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Sammanfattning 
Det har på senare tid uppmärksammats att svenska fastighetsbolag paketerar 
näringsfastigheter i svenska handelsbolag med utländska juridiska personer som delägare. 
Detta fenomen är ett skatteupplägg som kallas för handelsbolagslösningen. I uppsatsen 
utgår vi från ett typfall där delägarna i det svenska handelsbolaget är nederländska juridiska 
personer. Skatteupplägget inbegriper tre transaktionsled, där det första ledet innebär att ett 
säljande svenskt aktiebolag underprisöverlåter en näringsfastighet till det svenska 
handelsbolaget. Det andra ledet är att de nederländska delägarna avyttrar sina andelar i det 
svenska handelsbolaget samt fastigheten, det vill säga fastighetspaketet, till ett utomstående 
köpande aktiebolag i Sverige. Slutligen, efter köpet, likviderar det köpande aktiebolaget 
handelsbolaget och skiftar ut fastigheten till sig. Problematiken kring skatteupplägget 
handelsbolagslösningen är att det svenska aktiebolaget har tillgodoräknat sig fastighetens 
dolda värde, utan skattekonsekvenser, genom en förvärvad skattefri utdelning från de 
nederländska delägarbolagen. Det köpande aktiebolaget har samtidigt erhållit 
kapitalförlustavdrag i Sverige, som innebär att förlusten kan kvittas mot motsvarande 
kapitalvinster inom bolaget, och därmed minskas det skattemässiga underlaget. I samband 
med fastigheters långa avskrivningsperiod får dessa paketeringar stor ekonomisk betydelse. 
Frågan som uppstår är huruvida handelsbolagslösningen är lagenlig. Utifrån en 
rättsdogmatiskmetod behandlar vi problematiken genom en stegvis bedömning av 
transaktionerna.  

I samband med första steget i handelsbolagslösningen behandlar vi huruvida överlåtelsen 
av fastigheten från det säljande svenska aktiebolaget till det svenska handelsbolaget 
uppfyller villkoren för en kvalificerad underprisöverlåtelse. Vi finner att 
underprisöverlåtelsen är kvalificerad och att uttagsbeskattning således inte inträder. I det 
andra steget uppkommer frågan om de nederländska delägarbolagen blir skatteskyldiga i 
Sverige för den kapitalvinst som uppkommer på de avyttrade andelarna i det svenska 
handelsbolaget. Utifrån förutsättningar och resonemang i rättsfall, kommer vi fram till att 
det inte föreligger någon skatteskyldighet i Sverige för de nederländska delägarna. I det 
tredje steget och sista steget ställs vi inför frågan om det köpande svenska aktiebolaget i 
samband med upplösningen av det svenska handelsbolaget har rätt att dra av den 
kapitalförlust som uppstår på andelarna. Bedömningen sker utifrån om förlusten kan anses 
vara verklig eller inte. Med stöd av praxis anser vi att kapitalförlusten är verklig och därmed 
avdragsgill. 

I vår rättsutredning av de tre olika transaktionsleden, finner vi att dessa följer gällande rätt. 
Med beaktande av detta anser vi det vara av vikt att undersöka huruvida skatteflyktslagen 
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kan tillämpas på typfallet. Med stöd av gällande rätt bör skatteflyktslagen inte bli tillämplig 
på det köpande svenska aktiebolagets taxering. Vi klargör istället om skatteflyktslagen kan 
angripa det säljande svenska aktiebolaget. I vår utredning finner vi att skatteflyktslagen inte 
är tillämplig på handelsbolagslösningen så som den artar sig i typfallet. Detta med stöd av 
vår gjorda rättsutredning samt de spekulationer som finns på området.  

Vår slutsats är att det blir svårt att angripa de fastighetsbolag som har utnyttjat 
handelsbolagslösningen, åtminstone utifrån den konstruktion som föreligger i typfallet. 
Utifall det är lagstiftarens intention att förhindra denna typ av skatteupplägg, är det upp till 
denne att komma med ny lagstiftning som tar fasta på problematiken.   
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Abstract 
Swedish real estate companies have attracted a lot of attention by packaging industrial real 
estate in general partnership companies that are owned by foreign legal entities. This tax 
arrangement is a phenomenon that is referred to as the general partnership solution. In this 
thesis, we use a case example in which the partners in the Swedish general partnership are 
legal entities with Dutch nationality. The tax arrangement includes three transaction phases, 
where the first involves an under priced transfer of a commercial real estate from the 
selling Swedish private limited company to the Swedish general partnership. In the second 
phase, the Dutch partners trade their shares in the Swedish general partnership including 
the real estate to an external buying private limited company in Sweden. After the trade the 
buying Swedish private limited company liquidates the general partnership and transfer the 
real estate from the general partnership to itself. As a result of this tax arrangement a 
complex problematic arises when the Swedish private limited company obtain the hidden 
value in the real estate by receiving tax-free dividends from the Dutch partner companies. 
The buying Swedish private limited company simultaneously receive capital deficit tax 
deductions in Sweden, which means that losses can be settled by corresponding capital 
profits within the company, consequently reducing their tax base. The long depreciation 
period of real estates means that packaging represents great economical significance. The 
question that arises is whether the general partnership solution is consistent with Swedish 
law. Based on a juridical dogmatic method, we consider this complex of problems by 
means of a systematic assessment of the discussed transactions. 

In the first step of the general partnership solution, we consider whether the transfer of 
real estate from the selling Swedish private limited company fulfils the conditions for a 
qualified under priced transfer. We find that the under priced transfer is qualified, and 
therefore withdrawal taxation does not occur. 

In the second step, the arising question is whether the Dutch partner companies become 
liable for taxation in Sweden for capital profit generated from the disposed shares in the 
Swedish general partnership. According to the prerequisites and reasoning in legal cases, we 
find that tax liability in Sweden does not arise for the Dutch partners. In the third and final 
step, we are faced with the question whether the buying Swedish private limited company 
has the legal right to deduct the capital loss that results from the Swedish general 
partnership resolution. The assessment is based on whether the loss can be considered 
genuine. In accordance with case law we regard the capital loss genuine and therefore tax-
deductible.  
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In our legal inquiry we conclude that the three different transaction phases comply with 
Swedish law. Considering this, we find it imperative to examine whether the Swedish tax 
evasion law can apply in the case example. By virtue of domestic law, it is not probable that 
the tax evasion law can apply on the buying Swedish private limited company’s taxation. In 
regards to the seller’s taxation, we clarify whether the tax evasion law can be applicable 
concerning the selling Swedish private limited company. We find that the tax evasion law is 
not applicable in the general partnership solution, in the form that it has in the case 
example. We support this statement with reference to our legal inquiry and referring to 
some speculations on the subject. 

Our conclusion is that it would be difficult to deal with the real estate companies that have 
made use of the general partnership solution, at least in the construction that exists in the 
case example. It is up to the legislator to decide on whether to prevent this type of tax 
arrangement or not.  
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Förord 

Handelsbolagslösningens aktualitet har skapat utrymme för ett oerhört intressant 
ämnesområde. Med den grad av problemlösning som uppkommer i uppsatsen har vi funnit 
stor motivation i vårt skrivande. 

Utöver vår handledare professor Björn Westberg, som har givit oss goda synpunkter på 
uppsatsen, vill vi tacka de personer som varit oss till stor hjälp under uppsatsens gång. 

Med stor inblick i problemområdet har Per Vinterskog, revisor på Skatteverket i Stockholm, 
försett oss med värdefull och vägledande information som bidragit till en grundläggande 
förståelse av handelsbolagslösningen. 

De mycket intressanta och givande diskussionerna med Robert Starck, skattekonsult på 
Ernst & Young i Göteborg, har medverkat till en djupare förståelse av 
handelsbolagslösningens transaktioner och dess rättsliga problematik utifrån en konsults 
synvinkel. 

