift. Dessutom torde vara så att domstolen 

även vid bedömningen av om kompetensfördelningen har upprätthållits får anses haft 

rätt att ta ledning av förarbeten och således rättfärdiga sin tolkning av bestämmelsen 

med hänsyn till det syfte som angetts i den ursprungliga propositionen. Att lagtexten 

inte med önskvärd tydlighet uttrycker den innebörd som Regeringsrätten ger bestäm-

melsen i 57 kap. 4 § 1 st 1 p. IL är därmed ett problem på lagstiftningsnivå, som i detta 

fall inte påverkar bedömningen av om legalitetsprincipen respekterats eller ej. Detta 

gäller oavsett att det är anmärkningsvärt att en ändring inte kommit till stånd lagstift-

ningsvägen och att regleringen istället överlämnats till praxis.  

Vad som tycks ha skett är att då målen som ingår i RÅ 2010 ref. 11 handlat om skatte-

planeringssituationer har domstolen tydligt uppmärksammats på regelns rimliga tolk-

ning och dess bakomliggande syfte.
205

 Regeringsrätten har av denna anledning sannolikt 

sett sig tvingad att av effektivitetsskäl anlägga en tolkning som rättar till vad som kan 

anses vara lagstiftarens misstag med lagens utformning. Om lagstiftaren misstycker är 

det upp till denna att införa en lagändring i efterhand för att markera att utgången i RÅ 

2010 ref. 11 varit felaktig. Det får dock anses att det är mycket tveksamt att detta kom-

mer att ske med tanke på att ändamålet med bestämmelsen i så fall skulle bli svårt att 

uppnå i enlighet med ovanstående diskussion om detta. Dessutom bör lagstiftaren i och 

med avgörandet ha uppmärksammats på konsekvenserna av en annan bedömning. 
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6.3 Förutsebarhet 

6.3.1 Inledning 

En mycket viktig rättssäkerhetsaspekt för den enskilda är att rättstillämpningen är förut-

sebar. Det kan till och med hävdas att bristande förutsebarhet kan vara fråga om liv eller 

död ekonomiskt sett för den enskilda.
206

 Förutsebarheten gällande RÅ 2010 ref. 11 kan 

bedömas ur olika perspektiv, dels kan en bedömning göras av huruvida avgörandet gick 

att förutse, dels vad avgörandet innebär för förutsebarheten i framtiden. Det är främst 

det första perspektivet som diskuteras här, för att analysera rättssäkerhet och effektivitet 

i denna del, även om framtida förutsebarhet kommenteras kort. Förutsebarheten påver-

kas av förarbeten såväl som av tidigare rättsfall varför deras inverkan på förutsebarheten 

är en naturlig del av diskussionen. 

Det är viktigt att först klargöra för vem avgörandena ska vara förutsebara. Den enskilda 

individen hade med största sannolikhet små möjligheter att förutse utgången av ett antal 

olika skäl. Först det första hade det krävts åtminstone någon juridisk insikt för att förstå 

och tolka bestämmelsen på ett djupare plan, speciellt om förarbeten skulle ha eftersökts 

och använts. För det andra är förarbetena i sig inte entydiga och senare expertuttalanden 

visar att det förelegat osäkerhet angående tolkningen. Praxis rörande bestämmelsen är 

inte heller lätt att tolka för den som inte är insatt i juridik. Sannolikheten är vidare stor 

att de enskilda på grund av reglernas komplexitet tagit hjälp av skatterådgivare för att 

planera transaktionerna. Det har framhållits att privatpersoners krav på förutsebarhet 

täcker endast enkla fall av vardagliga transaktioner, vilket rimligen får instämmas i. 

Detta medför att det inte påverkar bedömningen av rättssäkerheten att enskilda inte 

kunnat förutse utgången. Diskussionen i nästföljande avsnitt handlar därför om huruvida 

de kvalificerade juristerna kunna förutse det tillämpningsområde bestämmelsen i 57 

kap. 4 § 1st 1p. IL fått genom RÅ 2010 ref. 11.  

 

                                                 
206

 Hirschfeldt, Johan, Generalrapport om förutsebarheten i beskattningen, i Rättssäkerheten i beskatt-

ningen. Rapporter vid Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets seminarium i Helsingfors i okto-

ber 1982, s. 381-401, Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr 12, Liber Förlag 1983 

s. 387.  