Hjärtligt tack för all tid ni har ägnat åt oss! 

 

Jönköping december 2006 

Monica Dias Halldén & Elham Malek 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom affärsvärlden använder svenska företag olika strategier för att lätta eller undgå den 
ålagda skattebördan. Med dagens internationalisering sker detta ofta i form av 
gränsöverskridande transaktioner antingen inom eller utanför EU:s gränser. På senare tid 
har uppmärksammats en tendens hos svenska företag att använda en form av skatteupplägg 
som innebär att tillgångar säljs förpackade i ett bolag som därefter säljs i sin helhet.1  

Skatterättsnämnden, SRN, har tidigare i år lämnat ett förhandsbesked angående ett fall där 
kommersiella fastigheter sålts paketerade i handelsbolag.2 Problemområdet, som kallas för 
handelsbolagslösningen3, kan exemplifieras med följande typfall: 

Ett säljande svenskt aktiebolag, SAB, äger en fastighet4 som har ett marknadsvärde på 1005. 
SAB upprättar två  utländska juridiska personer, UJP6, i ett land7 som erbjuder skattefrihet 
för kapitalvinst på andelar i svenska handelsbolag. De nystartade UJP:na upprättar i sin tur 
ett svenskt handelsbolag, SHB. SHB:s verksamhet det vill säga förvaltning av fastighet 
utgör fast driftställe i Sverige. Följande moment sker därefter: 

Steg 1: SAB säljer fastigheten för 10, som utgör det skattemässiga värdet, till SHB som 
tillhör koncernen.  Fastigheten överlåts till ett underpris av SAB.  

Steg 2: Andelarna i SHB samt fastigheten säljs till marknadspris, 100, till ett köpande 
svenskt aktiebolag, KAB. SAB får kapitalvinsten motsvarande 90 och den är skattefri, 
eftersom de UJP:na är registrerade i ett land där kapitalvinstskatten är noll.  

Steg 3: KAB likviderar SHB, och skiftar därefter ut fastigheten till sig. Det uppkommer en 
kapitalförlust med 90 på andelarna i SHB, som KAB sedan drar av.  

Kärnproblemet med skatteupplägget handelsbolagslösningen är att SAB, utan 
skattekonsekvenser, har tillgodoräknat sig det dolda värdet på fastigheten, 90, via en 
skattefri utdelning från de UJP:na. Medan KAB har åtnjutit ett kapitalförlustavdrag med 
motsvarande belopp. Kapitalförlustavdraget kan KAB kvitta mot en motsvarande 
kapitalvinst inom företaget och därmed minska det skattemässiga underlaget.8   

Den senaste upptäckten hos Skatteverket rör sig om företeelser där fastighetsbolag har 
utnyttjat denna form av skatteupplägg med nederländska juridiska personer som mellanled.9   
                                                 

1 SOU 2001:11 s. 425; Lundell Stefan, Skatteverket slår till mot fastighetsjättar, Dagens Industri 29 augusti 
2006; Svensson Staffan, Stötande påhopp från Skatteverket, Dagens Industri - Debatt, 1 september 2006. 

2 SRN förhandsbesked 2006-03-31. 

3 Även kallad Pandoras ask hos Skatteverket. Enligt den grekiska mytologin, Nationalencyklopedin band 14 
(1994) s. 591, blev Pandora nedsänd till jorden med en förseglad ask som innehöll all världens lidande. 
Pandora öppnade dock asken och härmed spreds sjukdomar och olyckor över världen. 

4 Med fastighet avses, i typfallet, näringsfastighet. 

5 Med beloppen avses, i typfallet, miljoner svenska kronor.  

6 Vi likställer UJP med bolagsformen aktiebolag. 

7 T.ex. Cypern eller Nederländerna. 

8 Vinterskog Per, 18 oktober 2006.  

9 Lundell Stefan, Skatteverket slår till mot fastighetsjättar, Dagens Industri 29 augusti 2006. 
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Härmed anser vi det vara väsentligt att i typfallet utgå från att de utländska juridiska 
personerna är nederländska bolag. Med tanke på fastigheters långa avskrivningstid betraktas 
paketeringar av fastigheter få stor ekonomisk betydelse.10 Det är därför av vikt att utreda 
huruvida dessa former av skatteupplägg är lagenliga.  

1.2 Syfte 

Vi har för avsikt att i vår uppsats utreda huruvida skatteupplägget handelsbolagslösningen 
är lagenlig. Syftet är att göra den rättsliga bedömningen med utgångspunkt i de tre olika 
transaktionsleden i det exemplifierande typfallet, som vi nämner i bakgrunden. Vi granskar 
även om skatteflyktslagen (1995:575) kan tillämpas på handelsbolagslösningen. 

1.3 Metod  

Vid fastställandet av huruvida skatteupplägget handelsbolagslösningen är lagenlig, utifrån 
typfallet, utgår vi ifrån nedan angivna rättskällor. 

Vi beaktar relevanta artiklar i det befintliga skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna, 
då detta har företräde framför svensk intern rätt.11 Vid behandling av 
handelsbolagslösningen, sett från ett svenskt skatteperspektiv, använder vi den 
rättsdogmatiska metoden. Vi penetrerar Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, då den 
behandlar underprisöverlåtelser12, kapitalvinster och kapitalförluster. Vi granskar även 
skatteflyktslagen13 eftersom vi utreder ett skatteupplägg. Hänsyn tas till nullum tributum 
sine lege, den så kallade legalitetsprincipen14. Efter utvecklad praxis föreligger det dock 
oklarheter beträffande principens rättskällevärde.15 Vid tolkning av fördelslagstiftning, 
reglerna om undersprisöverlåtelser, tillämpar vi en objektiv lagtolkningsmetod. Beträffande 
kringåendelagstiftning, skatteflyktslagen, använder vi oss av subjektiv och teleologisk 
tolkningsmetod. Skattelagstiftningen är omfattande, men trots detta föreligger behov av 
kompletterande rättskällor som fyller ut dess innebörd. Förarbetena till skattelagstiftningen 
är ett viktigt instrument i vår subjektiva lagtolkningsmetod beträffande rättsläget, eftersom 
lagstiftningens ändamål kan utläsas här. Vi värderar förarbetena enligt följande 
kronologiska ordning; utskottsbetänkande, proposition och utredningsbetänkande.16  Praxis 
inom skatterätten är omfattande och har en mycket betydelsefull ställning som rättskälla.17 
Vi följer den vedertagna principen om att referatmål värdes högre än notismål. Vi gör en 
stegvis bedömning av de inbegripna transaktionsleden och beaktar relevanta rättsfall som 
berör de olika leden.  

Det finns ett förhandsbesked18 där Skatterättsnämnden har fattat ett beslut om en specifik 
konstruktion av handelsbolagslösningen. Vi undersöker förhandsbeskedet löpande i 

                                                 

10 Prop. 2002/03:96 s. 133. 

11 Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna, främst artiklarna 6 och 7.  

12 23 kap. IL. 

13 SFS 1995:575. 

14 2 kap. 10 § RF.  

15 Rabe Gunnar, m.fl., Det svenska skattesystemet (2006), s. 534. 

16 Rabe Gunnar, m.fl., Det svenska skattesystemet (2006), s. 532 och 537.   

17 Lodin Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 2 (2005), s. 603-607. 

18 SRN förhandsbesked 2006-03-31.  
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uppsatsen för att få vägledning i vår utredning. Dock ska påpekas att det förekommer 
skillnader beträffande ägarstrukturen i den konstruktion av handelsbolagslösningen som 
föreligger i beslutet och den i typfallet. En annan faktor värd att nämna är att 
förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket, eftersom frågorna som tas upp i 
beskedet i vissa hänseenden aldrig prövats av Regeringsrätten. Skatterättsnämndens 
förhandsbesked kan inte tillmätas prejudikatvärde, såsom Regeringsrättens domar, men får 
ändock anses ha betydande värde i intern svensk skatterätt Detta med hänsyn till 
avsaknaden av högre rättskälla på området.19 Doktrinen ser vi som ett viktigt komplement i 
vår utredning, eftersom den diskussion och analys som framförs bidrar till en djupare 
förståelse av rättsområdet.  