 

 
46 

6.3.2 Förutsebarhet mot bakgrund av tidigare praxis och förarbeten 

I samtliga mål i RÅ 2010 ref. 11 bedömdes verksamhet vara överförd mellan de inblan-

dande företagen så att samma eller likartad verksamhet därmed ansågs föreligga. I mål I 

överfördes likvida medel till övertagande företag varför aktierna i dessa företag blev 

kvalificerade. Smittans riktning följde således tidigare praxis, medan det vid en första 

anblick kan anses förvånande att kapitalförvaltningen kunde vara samma eller likartad 

verksamhet som den fastighetsförvaltning som skedde i överlåtande företaget. I mål II 

och IV var situationerna snarlika de i RÅ 1997 ref. 48, särskilt då andra målet i detta 

äldre rättsfall. Det ligger därmed inte fullt så lång bort att utgången i just dessa mål 

kunnat förutses, om det bortses från att det var de överlåtande företagen som smittades 

så att aktierna blev kvalificerade i mål II och IV.
207

 Bedömningen i RÅ 1997 ref. 48 av-

såg nämligen aktierna i det övertagande företaget dit aktiepost samt fastighet överför-

des, således inte det gamla företaget varifrån verksamheterna härrörde. I mål III ansågs 

den ägaridentitet som rådde mellan företagen medföra att verksamhet var överförd, trots 

att inga tillgångar överfördes, vilket tidigare inte ansetts vara ett tillräckligt samband för 

att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL ska vara tillämplig.
208

 Detta rättsfall särskiljer 

sig därför från de andra målen i RÅ 2010 ref. 11 samt tidigare praxis. Slutligen i mål V 

smittades övertagande företag då koncernens dotterbolag avyttrades via detta företag, 

som därmed tog del av likvida medel från koncernen vilket medförde att koncernens 

verksamhet ansågs överförd. Återigen ansågs i detta fall att likvida medel, som visserli-

gen skulle användas i utlåningsverksamhet, var samma eller likartad verksamhet som 

verksamhet rörande fastigheter. 

Vad som således bör uppmärksammas ur ett förutsebarhetsperspektiv är att det är nytt i 

RÅ 2010 ref. 11 att bedömningarna görs så att aktierna i det överlåtande företaget blir 

kvalificerade, i enlighet med det syfte som låg till grund för reglernas införande. Även 

det faktum att likvida medel är samma eller likartad verksamhet som andra typer av 

verksamheter bör betraktas ur ett förutsebarhetsperspektiv. Dessutom bör det undersö-

kas om det varit förutsebart att mål III skulle komma att inkluderas under samma be-

dömning som de andra målen. 
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Det ligger nära till hands att påstå att mot bakgrund av tidigare praxis har den tolkning 

som Regeringsrätten gjort av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL inte varit förutsebar. 

Detta på grund av att både bedömningen av vilket företag som kan få sina aktier kvalifi-

cerade och bedömningen av vilken verksamhet som är samma eller likartad i RÅ 2010 

ref. 11 skiljer sig från tidigare praxis. För att en fullständig bedömning av om avgöran-

det varit förutsebart ska kunna göras måste förarbetena och tidigare praxis dock läsas 

tillsammans. 

Det första som då talar för att avgörandet varit förutsebart, är det faktum att förarbetsut-

talandet om att bestämmelsens huvudsakliga tillämpningsområde är vid överföring av 

verksamheter har slagits fast i praxis. I RÅ 1997 ref. 48 användes detta argument för att 

motivera att aktierna i det övertagande företaget skulle vara kvalificerade medan det i 

RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2007 not. 66 användes för att motivera att företag som visser-

ligen bedrev verksamhet som i normalt tal kunde betraktas som samma eller likartad, 

inte bedrev sådan verksamhet då ingen verksamhet hade överförts. Detta kan i och för 

sig också vara något som talar mot att avgörandet varit förutsebart eftersom att väldigt 

lika finansiella verksamheter inte ansågs samma eller likartade och därmed inte heller 

kvalificerats under regeln i RÅ 1999 ref. 28. Detta argument försvagas dock eftersom 

Regeringsrätten å andra sidan uppvisat konsekvens i tidigare rättsfall genom att applice-

ra regeln endast i fall av överföring av verksamhet, i linje med uttalandet i prop. 

1995/96:110. Mot bakgrund av detta får det anses att det varit tydligt att Regeringsrätten 

ansett att tillämpningsområdet för bestämmelsen är vid överföring av verksamheter, var-

för det torde kunna vara möjligt att hävda efter denna inledande bedömning att avgö-

randet varit förutsebart eftersom det är just överföringssituationer som är aktuella i RÅ 

2010 ref 11. 

Mål III avviker dock från dessa situationer då inga tillgångar överläts. Verksamheten 

ansågs överförd endast genom det faktum att samma person skulle fortsätta vara verk-

sam i ett nytt företag som skulle bedriva verksamhet inom samma bransch som det vi-

lande företaget. Detta har, precis som att ägaridentitet vid i dagligt tal samma eller likar-

tad verksamhet föreligger, avfärdats som tillräckligt för att kvalificera en situation under 

bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1 st 1p IL.
209

 Av denna anledning har utgången i detta mål 
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varit svårare att förutse än de andra. Inte desto mindre måste det anses att det varit rätt-

färdigat på grund av effektivitetsskäl att låta bestämmelsen innefatta även denna situa-

tion, enligt samma motivering som framlagts under avsnittet om legalitetsprincipen.
210

 

Det kan i anslutning till detta också framföras att det kan tyckas vara en illusion att tro 

att en skattejurist med säkerhet ska kunna förutse alla avgöranden.
211

 Detta är visserli-

gen sant, men samtidigt får ett avgörande inte vara så pass taget ur luften att det blir helt 

oförutsebart. Detta är dock inte fallet med något mål i RÅ 2010 ref. 11.  

Det andra som talar för att RÅ 2010 ref. 11 varit förutsebart är det faktum att osäkerhe-

ten kring tolkningen av bestämmelsen påtalats av 3:12-utredningen, låt vara att genera-

tionsskiftet i mål II var påbörjat innan denna utredning lades fram. De läsare som varit 

intresserade av hur bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL tolkats borde vid en genom-

gång av 3:12-utredningen ha uppmärksammat rådande oklarhet. Det påpekades dessut-

om i denna utredning att tillämpningsområdet i praxis uttalats som varande ”i huvud-

sak” vid överföring av verksamheter. Detta har ansetts innebära att bestämmelsen hållits 

öppen för att kunna tillämpas även på andra fall, speciellt när otillbörligt skatteplane-

rande har ägt rum. Det är dock också möjligt att anse att läsarna av 3:12-utredningen in-

vaggats i falsk trygghet rörande bestämmelsens tillämpningsområde, då de lämnats i 

tron att tolkningen av och syftet med bestämmelsen efter 1995 års ändring varit den som 

3:12-utredningen anfört. Detta förstärks ytterligare av det faktum att lagstiftningen inte 

ändrats trots påpekande om att så borde ske. Naturligtvis har även de uttalanden som 

gjordes i propositionen som föregick ändringen av bestämmelsen bidragit till föreställ-

ningen att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL fått ett annat syfte. Denna källa till in-

formation måste dessutom antas ha stor inverkan på läsaren av densamma, då det vid en 

rättsutredning är naturligt att undersöka förarbeten i kronologisk ordning.
212

 Det måste 

dock påpekas att det borde ha framstått som en klar risk att även en annan rimlig tolk-

ning med användande av bestämmelsens ursprungliga syfte skulle vara möjlig vid en 

eventuell rättstvist.  
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Rättssäkerhetskommittén har även uttalat att om utgången i ett prejudikatfall inte är 

mycket oväntad så hade tolkningen, som då är en av rimliga tolkningar, kunnat förutses 

om aktsamhet iakttagits och detta även om utgången skiljer sig från vad som förväntats i 

doktrin eller förarbeten.
213

 Det kan anses att sådan aktsamhet särskilt bör iakttas när 

skatteplanering är aktuell eftersom risken finns att planeringen tangerar gränsen för en 

potentiell gråzon. Det kan också diskuteras huruvida det i skatteplaneringssituationer 

kan ställas lika höga krav på att avgörande ska vara förutsebara, eller med andra ord om 

det finns lika stor rätt till förutsebarhet i dessa situationer.
214

 Då det anses att förutse-

barhet är ett mycket viktigt rättssäkerhetskrav kan det tyckas att avgöranden även i skat-

teplaneringssituationer ska vara förutsebara.
215

 Emellertid är det ett medvetet risktagan-

de att planera förfaranden som riskerar att hamna i lagens ytterkant.
216

 Det kan därför 

inte anses att avgöranden i sådana situationer ska vara förutsebara i samma utsträckning 

som i andra fall. Att avgöranden i skatteplaneringssituationer kan vara mindre förutse-

bara illustreras väl av hur bedömningen skedde i mål III. Även den innebörd begreppet 

verksamhet fått kan anses ha varit svår att förutse. 

Det har tidigare nämnts att begreppet samma eller likartad verksamhet i praxis fått en 

juridisk språklig innebörd som innebär att samma eller likartad verksamhet bedrivs när 

någon av de verksamheter som ett företag bedriver kommer att bedrivas i ett annat före-

tag efter en överlåtelse. Mot bakgrund av det uttalande som gjorts i ett förarbete angå-

ende innebörden av begreppet verksamhet måste det dock anses att det inte varit lätt att 

förutse att kapitalförvaltning skulle kunna utgöra verksamhet, även om den förklaring 

som Tivéus lämnat i efterhand rörande detta framstår som rimlig.
217

 Samtidigt måste det 

även tas hänsyn till att ordet verksamhet har en mängd olika betydelser i IL.
218

 Vid ett 

samtidigt beaktande av att en bedömning enligt det syfte som angetts i prop. 