Med hänsyn till att upptäckten av handelsbolagslösningen är relativt ny, finns det inte 
mycket material som behandlar de frågor som uppkommer vid den specifika konstruktion 
där nederländska juridiska personer utgör mellanled. Utöver ovan nämnda rättskällor 
använder vi oss av vår intervju med revisorn Per Vinterskog20, som leder granskningen av 
den nyss upptäckta handelsbolagslösningen mellan Sverige och Nederländerna. Han är på 
grund av detta väl insatt i problemområdet. Vi diskuterar även rättsläget med 
skattekonsulten Robert Starck21, som har kunskap inom området. Diskussionsmaterialen är 
av värde för oss i uppsatsen eftersom de ger oss en utfyllande vägledning i 
handelsbolagslösningens utformning i typfallet.  

För att illustrera de olika transaktionsleden i handelsbolagslösningen använder vi oss av 
figurer, som vi själva har framställt.  

1.4 Avgränsning 

Handelsbolagslösningen kan konstrueras på olika sätt. För att kunna genomföra uppsatsen 
på ett tydligt sätt begränsar vi oss därför till att endast fokusera på handelsbolagslösningens 
problematik såsom den artar sig i det typfall som vi utgår ifrån. Således kommer vi inte att 
beakta andra skatteavtal, än det som föreligger mellan Sverige och Nederländerna. I vår 
utredning utelämnar vi reglerna i 23 kap. 18-22 §§ IL, som berör kvalificerade andelar. 
Detta eftersom typfallet inte inbegriper fysiska personer. Vi utelämnar även 23 kap. 26 § IL 
som tar sikte på underskott hos förvärvaren. Detta av två anledningar,  för det första för att 
det förvärvande bolaget är nystartat och således inte kan ha ett underskott. För det andra 
för att vi genom våra intervjuer har erhållit information om att företag som använder sig av 
handelsbolagslösningen ser till att det inte föreligger underskott. Vidare berör vi inte hur 
fast driftställe fastställs, eftersom vi har som förutsättning att det svenska handelsbolagets 
verksamhet utgör fast driftställe. Avseende problematiken med handelsbolagslösningen 
berör vi inte de lege feranda-perspektivet. Här skulle förhindrandet av denna typ av 
skatteupplägg genom ny lagstiftning vara i centrum för analysen. Vi väljer dock att avstå 
från de lege feranda-perspektivet till förmån för de lege lata.     

1.5 Disposition 

Vi inleder uppsatsen med att i andra kapitlet ställa handelsbolagslösningens första steg i 
förhållande till reglerna om underprisöverlåtelse. Här görs således en genomgång av de 
bestämmelser som måste vara uppfyllda för att en underprisöverlåtelse ska anses vara 
kvalificerad. Vi går sedan över till uppsatsens tredje kapitel där vi behandlar 

                                                 

19 Lodin Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 2 (2005), s. 657-658. 

20 Skatteverket, Stockholm. 

21 Ernst & Young AB, Göteborg. 
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handelsbolagslösningens andra steg och dess relation till svensk rättspraxis avseende 
kapitalvinst på andelar i svenska handelsbolag. I fjärde kapitlet utreder vi 
handelsbolagslösningens tredje steg och hur kapitalförluster i svenska handelsbolag 
behandlas i samband med likvidation. Vidare berör vi i det femte kapitlet frågan huruvida 
skatteflyktslagen kan tillämpas på handelsbolagslösningen. I sjätte kapitlet avrundar vi 
uppsatsen med sammanfattande slutsatser, där uppsatsens syfte besvaras.  
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2 Handelsbolagslösningens förhållande till regler om 
underprisöverlåtelse 

2.1 Inledning 

Inom näringslivet kan det emellanåt vara av intresse att utföra omstruktureringar av företag 
och företagsgrupper. Detta kan exempelvis gå till genom att en näringsidkare överlåter 
tillgångar till bokförda värden från ett företag till ett annat. Då överföringen sker till 
bokfört värde och inte till marknadsvärdet, som oftast är högre, uppstår en dold reserv i 
tillgången. Den dolda reserven kommer inte att bli föremål för beskattning. En latent vinst 
på tillgången i fråga följer i stället med till det nya företaget. Beskattning kommer att ske i 
det nya företaget den dag då tillgången avyttras till marknadspris.22 Rent praktiskt övertar 
förvärvaren överlåtarens anskaffningsvärde och effekten blir så kallad kontinuitet. I 
samband med överlåtelse av tillgång definieras kontinuitetsprincipen i doktrinen som att 
beskattningen skjuts upp och det mottagande subjektet övertar det obeskattade 
övervärdet.23  
 
De lagregler som har betydelse för omstruktureringsområdet är oftast mycket 
komplicerade. Relevant för uppsatsen är den vanligt förekommande transaktionsformen 
som kallas för underprisöverlåtelse. Enligt 22 kap. IL är huvudregeln att uttagsbeskattning 
ska ske om tillgångar i näringsverksamhet överlåts mot ersättning som understiger 
marknadsvärdet. Vid uttagsbeskattningen behandlas den underprisöverlåtna tillgången 
istället som om den avyttrats mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.24 Det finns 
dock en bestämmelse25 som stadgar att underprisöverlåtelser i vissa fall inte ska bli föremål 
för uttagsbeskattning. Underprisöverlåtelser regleras i 23 kap. IL och utgör lex specialis till 
den generella regleringen om uttagsbeskattning.26  
  Sverige                      Nederländerna 

 
                                                                                                   Figur 1  

I typfallet äger det säljande svenska aktiebolaget en näringsfastighet som har ett 
marknadsvärde motsvarande 100. Det säljande svenska aktiebolaget upprättar två utländska 
juridiska personer i Nederländerna. De nystartade nederländska bolagen skapar i sin tur ett 
handelsbolag i Sverige. Härefter inleds det första steget i handelsbolagslösningen. Det 
första steget i skatteupplägget går ut på att det säljande svenska aktiebolaget överlåter 
fastigheten till det nederländskt ägda svenska handelsbolaget till det skattemässiga värdet, 

                                                 

22 Påhlsson Robert, Företagens Inkomstskatt (2006), s. 118-119. 

23 Österman Persson Roger, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen (1997), s. 68.  

24 22 kap. 7 § 1 st. IL.  

25 22 kap. 11 § IL.  

26 23 kap. 9 § IL.  
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10, i stället för marknadsvärdet, 100. Härmed sker en underprisöverlåtelse och således 
aktualiseras reglerna i 23 kap. IL.  

2.2 Underprisöverlåtelse 

2.2.1 Definition av underprisöverlåtelse 

En underprisöverlåtelse definieras som en tillgång som överlåts utan betalning eller mot 
ersättning understigande marknadsvärdet, utan att det är affärsmässigt motiverat.27 Med 
marknadsvärde avses det pris som näringsidkaren skulle kunna ha erhållit om tillgången 
sålts på den öppna marknaden. Vid denna bedömning tas hänsyn till om förutsättningarna 
framstår som rimliga utifrån den skattskyldiges affärsmässiga förhållande.28 Av ordalydelsen 
i 23 kap. 3 § IL går det inte att utläsa innebörden av begreppet affärsmässigt motiverat.29 
Även förarbeten30 är sparsamma i sin vägledning på området. Utredningen gör dock klart 
att det emellanåt kan förefalla långsiktigt fördelaktigt för en företagare att vid en särskild 
affärstransaktion begära ett pris som understiger marknadsvärdet. Anledningen därtill skulle 
kunna tänkas vara att ett företag önskar utveckla eller stärka en viss affärsrelation. I 
utredningen dras slutsatsen att det inte finns någon anledning att uttagsbeskatta när den 
avvikande prissättningen är affärsmässigt motiverad.31 Vid omständigheter där vederlaget 
för den underprisöverlåtna tillgången överskrider det skattemässiga värdet, men 
underskrider marknadsvärdet finns det i 23 kap. IL ingen uttrycklig bestämmelse som 
anvisar till vilket värde förvärvaren ska anses ha införskaffat tillgången.32 I förarbeten kan 
utläsas att anskaffningsvärdet bör motsvara ett belopp som överensstämmer med 
vederlaget.33 I situationer där överlåtelsen understiger det skattemässiga värdet ska 
transaktionen dock betraktas som om tillgången sålts mot ett belopp som motsvarar dess 
skattemässiga värde. Överlåtelsen medför härmed inte någon kapitalvinst eller -förlust.34 I 
typfallet är utgångspunkten att fastigheten överlåts till det skattemässiga värdet, 10. Vi kan 
således konstatera att det inte föreligger problem vid bestämmandet av till vilket värde det 
svenska handelsbolaget anskaffat fastigheten. Även beträffande fastställandet av 
marknadsvärdet råder inga svårigheter, då det i typfallet redan är bestämt att fastigheten har 
ett marknadsvärde motsvarande 100. Vad gäller frågan om den avvikande prissättningen 
kan anses vara affärsmässigt motiverad, kan vi konstatera att den får anses vara det om det 
visar sig att den aktuella underprisöverlåtelsen uppfyller villkoren i 23 kap. 14-19 §§ IL.35 I 
kapitlets följande avsnitt utreds huruvida den i typfallet utförda underprisöverlåtelsen är 
kvalificerad36 och således inte medför uttagsbeskattning.  

                                                 

27 23 kap. 3 § IL; se bilaga 1.   

28 61 kap. 2 § 3 st. IL; se även SOU 1998:1 s. 12-13 och 136-137.  

29 23 kap. 3 § IL.  

30 Se prop. 1998/99:15, s. 166; SOU 1998:1, s. 137. 

31 Se prop. 1998/99:15, s. 166; SOU 1998:1, s. 137. 

32 23 kap. 10 § IL.  

33 Prop. 1998/99:15 s. 270.   

34 23 kap. 10 § IL.  

35 23 kap. 3 § IL. 

36 Med kvalificerad underprisöverlåtelse avser vi en underprisöverlåtelse som uppfyller de krav som ställs i 23 
kap. 14-19 §§ IL. 
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2.2.1.1 Krav på överlåtaren och förvärvaren 

För att genomföra en underprisöverlåtelse utan att bli uttagsbeskattad ställs bland annat 
krav på att överlåtaren och förvärvaren antingen ska vara en fysisk person, ett företag37 eller 
ett svenskt handelsbolag38, 23 kap. 14 § 1 st. IL. Vid utformningen av 
handelsbolagslösningen är överlåtaren ett svenskt aktiebolag och förvärvaren ett svenskt 
handelsbolag. Härmed kan fastställas att kravet är uppfyllt.39  

2.2.1.2 Skattskyldighet  

Enligt 23 kap. 16 § 1 st. IL är ett annat villkor att förvärvaren omedelbart efter förvärvet 
ska vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår.40 I  
bestämmelsen stadgas att en tillgång ska anses ingå i en näringsverksamhet endast om 
vederlaget eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget 
näringsverksamhet.41 När förvärvaren är ett handelsbolag, såsom i typfallet, gäller 
skatteskyldighet för samtliga delägare oavsett om de är svenska eller utländska juridiska 
personer.42 Detta följer av handelsbolagens karaktär som juridisk person, utan att de är 
skattesubjekt.43 Principiellt görs en åtskillnad mellan obegränsat skattskyldiga och begränsat 
skattskyldiga juridiska personer. Obegränsat skattskyldiga är skyldiga att betala skatt för alla 
sina inkomster, oavsett om de tjänats in i Sverige eller i en annan stat.44 Huvudregeln är 
enligt 6 kap. 3 § IL att en juridisk person är obegränsat skattskyldig om den registrerats i 
Sverige, hemstatsprincipen. I 6 kap. 7 § IL stadgas att utländska juridiska personer är 
begränsat skatteskyldiga. Begränsat skattskyldiga är endast skyldiga att betala skatt för 
särskilt uppräknade inkomster som har särskild anknytning till Sverige, källstatsprincipen. 
Exempel på dessa är inkomster från en fastighet eller ett fast driftställe i Sverige.45 I 
typfallet blir de två nederländska delägarbolagen således skatteskyldiga i inkomstslaget 
näringsverksamhet för det svenska handelsbolagets inkomster, som uppstår i fastigheten. 
Det gäller oavsett om inkomsten räknas till löpande inkomst av fastigheten eller till 
kapitalvinst som uppstår vid fastighetens avyttring.46 Det belopp, nettoinkomsten, som ska 
beskattas av delägarna ska motsvara deras andelsinnehav i handelsbolaget.47 Redovisning av 
inkomst och avskrivning av fastigheten sker av handelsbolaget.48 Det svenska 
handelsbolagets inkomster från fastigheten ska inberäknas i delägarbolagens 

                                                 

37 23 kap. 4 § IL.   

38 23 kap. 5 § IL. 

39 23 kap. 14 § 1 st. IL; se bilaga 1.   

40 23 kap. 16 § 1 st. 1 men. IL; se bilaga 1.   

41 23 kap. 16 § 1 st. 2 men. IL. 

42 23 kap. 16 § 3 st. IL. 

43 5 kap. 1 § IL. 

44 6 kap. 4 § IL.  

45 6 kap. 11 § IL. 

46 5 kap. 3 § IL.  

47 5 kap. 3 § 1 st. IL; RÅ 1994 not 487. 

48 Andersson Mari, m. fl., Inkomstskattelagen. En kommentar. Del I. 1-28 kap. (2006), s. 134.  
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näringsverksamhet.49 Härmed är kravet i 23 kap. 16 § 1 st. IL uppfyllt eftersom 
skattskyldighet föreligger i inkomstslaget näringsverksamhet.  

Vid bedömningen huruvida villkoren för en underprisöverlåtelse är infriade måste hänsyn 
även tas till det föreliggande skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna50.51 Detta följer 
av villkoret om att inkomsten av näringsverksamhet där den underprisöverlåtna tillgången 
ingår, inte får vara undantagen från beskattning, 23 kap. 16 § 2 st. IL.52 I det befintliga 
skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna regleras inkomst av fast egendom i     
artikel 653 och inkomst av rörelse i artikel 7.54 I dessa artiklar finner vi inte att det svenska 
handelsbolagets inkomster, som uppstår i samband med fastighetsförvaltningen, är 
undantaget från beskattning. Kravet i 23 kap. 16 § 2 st. IL är således infriat.   