1989/90:110 torde framstått som möjlig, måste det även ha framstått som en risk att ka-
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pitalförvaltning skulle bli bedömd som varande sådan verksamhet som ingår i begreppet 

samma eller likartad verksamhet. Att viss aktsamhet krävts för att inse detta ändrar inte 

det faktum att avgörandet i denna del inte varit så pass överraskande att det varit helt 

omöjligt att förutse.  

En sista aspekt på förutsebarheten förtjänar att tas upp, nämligen den om förarbetens be-

tydelse för förutsebarheten. Det hävdas ofta rörande förarbeten att förutsebarheten gyn-

nas av att de används. När olika förarbeten lämnar motstridiga svar är detta dock inte 

självklart, även om det givetvis torde vara lättare att förutse ett avgörande i denna situa-

tion än om förarbeten inte används alls. När det gäller bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 

1p. IL har motstridiga uttalanden skett i förarbeten. I anslutning till detta har Bergström 

och Melz ansett att uttalanden i förarbeten om specifika reglers tillämpningsområden 

bör tillmätas mindre betydelse vid lagtolkning medan bestämmelsers bakomliggande 

syften bör vara av stor vikt. Dessutom anser Bergström att uttalanden i specialmotiver-

ingar bör användas med försiktighet då de tillkommit genom enskilda tjänstemäns för-

sorg. Det måste här emellertid hävdas att det ligger i sakens natur att utformningen av 

förarbeten och alla dess motiveringar sker av just tjänstemän då den stora majoriteten 

riksdagsledamöter omöjligen alla kan sättas sig in i varje specifikt lagförslag.
219

 Dessut-

om får det anses väl hårt att förringa de experter som står bakom förarbetsuttalanden så 

att deras arbete just med specialmotiveringar får mindre värde än mer principiella for-

muleringar som det, såvitt Bergström får förstås, flertalet riksdagsmän skulle kunna för-

stå och ställa sig bakom. Inte desto mindre har Bergström en poäng med denna kritik då 

uttalandet som gjorts i specialmotiveringen i prop. 1995/96:109 verkar ogenomtänkt 

med tanke på dels det syfte som bestämmelsen angetts ha i prop. 1989/90:110 och dels 

möjligheterna till en effektiv tillämpning av regeln om den skulle fått den innebörd som 

förespråkats i prop. 1995/06:109 och som sedermera tydliggjorts i 3:12-utredningen. 

Regeringsrätten använder i RÅ 2010 ref.11 visserligen ett uttalande från specialmotiver-

ingen i prop. 1995/96:109 för att konstatera det huvudsakliga tillämpningsområdet för 

57 kap. 4 § 1st 1p. IL, men det principiellt uttalade allmänna syftet utgör det avgörande 

tolkningsargumentet. Ur ett rent lagtolkningsperspektiv har avgörandet således varit 

möjligt att förutse med tanke på den utveckling som Regeringsrättens lagtolkningsme-

tod genomgått enligt doktrin.  
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6.3.3 Framtida förutsebarhet 

Med hänsyn till det faktum att Regeringsrätten upprätthåller en metodologisk kontinui-

tet torde möjligheterna att förutse vilken metod som kommer att användas i andra fram-

tida fall vara relativt goda. Dessutom tyder RÅ 2010 ref. 11 på att det i framtiden kan 

förväntas att tolkningen av skattelag kommer att utgå från ordalydelsen i första hand, 

varefter det i nästa steg i tolkningsoperationen läggs stor vikt vid lagstiftningens syfte. 

Även detta är något som kan sägas ha framträtt som en utvecklingstendens hos Reger-

ingsrätten.
220

 Vidare befäster Regeringsrätten att tillämpningsområdet för bestämmelsen 

i 57 kap. 4 § 1 st 1p. IL är vid överföring av verksamheter, men lägger dessutom till att 

ägaridentitet i vissa situationer kan leda till att verksamhet anses överförd. Bestämmel-

sen har därmed fått ett relativt brett tillämpningsområde. Det återstår dock att se huruvi-

da den faktiska tolkning som gjorts av bestämmelsens tillämpningsområde kommer att 

stå sig i framtiden, speciellt med tanke på kravet att mottagande företag i vissa fall ska 

ha kvalificerade aktier för att beskattning ska kunna undvikas vid underprisöverlåtel-

ser.
221

 Med den innebörd som Regeringsrätten gett bestämmelsen om kvalificerade an-

delar torde det inte vålla några större svårigheter att anse att två företag bedriver samma 

eller likartad verksamhet så att andelarna blir kvalificerade i denna situation. Detta för-

utsätter dock att Regeringsrätten inte ändrar sin bedömning av bestämmelsen i 57 kap. 4 