2.2.1.3   Avsaknad av koncernbidragsrätt - verksamhetsgren 

En ytterligare förutsättning för en underprisöverlåtelse är att om överlåtaren inte kan lämna 
koncernbidrag med avdragsrätt ska överlåtelsen avse överlåtarens hela näringsverksamhet 
eller verksamhetsgren, 23 kap. 17 § IL.55 I många situationer kan det vara svårt att avgöra 
vad som ska avses med verksamhetsgren. En fastighet kan å ena sidan vara en enstaka 
tillgång, men å andra sidan kan den anses utgöra en verksamhetsgren.56 I syfte att förtydliga 
begreppet har följande angetts i förarbeten:  

”... i fråga om ett rederi med flera fartyg (kan) verksamhet som är knuten till ett fartyg utgöra en 
verksamhetsgren. Även ägande och förvaltning av enstaka fastighet kan i vissa fall utgöra en 
verksamhetsgren. I båda fallen gäller att verksamheten bör ha sådan omfattning att det framstår som 
ändamålsenligt att bedriva den självständigt.” 57 

Av det framförda ställs således inget krav på att verksamhetsgrenen ska ha en bestämd 
storlek. Huruvida verksamhetsgrenen lämpar sig för att avskiljas ska göras utifrån 
förvärvarens, det vill säga det svenska handelsbolagets, synvinkel.58 Begreppet ska således 
tolkas självständigt i det specifika fallet. Genom praxis har begreppet fått en vidsträckt 
tolkning.59 En verksamhetsgren är en del som ingår i verksamheten men kan avskiljas så att 
den utgör en oberoende rörelse.60 Med rörelse förstås annan näringsverksamhet än 
förfogande över värdepapper, kontanta medel eller liknande tillgångar.61 Enligt vår 
bedömning kan ägande och förvaltande av en fastighet således e contrario innefattas i 
                                                 

49 14 kap. 10 § 1 st. IL.  

50 Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna. 

51 9 kap. 5 § 1 st. IL.  

52 23 kap. 16 § 2 st. IL.  

53 Jfr artikelns 4 p. med dess 1 p.  

54 Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna; se bilaga 2.  

55 Se bilaga 1.   

56 Prop. 1998/99:15 s. 137-138. 

57 Prop. 1998/99:15 s. 138. 

58 Prop. 1998/99:15 s. 138. 

59 RÅ 2004 ref 140; RÅ 2004 not 197. 

60 2 kap. 25 § IL. 

61 2 kap 24 § IL. 
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begreppet rörelse. I typfallet rör det sig om en näringsfastighet, som bland annat används 
för uthyrning av lokaler.62 Vår bedömning är att den underprisöverlåtna fastigheten kan 
anses utgöra en verksamhetsgren. I bedömningen utgår vi från det svenska handelsbolagets 
synvinkel. Bolaget har nämligen upprättats i syfte att bedriva en verksamhet som innebär 
förvaltning av fastighet. I fråga om huruvida det säljande svenska aktiebolaget kan lämna 
koncernbidrag med avdragsrätt, kan konstateras att detta fastställande saknar betydelse 
eftersom fastigheten anses utgöra en verksamhetsgren. Således är kravet i 23 kap. 17 § IL 
uppfyllt.       

2.2.2 Cypernfallet 

I förhandsbesked den 31 mars 2006, som vi kallar för Cypernfallet, förelåg en konstruktion 
liknande typfallet. I Cypernfallet ställdes fyra frågor till Skatterättsnämnden varav den 
första frågan kommer att behandlas i detta avsnitt. De resterande frågorna har relevans för 
andra avsnitt i uppsatsen och därför behandlar vi dessa senare.63 Den första frågan som 
ställdes till nämnden berörde en planerad underprisöverlåtelse av en fastighet till ett svenskt 
handelsbolag. Det svenska handelsbolagets delägare utgjordes av det överlåtande svenska 
aktiebolaget och ett cypriotiskt bolag. Frågan var om underprisöverlåtelsen skulle medföra 
uttagsbeskattning av det överlåtande svenska aktiebolaget. Skatterättsnämnden svarade 
nekande på frågan. Motiveringen grundades på att villkoren i 23 kap. IL var uppfyllda, 
eftersom den cypriotiska delägaren, trots sin obegränsade skattskyldighet i Sverige var 
skattskyldig här för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige.64 Det svenska 
handelsbolaget skulle äga en fastighet belägen här i Sverige. Genom handelsbolagets 
verksamhet, som utgjordes av fastighetsförvaltning, var således den cypriotiska delägaren 
skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för sin del av handelsbolagets inkomster. 
Detta gällde oavsett om inkomsterna var hänförliga till löpande inkomster av fastigheten 
eller kapitalvinst vid en eventuell avyttring av fastigheten.65 Dessutom förekom inte något 
undantag från skattskyldigheten i det befintliga skatteavtalet mellan Sverige och Cypern.66 
Den cypriotiska delägaren hade följaktligen infriat de villkor som stadgas i 23 kap. 16 § IL. I 
23 kap. IL föreligger även ett antal andra villkor som måste vara uppfyllda. 
Skatterättsnämnden antog dock att dessa var uppfyllda. Mot bakgrund av detta fann 
härmed Skatterättsnämnden att underprisöverlåtelsen överensstämde med 23 kap. IL och 
att någon uttagsbeskattning av överlåtaren, det vill säga det säljande svenska aktiebolaget, 
inte skulle ske. Med beaktande av att underprisöverlåtelsen i typfallet kan likställas med den 
som görs i Cypernfallet, antar vi att vår ovan67 gjorda bedömning är korrekt ifråga om 
villkorens infrianden.  

2.3 Slutsats  

Huvudregeln är att uttagsbeskattning ska ske i de fall där tillgångar i näringsverksamhet 
överlåts mot ersättning som understiger marknadsvärdet. För att inte omöjliggöra 
omstruktureringar finns det dock undantagsbestämmelser till huvudregeln. Ett 
omstruktureringsförfarande, som har tillämpats i handelsbolagslösningen, är en 

                                                 

62 Vinterskog Per, 18 oktober 2006. 

63 Se fråga 2 i avsnitt 3.2.1, fråga 3 i avsnitt 5.2.3, fråga 4 i avsnitt 3.2.2. 

64 23 kap. 16 § IL; 2 kap. 5 a IL; 6 kap. 11 § 1 st. 1 p. IL.  

65 5 kap. 3 § IL. 

66 Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.  

67 Avsnitt 2.2.1-2.2.1.3. 
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underprisöverlåtelse. Enligt 23 kap. IL är underprisöverlåtelser undantagna från 
uttagsbeskattning. Det finns dock ett antal villkor som måste vara tillgodosedda för att 
transaktionen inte ska bli föremål för uttagsbeskattning. Genom den ovan gjorda 
utredningen har vi kommit fram till slutsatsen att överlåtaren, det vill säga det säljande 
svenska aktiebolaget, och förvärvaren, det nederländskt ägda svenska handelsbolaget, i 
typfallet uppfyller de krav som ställs på en kvalificerad underprisöverlåtelse. Den avvikande 
prissättningen får således anses vara affärsmässigt motiverad. Det säljande svenska 
aktiebolaget, som överlåter fastigheten till det nederländskt ägda svenska handelsbolaget, 
blir således inte uttagsbeskattad som om tillgången avyttrats till marknadspris. Det första 
steget i handelsbolagslösningen är förenlig med gällande rätt.  
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3 Kapitalvinst på andelar i svenska handelsbolag  

3.1 Inledning 

                                                Sverige                     Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                  

                                                                                                      Figur 2 

I typfallet som vi utgår från ägs andelarna i det svenska handelsbolaget av två nederländska 
juridiska personer, som efter underprisöverlåtelsen avyttrar andelarna i det svenska 
handelsbolaget. Det råder ingen tvistighet om att de två utländska bolagen är skattskyldiga i 
Sverige för det svenska handelsbolagets verksamhet, det vill säga för den löpande 
inkomsten av fastigheten eller kapitalvinst vid en eventuell framtida avyttring av 
fastigheten.68 Det svenska handelsbolaget avyttrar dock aldrig fastigheten. Istället avyttras 
det svenska handelsbolaget inklusive fastigheten, det vill säga fastighetspaketet, av de 
nederländska juridiska personerna till ett svenskt köpande aktiebolag. De nederländska 
juridiska personernas kapitalvinst skickas sedan som en utdelning till det säljande svenska 
aktiebolaget som således tillgodoräknar sig det dolda värdet, 90, på fastigheten skattefritt.69 
Den viktiga frågan som uppstår är om de två nederländska delägarbolagen blir skattskyldiga 
i Sverige för kapitalvinst på andelarna i det svenska handelsbolaget?  

3.2 Skattskyldighet och kapitalvinstfördelning 

3.2.1  De nederländska delägarbolagens skattskyldighet i Sverige  

I förarbeten kan utläsas att skattskyldighet bör föreligga om en utländsk juridisk persons 
andelsinnehav, omedelbart före försäljningen, kan anses knuten till eller ingående i ett fast 
driftställe i Sverige.70 Om detta inte är fallet föreligger inte skattskyldighet i Sverige.71 
Författningens ställningstagande är oklar beträffande denna bedömning. En prövning får 

                                                 

68 5 kap. 3 § IL.  

69 24 kap. 16 § IL; 24 kap. 17 § IL. 

70 Prop. 2002/03:96 s. 109-110.  

71 Prop. 2002/03:96 s. 109-110; jfr fråga 2 SRN förhandsbesked 2006-03-31. 
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således ske i det enskilda fallet.72 I vår prövning undersöker vi förhandsbesked som har en 
vägledande ställning i avgörandet.73  

I Cypernfallet var den andra frågan som togs upp huruvida den cypriotiska delägaren var 
skattskyldig i Sverige för avyttringen av andelen i handelsbolaget. Skatterättsnämnden 
svarade nekande på denna fråga och motiveringen byggde på följande. Skatterättsnämnden 
ansåg att den cypriotiska ägarandelen, det vill säga 99,9 procent, i handelsbolaget inte var 
hänförlig till eller ingående i den verksamhet som handelsbolaget bedrev. Mot denna 
bakgrund kom nämnden fram till slutsatsen att den cypriotiska delägaren inte är 
skattskyldig i Sverige för en avyttring av andelen i handelsbolaget. En uttömmande 
förklaring till varför ägarandelen inte kunde anses hänförlig till eller ingående i den 
verksamhet som handelsbolaget bedrev ges inte i beslutet.  

I ett annat förhandsbesked74 som blivit föremål för Skatterättsnämnden och där denna 
fråga prövades rörde det sig om ett belgiskt företag, kommanditdelägare, med innehav av 
samtliga andelar, i ett svenskt kommanditbolag75. Företaget beskattades löpande för sitt 
andelsinnehav i kommanditbolagets inkomst. Det belgiska företaget intentionen var att 
avyttra sina andelar i det svenska kommanditbolaget. Företaget blev i och med detta inte 
skatteskyldigt för kapitalvinst som uppstod vid andelsavyttringen. Enligt intern rätt76 är en 
utländsk juridisk person begränsat skatteskyldig och skatteskyldighet föreligger för inkomst 
från ett fast driftställe i Sverige.77 En delägare i ett företag som bedriver verksamhet från ett 
fast driftställe i Sverige får anses utöva denna verksamhet från det fasta driftstället. Det 
belgiska företagets andel i kommanditbolaget ansågs dock inte hänförlig till dess bedrivna 
verksamhet. Andelen ansågs heller inte ingå som en tillgång i kommanditbolagets 
verksamhet. Nämnden har vid sin bedömning utgått ifrån att den utländska juridiska 
personens andel i kommanditbolaget inte är en tillgång anknuten till något annat av dess 
fasta driftställen i Sverige.78 

Efter en genomgång av förarbeten och förhandsbesked kan vi konstatera att enbart det 
faktum att utländska delägarbolag har andelsinnehav i svenska bolag, vilkas verksamhet 
utgör fasta driftsställen i Sverige, inte automatiskt föranleder att andelarna ska anses vara 
hänförliga till eller ingående i bolagens verksamheter.79 Frågan är således om de 
                                                 

72 Jfr SRN:s förhandsbesked 2002-11-07 och 2006-03-31 med förhandsbesked 2004-06-17 där aktier i ett 
svenskt aktiebolag ansågs knutna till ett fast driftställe i Sverige. Detta med beaktande av sambandet mellan 
verksamheterna i det fasta driftstället och aktiebolaget.   

73 SRN förhandsbesked 2002-11-07; SRN förhandsbesked 2006-03-31. 

74 SRN förhandsbesked 2002-11-07.   

75 Ett kommanditbolag är ett handelsbolag, dock föreligger skillnader i bolagsmännens inbördes förhållanden, 
enligt 1 kap. 2 § HBL.  

76 6 kap. 7 och 8 §§ IL.  

77 6 kap. 11 § 1 st. IL.  

78 SRN förhandsbesked 2002-11-07.   

79 Som en parentes kan nämnas att saken skulle se annorlunda ut om de nederländska delägarbolagen hade 
haft ett fast driftställe i Sverige där verksamheten bestod av fastighetsförvaltning. I detta fall skulle 
andelsinnehavet i det svenska handelsbolaget kunna betraktas som hänförlig till eller ingående i 
handelsbolagets verksamhet, som även den utgör fastighetsförvaltning. Anledningen härtill är att det i 
sådana fall skulle föreligga en stark anknytning mellan verksamheterna i de nederländska delägarbolagens 
fasta driftställe och handelsbolaget. När det föreligger en sådan här anknytning där verksamheterna är av 
liknande slag kan det förekomma en så kallad smittverkan som gör att skattskyldighet för utländska juridiska 
personers kapitalvinster på avyttrade andelar inträder här i Sverige; se t.ex. SRN förhandsbesked           
2004-06-17. 
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nederländska delägarbolagens andelar, 50 procent vardera, ska anses vara hänförliga till eller 
ingående i det svenska handelsbolagets verksamhet, det vill säga fastighetsförvaltning. 
Varken förarbeten eller förhandsbesked ger en konkret vägledning i frågan. Vi finner dock 
att de två ovan refererade förhandsbeskeden ligger närmast till hands för att göra en 
kvalificerad bedömning i frågan. Vi gör dock endast en jämförelse med Cypernfallet, 
eftersom förutsättningarna i detta och i typfallet ligger varandra närmast. Skillnaden mellan 
Cypernfallet och typfallet befinner sig i ägarstrukturen och denna har ingen betydelse i 
förevarande bedömning. Det intressanta är att det i båda konstruktionerna sker en 
underprisöverlåtelse av en fastighet samt att fastighetsförvaltning utgör själva verksamheten 
i det svenska handelsbolaget. I Cypernfallet kom nämnden fram till att någon anknytning 
inte förelåg. Tankesättet som förs fram i Cypernfallet är att andelsinnehavet inte anses 
kopplat till det svenska handelsbolagets verksamhet utan endast betraktas hänförligt till 
själva bolaget som sådant. Vi finner att den slutsats som yttrades i Cypernfallet även bör 
kunna tillämpas på typfallet. Detta medför att de nederländska delägarbolagen således inte 
blir skattskyldiga i Sverige för den kapitalvinst, 90, som uppstår vid avyttringen av 
andelarna i det svenska handelsbolaget. Vi är medvetna om att beslut i ett förhandsbesked 
endast är bindande i det enskilda fallet, men vi anser ändock att motiveringen i Cypernfallet 
bör vara densamma ifråga om typfallet. Detta med anledning av att förutsebarheten är 
viktig att upprätthålla. Om Regeringsrätten däremot skulle vara av en annan åsikt 
beträffande den nu berörda frågan, skulle detta komma att påverka rättsläget. I avsaknad av 
Regeringsrättens dom i denna fråga förlitar vi oss dock på den slutsats som vi nyss 
framfört.  