§ 1 st 1p. IL av den anledningen att reglerna i 23 kap. IL har ett annat syfte än reglerna i 

57 kap. IL. I enlighet med rättssäkerhetsaspekter som nämns i denna uppsats torde det 

dock inte vara förenligt med god rättssäkerhet att ändra innebörden av 57 kap. 4 § 1st 

1p. IL endast på grund att lagstiftningen i 23 kap. IL är till fördel för de skattskyldiga. 

Något som också bör påpekas i anslutning till framtida förutsebarhet är betydelsen av 

den bedömning Regeringsrätten gör av alternativet med holdingbolag som togs upp i 

mål II. Genom att det kapitalförvaltande företaget överlåts till ett holdingbolag skulle 

avkvalificering i enlighet Regeringsrättens bedömning kunna ske så snart fem år förflu-

tit från det att ägaren upphört att vara verksam i betydande omfattning i ett kapitalför-

valtande företag. På så sätt torde det vara möjligt att undvika att aktierna i ett verksam-

hetsöverlåtande kapitalförvaltande företag förblir kvalificerade lika länge som verksam-
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heten fortsätter att bedrivas i ett annat företag.
222

 Vid en första anblick ser det därför ut 

som att det finns en möjlighet att kringgå bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL på detta 

relativt enkla sätt. Det bör dock uppmärksammas att Regeringsrätten inte tagit ställning 

till om skatteflyktslagen är tillämplig på detta förfarande. Med tanke på att det i och 

med avgörandet i RÅ 2009 ref. 31 har slagits fast att skatteflyktslagen är tillämplig på 

upprepade interna aktieöverlåtelser bör det inte anses självklart att förfarandet med en-

dast en intern aktieöverlåtelse är riskfritt bara för att det inte inryms i bestämmelsen i 57 

kap. 4 § 1st 1p. IL.
223

  

6.4 Likformighet och frihet från godtycke 

En likformig rättstillämpning innebär att juridiskt lika fall bedöms lika, vilket i sin tur 

medför att godtycke undviks. Likformighet, och således formell rättvisa, uppnås genom 

att domstolen följer samma riktlinjer i fall som är av samma typ. Bedömningen av om 

lika fall bedömts lika utförs dels genom en inbördes bedömning av målen i RÅ 2010 

ref. 11, dels genom en jämförelse med tidigare praxis. 

Inledningsvis kan det konstateras att vid en inbördes bedömning av majoriteten av må-

len i RÅ 2010 ref. 11, nämligen mål I, mål II, mål IV och mål V, så är dessa mål lika på 

så sätt att verksamhet i samtliga fall faktiskt har överförts mellan företag. Dessa mål är 

därför juridiskt lika då samma eller likartad verksamhet bedrivs enligt den juridiskt 

språkliga innebörd detta begrepp har. Formell likformighet har således uppnåtts, vilket 

även gäller vid jämförelse med tidigare praxis där Regeringsrätten uppvisat konsekvens 

gällande regelns tillämpningsområde. Det kan däremot diskuteras huruvida kravet på 

likformighet respekterats även i mål III, då detta mål för det första skiljer sig från de 

andra målen i RÅ 2010 ref. 11 och för det andra avviker från RÅ 1999 ref. 28 där en 

tillsynes liknande situation förelåg.  

Det kan vid en första anblick anses att situationerna i RÅ 1999 ref. 28 och mål III varit 

lika så att de därför skulle ha bedömts lika, vilket inte har skett i och med att aktierna i 

båda företagen ansågs kvalificerade i mål III till skillnad från i RÅ 1999 ref. 28. I båda 

fallen hade två olika företag samma ägare och de olika företagen bedrev vad som i dag-

ligt tal är samma eller likartad verksamhet. Varken verksamhet eller faktiska tillgångar 
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överfördes mellan företagen, utan i båda fallen bedrevs sådana verksamheter som är be-

roende av den kompetens de involverade personerna besitter. Dessa materiella likheter 

får dock mindre betydelse vid bedömningen av om fallen är juridisk lika, eftersom en 

viktig skillnad föreligger mellan fallen genom att situationen i mål III var sådan att ar-

betsinkomster hade sparats i det gamla företaget medan verksamheten skulle fortsättas i 

ett nytt företag. Denna skillnad gör att fallen inte är juridiskt lika, då det i RÅ 1999 ref. 