3.2.2 Kapitalvinstfördelning i  svenska handelsbolag 

I lag om handelsbolag och enkla bolag (1980:1102), HBL, finns regler som styr förhållandet 
mellan bolagsmännen. Om bolagsmännen däremot har träffat ett avtal har detta företräde 
framför lagens regler. Lagen är med andra ord dispositiv och civilrättsligt råder således 
avtalsfrihet mellan bolagsmännen. Denna frihet att fritt sluta avtal avser även 
resultatfördelning i handelsbolaget.80 I princip föreligger denna rätt för delägarna att fritt 
avtala om resultatfördelningen även skatterättsligt. Detta hänger samman med att det i 5 
kap. 3 § IL endast stadgas att delägarna ska beskattas för ett belopp som motsvarar dess 
andel i handelsbolaget. I lagtexten formuleras inte en exakt beskrivning av på vilken grund 
andelen ska beräknas. Härav ser vi inga uttryckliga hinder till att delägarna själva avgör hur 
andelen ska bestämmas och hur resultatet ska fördelas dem sinsemellan. Med tillämpning 
av genomsyn81 har praxis dock kommit att begränsa denna rätt i samband med taxeringen. I 
RÅ 2002 ref 115 behandlades frågan huruvida den i målet berörda fördelningen av 
handelsbolagets resultat kunde godtas vid beskattningen. Regeringsrätten uttryckte att den 
skattemässiga fördelningen i princip skall följa bolagsavtalet eller vad bolagsmännen i annat 
fall avtalat sinsemellan. Vidare konstaterades att den avtalade fördelningen enligt praxis kan 
frångås vid beskattningen, i de fall där den medför en obehörig inkomstöverföring eller 
framstår som orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl.82 Den skattemässiga 
fördelningen sker i dylika fall efter skälighet. Vid prövningen av om bolagsmännens 
avtalade fördelning kan accepteras vid taxeringen har i praxis83 beaktats omständigheter 
såsom storleken av delägarnas kapitalinsatser, delägarnas arbetsinsatser i bolaget, 

                                                 

80 2 kap 1 § HBL.  

81 En närmare precisering av begreppet sker i avsnitt 3.2.3.  

82 Se även RÅ 1957 not Fi. 2409; RÅ 1988 not 291; RÅ 1990 not 274; RÅ 1995 ref 35; RÅ 1997 not 126.  

83 RÅ 1957 not Fi. 2409; RÅ 1988 not 291; RÅ 1990 not 274; RÅ 1995 ref 35; RÅ 1997 not 126; RÅ 2002 ref 
115. 
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intressegemenskap mellan delägarna, risktagandet i verksamheten och om fördelningen kan 
antas ha tillkommit för att åstadkomma skattefördelar.84 I praxis85 har domstolen i sin 
bedömning utgått från delägares fördelning av ett handelsbolags inkomster. Frågan är nu 
om man kan göra motsvarande prövning beträffande delägares fördelning av kapitalvinst i 
samband med avyttring av andel i handelsbolag. I Cypernfallet uttryckte 
Skatterättsnämnden att det inte fanns någonting som talade mot att göra en liknande 
prövning. Vi antar att Skatterättsnämndens slutsats är korrekt.  

I Cypernfallet var fjärde frågan huruvida beskattning kunde utlösas på annan grund. 
Skatterättsnämnden svarade jakande. Vår tolkning är att nämnden gjorde en genomsyn av 
transaktionen. Genomsyn används som underlag för att underkänna en del ekonomiska 
förfaranden, exempelvis i fråga om resultatfördelning i handelsbolag. Vi tolkar begreppet 
som att domstolen har rätt att skatterättsligt bedöma civilrättsligt giltiga rättshandlingar 
efter deras verkliga innebörd.86 Skatterättsnämnden ansåg nämligen i Cypernfallet att 
bedömningen huruvida delägarna i det svenska handelsbolaget hade gjort en skattemässigt 
godtagbar fördelning av kapitalvinsten, var nödvändig att ske mot bakgrund av att det 
svenska aktiebolaget hade underprisöverlåtit fastigheten till det svenska handelsbolaget. 
Nämnden ansåg även att det i prövningen var nödvändigt att beakta att det inte påvisats att 
det cypriotiska bolaget gjort någon kapitalinsats eller någon annan insats som i sig skulle 
kunna motivera fördelningen. Vidare uttryckte nämnden, att innebörden av transaktionen 
är att det svenska aktiebolaget nästintill skänker hela övervärdet av fastigheten till det 
cypriotiska bolaget. Härav har Skatterättsnämnden dragit slutsatsen att syftet med 
förfarandet enbart har varit att kapitalvinsten skulle bli förskonad från beskattning genom 
att det cypriotiska bolaget inte är skattskyldigt för kapitalvinst vid försäljningen av det 
svenska handelsbolaget, varken i Cypern eller i Sverige. Skatterättsnämnden fann att den 
andelsbaserade kapitalvinstfördelningen med 0,1 procent till det svenska aktiebolaget och 
99,9 procent till det cypriotiska bolaget, i samband med avyttringen av handelsbolaget, inte 
var godtagbar vid taxeringen.87 Fördelningen skulle i stället göras efter skälighet.  Härmed 
beslutade nämnden i det aktuella fallet att utgångspunkten för vederlagets fördelning skulle 
vara varje delägares insats i bolaget. Någon närmare benämning av vad som innefattas i 
delägarnas insats framgår inte av beslutet. En närmare jämförelse mellan ägarstrukturen i 
Cypernfallet och typfallet anser vi vara av intresse eftersom skillnader i denna, vid 
tillämpning av handelsbolagslösningen, kan leda till olika rättsliga utfall. I Cypernfallet är 
det svenska aktiebolaget delägare i ett svenskt handelsbolag. Ägarandelen i det svenska 
handelsbolaget uppgår till 0,1 procent. Det svenska aktiebolaget som har upprättat ett 
dotterbolag i Cypern äger 100 procent i det cypriotiska bolaget. Det cypriotiska bolaget 
som i sin tur upprättat det svenska handelsbolaget äger de resterande 99,9 procent av 
andelarna i det svenska handelsbolaget. Enligt 1 kap. 1 § HBL ställs krav på att det 
föreligger minst två delägare för att kunna utgöra ett handelsbolag. Eftersom det svenska 
aktiebolaget och det cypriotiska bolaget är delägare i det svenska handelsbolaget är kravet 
om minst två delägare uppfyllt.  

 

 

                                                 

84 RÅ 2002 ref 115.  

85 RÅ 1957 not Fi. 2409; RÅ 1988 not 291; RÅ 1990 not 274; RÅ 1995 ref 35; RÅ 1997 not 126; RÅ 2002 ref 
115. 

86 RÅ 1996 not 240.  

87 Se figur 3 i avsnitt 3.2.2. 
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Den slutsats vi drar från Cypernfallet är att kapitalvinstfördelning mellan en svensk och 
utländsk delägare i ett svenskt handelsbolag kan frångås vid beskattningen i de situationer 
där fördelningen framstår som orimlig och väsentligen motiverad av skatteskäl. Med tanke 
på att ägarstrukturen ser annorlunda ut i den nederländska konstruktionen är frågan hur 
kapitalvinstfördelningen yttrar sig i typfallet. I det nederländska fallet är det säljande 
svenska aktiebolaget inte delägare i det svenska handelsbolaget. För att uppnå kravet i 1 
kap. 1 § HBL har det säljande svenska aktiebolaget i stället upprättat två dotterbolag i 
Nederländerna, vilka i sin tur har bildat det svenska handelsbolaget, och således utgör de 
två delägarna. Det  säljande svenska aktiebolaget äger 100 procent i de två nederländska 
dotterbolagen. Med avseende på att delägarna i det svenska handelsbolaget utgör två 
utländska juridiska personer är situationen annorlunda än den i Cypernfallet. I avsaknad av 
åtminstone en svensk delägare kan kapitalvinstfördelningen inte angripas med svensk intern 
rätt. Detta trots det faktum att avsikten med transaktionen skulle kunna tänkas vara 
skatteundandragande. Det säljande svenska aktiebolaget som överlåtit fastigheten erhåller 
allteftersom kapitalvinsten som uppkommit i samband med avyttringen av andelarna i 
handelsbolaget. Förfarandet kan ändock inte angripas här, eftersom nederländsk rätt är 
tillämplig.    