28 inte var fråga om ett förfarande som kunde leda till att syftet med lagstiftningen skul-

le kringgås. Att mål III inte behandlats likadant som RÅ 1999 ref. 28 står därför inte i 

strid med rättssäkerhetskravet på formell likformighet. Vidare är mål III juridiskt sett li-

kadant som de andra målen i RÅ 2010 ref. 11, trots att den juridiska innebörden av 

samma eller likartad verksamhet inte är uppfylld då ingen verksamhet har överförts. För 

bedömningen om mål III är juridiskt likt de övriga målen får det anses att det är tillräck-

ligt att fallen är lika på så sätt att bedömningen i samtliga mål görs på grund av det fak-

tum att arbetsinkomster sparas i ett företag som har ett nära samband med de företag 

som bedriver själva rörelsen. Även i jämförelse med de andra målen i RÅ 2010 ref. 11 

har därför lika fall behandlats lika i enlighet med kravet på formell likformighet.  

Det har tidigare konstaterats att Regeringsrätten respekterat legalitetsprincipen i sin 

tolkning av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL. Då lika fall även behandlats lika så 

bör rättstillämpningen i RÅ 2010 ref.11 således anses vara fri från godtycke. När det 

gäller mål III kan bedömningen dock upplevas som godtycklig då detta mål skiljer sig 

på flera sätt från de andra målen i RÅ 2010 ref. 11. Eftersom ingen verksamhet överför-

des framstår åtminstone motiveringen till varför samma eller likartad verksamhet be-

drivs som konstlad. Motiveringen framstår också som en fiktiv lösning för att kvalifice-

ra fallet under den etablerade uppfattningen om att regelns huvudsakliga tillämpnings-

område är då verksamhet har överförts. Dock medför inte det faktum att motiveringen 

framstår som godtycklig att bedömningen i målet också varit av sådan karaktär. Det bör 

tvärtom inte anses att själva bedömningen varit godtycklig, eftersom att situationen i 

mål III konstaterats varit juridiskt likt de andra målen på grund av sparandet av arbets-

inkomster i ett företag som har nära samband med det företag som bedriver själva verk-

samheten. Dessutom har det uttalats att även andra fall än rena överföringsfall kan med-

föra att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL blir tillämplig.
224

 Den gardering Reger-
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ingsrätten gjorde i tidigare praxis, genom att inkludera även likartade samband i stan-

dardfrasen om att det huvudsakliga tillämpningsområdet är vid överföring av verksam-

het, medför således att den bedömning Regeringsrätten gör i mål III inte är godtycklig. 

Dessutom ligger bedömningen av förfarandet i linje med det syfte som ligger till grund 

för bedömningen i samtliga mål. Det hade visserligen ur motiveringssynpunkt varit tyd-

ligare och ärligare att hänvisa till att ett likartat samband föreligger mellan företagen 

istället för att välja den enkla motiveringen att verksamhet anses överförd, men det på-

verkar inte det faktum att bedömningen i målet inte varit godtycklig. Det bör även på-

pekas att konsekvensen av en annan utgång i mål III hade blivit att regeln i 57 kap. 4 § 

1st 1p. IL, enligt resonemanget under avsnitt 6.2, skulle ha förlorat sin effektiva verkan. 

Genom att Regeringsrätten låtit situationen i mål III omfattas av bestämmelsen minskas 

incitamenten att sätta användandet av karensbolag i system, även om det dock fortfa-

rande torde var möjligt att när fem år passerat lyfta likvida medel till kapitalvinstbe-

skattning och först därefter starta upp ny verksamhet.
225

 Om det finns en önskan om att 

förhindra detta krävs i nuläget att lagstiftaren hittar ett sätt reglera situationen eller att 

Regeringsrätten får anledning att ånyo uttala sig om frågan. Det räcker då inte att for-

mulera regeln enligt den ursprungliga lydelsen i 3 § 12 mom. 5 st. SIL eftersom att även 

denna regel medger att verksamhet startas efter det att karenstiden löpt ut utan att akti-

erna i ett överlåtande företag blir kvalificerade.
226

 

När det vidare beaktas att det relativt enkelt går att undvika att aktier förblir kvalificera-

de vid en verksamhetsöverlåtelse, genom användande av holdingbolag, framstår det 

som synnerligen godtyckligt att inte aktiekapitalförvaltning men annan kapitalförvalt-

ning anses vara samma eller likartad verksamhet. Regeringsrätten lämnar inte någon 

förklaring till varför aktiekapitalförvaltningen inte är samma eller likartad verksamhet 

utan konstaterar endast att så är fallet. Bedömningen förklaras dock av att det saknas ett 

direkt samband mellan holdingbolaget och barnens företag. Att det måste finnas ett 

konkret verksamhetssamband för att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st. 1p. IL ska anses 

tillämplig framstår som klart i och med tidigare praxis.
227

 Detta förstärks genom de be-

dömningar som görs av de andra situationerna i RÅ 2010 ref. 11, även om det direkta 
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sambandet i mål III består av att konsulten använder samma kompetens i sitt nya företag 

som denna gjorde i sitt vilande företag. I det alternativa förfarandet med holdingbolag 

föreligger verksamhetssambandet endast mellan föräldrarnas företag, som är dotterbolag 

till holdingbolaget, och barnens företag. Det finns inte utrymme att vid ett sådant indi-

rekt ägande beakta samma eller likartad verksamhet inom ordalydelsen i 57 kap. 4 § 1st 

1p. IL, då denna situation istället regleras i 57 kap. 4 § 1st 2p. IL. Denna bestämmelse 

tar dock inte hänsyn till samma eller likartad verksamhet som bedrivs av närstående i ett 

annat företag utan endast verksamhet som bedrivs i det indirekt ägda företaget. Det 

finns således inte stöd i lag för att behandla situationen med holdingbolaget likadant 

som de andra fallen i RÅ 2010 ref. 11. En beskattning under samma principer som i de 

andra målen hade därmed brutit mot såväl legalitetsprincipen som kraven på förutsebar-

het, likformighet och frihet från godtycke. Alternativet med holdingbolag är av denna 

anledning inte juridiskt likt de andra målen så att en likformig beskattning skulle ha 

upprätthållits i jämförelse med de andra situationerna i RÅ 2010 ref. 11. Detta medför 

att bedömningen av de andra målen inte är godtycklig i jämförelse med holdingbolags-

alternativet. En annan sak är att det krävs att detta kringgåendeförfarande angrips an-

tingen av lagstiftaren eller genom att Regeringsrätten uttalar sig om huruvida förfaran-

det med holdingbolag utgör skatteflykt eller ej, för att bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 

1p. IL även i fortsättningen ska få det effektiva tillämpningsområde som RÅ 2010 ref. 

11 medfört i övrigt. 

Vid ytterligare undersökning av mål III kan det uppfattas som orättvist att detta mål om-

fattas av samma regel som de andra målen i RÅ 2010 ref. 11 eftersom att förfarandet 

inte involverar flera företag och transaktioner i vad som kan ses som mer avancerade 

sätt att försöka kringgå lagstiftningen på. Även det faktum att holdingbolagsalternativet 

inte omfattas kan uppfattas som orättvist, då det ekonomiska utfallet vid användande av 

holdingbolag blir bättre än i de andra situationerna. Emellertid måste avgörandet i mål 

III anses vara formellt rättvist då det är baserat på bestämmelsen i lag så som den tolkats 

med hjälp av det principiella syftet som Regeringsrätten lagt till grund för avgörandena i 

RÅ 2010 ref.11. Det är även formellt rättvist att situationen med holdingbolag inte om-

fattas eftersom det inte finns en bestämmelse i lag att lägga till grund för en sådan be-

dömning. Det är endast denna formella rättvisa som är ett rättssäkerhetskrav vid rättstil-

lämpningen, även om det klart hade varit önskvärt att alla avgöranden även uppfattats 
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som materiellt rättvisa.
228

 Den materiella rättvisan, som dock inte utgör ett rättssäker-

hetskrav, har således fått stå tillbaka för en korrekt och effektiv tillämpning av bestäm-

melsen i 57 kapitlet 4 § 1st 1p. IL.  

6.5 Sammanfattning 

För att nå avgörandena i RÅ 2010 ref. 11 utgår Regeringsrätten från ordalydelsen av be-

stämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL, varefter stöd för tolkningen hämtas i det syfte som 

regeln angavs ha i den proposition som föregick införandet av den ursprungliga regeln. 

Således använder Regeringsrätten en lagtolkningsmetod som använts i tidigare praxis 

och avviker därmed inte från ett accepterat tillvägagångssätt för tolkning av skattelag 

enbart för att kvalificera förfarandena i RÅ 2010 ref. 11 under den aktuella bestämmel-

sen. Efter de diskussioner som förts om huruvida avgörandena i RÅ 2010 ref. 11 varit 

förenliga med de olika rättssäkerhetsaspekterna torde det dock framgå att det inte är 

möjligt att utan vidare hävda att rättssäkerheten har respekterats full ut. Bedömningarna 

kompliceras i olika grad av att bestämmelsen har ändrats och av att det är fråga om skat-

teplaneringssituationer. Inte desto mindre har kraven på likformighet och frihet från 

godtycke respekterats och legalitetsprincipen har upprätthållits. Däremot är det mer 

tveksamt om rättssäkerheten satts i första rummet när det gäller kravet på förutsebarhet.  

Det tolkningsalternativ som Regeringsrätten valde var inte självklart mot bakgrund av 

regelns ändring och de expertuttalanden som följt denna ändring. Avgörandena var där-

för inte helt förutsebara. Det bör dock ha varit möjlig att vid iakttagande av en viss akt-

samhet förutse att regelns ursprungliga syfte skulle kunna komma att tillmätas värde. 

Dessutom får det anses att förutsebarheten i situationer som rör skatteplanering inte bör 

tillmätas lika högt värde som i andra fall, även om det generellt sett är lätt att hävda att 

enskilda individer alltid bör ha rätt till fullgod rättssäkerhet och att staten bör stå för att 

garantera detta genom att sätta sina krav på effektivitet i andra hand i situationer där det 

finns tolkningsalternativ som är mindre betungande för den enskilda.  

Ett sådant system skulle dock vara stelbent och inte ge utrymme för att beakta andra 

aspekter än enskildas krav på rättssäkerhet. I situationer med skatteplanering kan detta 

inte anses rimligt, då frivilligt och medvetet tänjande av lagens gränser måste kunna 

hindras av ett mer flexibelt system. Det får således anses viktigare att säkerställa regler-

                                                 
228

 Se Bergström, Förutsebarheten vid tillämpning av skatteflyktsklausuler, s. 374. 



 

 
57 

nas effektiva tillämpning än att till varje pris upprätthålla en absolut rättssäkerhet för 

personer som frivilligt testar lagens gränser. Bedömningarna av de olika rättssäkerhets-

aspekterna i RÅ 2010 ref. 11 visar dessutom att det inte alltid behöver vara så att rätts-

säkerhet och effektivitet är oförenliga intressen.  
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7 Slutsats 

Uppsatsens syfte har varit att bedöma RÅ 2010 ref. 11 ur ett rättssäkerhets- och effekti-

vitetsperspektiv. Som ett led i detta har det ingått att utreda Regeringsrättens lagtolk-

ningsmetod.  

Den tolkning som Regeringsrätten gjort av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL inne-

bär att bestämmelsen nu har samma innebörd som när den ursprungligen infördes. Det 

står därigenom klart att bestämmelsen fått ett annat tillämpningsområde än vad som av-

sågs enligt propositionen som föregick den ändring av bestämmelsen som genomfördes 

år 1995. Samtliga avgöranden i RÅ 2010 ref. 11 har trots detta funnits vara förenliga 

med legalitetsprincipen, likformighetsprincipen och fria från godtycke. Även kravet på 

förutsebarhet har tillgodosetts i den utsträckning som kan krävas i situationer som rör 

skatteplanering. Dessutom har Regeringsrätten så långt det varit möjligt säkerställt en 

effektiv tillämpning av bestämmelsen i 57 kap. 4 § 1st 1p. IL. Dock behöver den kvar-

stående kringgåendemöjligheten med användande av holdingbolag åtgärdas för att full-

god effektivitet ska kunna uppnås. 

Det har också konstaterats att Regeringsrätten genom användandet av en subjektiv tele-

ologisk metod där ett detaljuttalande tillmätts mindre värde än en regels principiella syf-

te fortsätter den metodologiska praxis som påbörjades på 1990-talet. I det bedömda fal-

let har metoden dessutom varit förenlig med legalitetsprincipen. Detta är viktigt gene-

rellt sett inför framtida avgöranden där det kan förväntas att reglers syften kommer att 

tillmätas stor vikt även om de inte framgår direkt i lagtext. Givetvis måste dock en indi-

viduell prövning göras i varje fall för att det ska kunna avgöras om tolkning och rättstil-

lämpning är förenliga med kraven på rättssäkerhet.  

Även om ett generellt uttalande om framtida lagtolkningsmetoder bör göras med viss 

försiktighet när undersökningen endast stödjer sig på ett rättsfall så får det anses att den 

upprätthållna metodologiska kontinuiteten torde bidra till att förutsebarheten rörande 

enligt vilka riktlinjer Regeringsrätten kommer att argumentera ökar när det gäller fram-

tida avgöranden som rör skatteplaneringssituationer. Slutligen ska det också påpekas att 

tilltron till förarbetsuttalanden i detaljfrågor bör vara relativt liten i de fall som det kan 

anas att följsamhet till sådana uttalanden leder till att lagstiftningens allmänna syfte 

kringgås. 
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