3.2.3 Genomsyn 

Genomsyn är en metod som används vid rättstillämpningen i samband med motverkan av 
skatteflykt. Metoden kan härmed betraktas som ett komplement till skatteflyktslagen.88 
Genomsyn inom skatterätten innebär generellt sett att rättshandlingars formella innebörd 
lämnas utan hänseende vid den skatterättsliga bedömningen av en transaktion eller ett 
förfarande. Som grund för beskattningen används istället rättshandlingars verkliga 
innebörd. I prövningen läggs ofta stor vikt vid huruvida rättshandlingen eller 
rättshandlingarna, med bortseende av skatteförmånen, skulle vara betydelselös. Följden av 
en tillämpning av genomsynsmetoden är att ett förfarande eller en transaktion ges en annan 
innebörd än vad som framgår av dess formella lydelse. En genomsyn kan dock inte leda till 
att företagna rättshandlingar helt och hållet lämnas utan hänseende. Rättshandlingarna ska i 
stället ges den eller de rättsverkningar de i verkligheten medför.89 Enligt praxis gäller dock 
att endast den omständigheten att förfarandet varit förutbestämt och att den skattskyldiges 
enda motiv till förfarandet varit att åstadkomma en viss skatteeffekt inte anses utgöra 
tillräcklig grund för att bortse från rättshandlingarnas formella innebörd. Regeringsrätten 
beaktar bland annat om rätthandlingarnas formella lydelse, utöver skattekonsekvenserna, 
medför eller kan medföra andra rättsverkningar och ekonomiska konsekvenser för den 

                                                 

88 Se avsnitt 5.2.3.  

89 Prop. 1996/97:170, s. 31-32; se även RÅ 1987 ref 78; RÅ 1989 ref 127; RÅ 1989 not 525; RÅ 1989 not 526;                           
RÅ 1986 ref 51; RÅ 1989 ref 62 I och II. 
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enskilde.90 Trots att genomsynsbegreppet innebörd inom skatterätten framstår som väl 
förankrad föreligger dock en allmän osäkerhet beträffande metodens omfattning.91   

3.3 Slutsats 

I kapitlet har vi behandlat huruvida de nederländska delägarbolagen ska anses vara 
skattskyldiga i Sverige för kapitalvinsten, 90, på de avyttrade andelarna. Med stöd av 
resonemangen i de ovan behandlade förhandsbeskeden har vi kommit fram till följande. 
De nederländska delägarbolagens andelar i det svenska handelsbolaget kan inte anses 
hänförliga till eller ingående i den verksamhet, det vill säga fastighetsförvaltning, som 
handelsbolaget bedriver. Den kapitalvinst som uppstår i samband med avyttringen av 
andelarna i det svenska handelsbolaget ska således inte bli föremål för beskattning här i 
Sverige. Angående resultatfördelningen ger de civilrättsliga bestämmelserna delägarna i det 
svenska handelsbolaget rätten att själva avtala om fördelningen av kapitalvinsten. Trots 
detta finns det en utvecklad praxis, som vid taxeringen åsidosätter denna tilldelade rättighet. 
Vinstfördelningen får inte vara otillbörlig och om så är fallet ska beskattning ske efter 
skälighet. Enligt vår tolkning är denna praxis, där rätten använder sig av genomsyn, 
tillämplig på konstruktioner som inbegriper åtminstone en svensk delägare i det svenska 
handelsbolaget, som i Cypernfallet. Vi har funnit att saken är annorlunda beträffande de 
situationer där det svenska handelsbolaget har två utländska delägare, såsom i typfallet. Här 
är nämligen intern rätt inte tillämplig, utan nederländsk rätt ska tillämpas ifråga om 
delägarnas kapitalvinstfördelning i samband med taxeringen. Kapitalvinsten, 90, på 
andelarna i det svenska handelsbolaget lämnar således den svenska beskattningssfären. Vår 
slutsats är att även andra steget i handelsbolagslösningen följer gällande rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

90 Se t.ex. RÅ 1989 ref 62 I och II; RÅ 1994 ref 52; RÅ 1990 ref 101 I och II; RÅ 1994 ref 56. 

91 Prop. 1996/97:170, s. 32.  
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4 Kapitalförlust på andelar i svenska handelsbolag 

4.1 Inledning 
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                                                                                                     Figur 4 

I uppsatsens andra och tredje kapitel har vi berört de frågor som avser säljarnas taxering, 
det vill det säljande svenska aktiebolaget och de nederländska juridiska personerna. Det 
tredje och sista steget i handelsbolagslösningen är att det svenska köpande aktiebolaget, 
som har införskaffat det svenska handelsbolaget inklusive fastigheten, likviderar 
handelsbolaget och skiftar ut fastigheten till sig.  Det ställs krav på att det ska föreligga 
minst två delägare i ett handelsbolag.92 I typfallet har vi, av illustrativa skäl, dock valt en 
konstruktion som enbart inbegriper ett köpande svenskt aktiebolag. Efter avyttringen finns 
det således endast en delägare i det svenska handelsbolaget. Med hänsyn till att det köpande 
svenska aktiebolaget nästintill direkt likviderar handelsbolaget spelar det i praktiken dock 
ingen större roll. Vi drar denna slutsats eftersom ett svenskt handelsbolag med enbart en 
delägare kan fortbestå i åtminstone sex månader innan den ska anses träda i likvidation.93 

I samband med det tredje steget i handelsbolagslösningen uppstår frågeställningar kring 
köparens taxering och den kapitalförlust om 90 som uppkommer på andelarna i det 
svenska handelsbolaget.94 Vid upplösningen av handelsbolaget uppstår två olika 
beskattningssituationer. Detta följer av handelsbolagets karaktär som juridisk person utan 
att vara skattesubjekt.95 Den ena beskattningssituationen avser en löpande beskattning vid 
utskiftning av fastigheten och den andra avser kapitalvinstbeskattning på andelarna i det 
svenska handelsbolaget.  

4.2 Upplösning av handelsbolag 

4.2.1 Löpande inkomst vid utskiftning av fastigheten 

I samband med upplösningen av det svenska handelsbolaget sker en överföring av 
fastigheten till det köpande svenska aktiebolaget. Härmed uppkommer en 
beskattningssituation som avser den löpande inkomsten i det svenska handelsbolaget. Den 
löpande inkomsten ska beskattas hos den enskilda delägaren. I situationer där ett 
handelsbolag överlåter tillgång mot ersättning som understiger marknadsvärdet är 

                                                 

92 1 kap. 1 § HBL.  

93 2 kap. 28 § HBL. 

94 Se figur 6 i avsnitt 4.2.2.3. 

95 5 kap. 1 § IL. 
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huvudregeln att uttagsbeskattning ska ske.96 Uttagsbeskattning ska dock inte ske om 
transaktionen uppfyller de villkor97 som ställs på en kvalificerad underprisöverlåtelse.98    

I uppsatsens andra kapitel har vi behandlat villkoren för kvalificerade underprisöverlåtelser 
när överlåtaren är ett svenskt aktiebolag och förvärvaren ett svenskt handelsbolag. I 
nuvarande situation är överlåtaren det svenska handelsbolaget och förvärvaren det köpande 
svenska aktiebolaget. Enligt 23 kap. 14 § IL kan överlåtaren vara ett handelsbolag och 
förvärvaren ett aktiebolag, vilket medför att kravet är infriat. Enligt 23 kap. 16 § 1 st. IL ska 
förvärvaren, det vill säga det köpande svenska aktiebolaget, omedelbart efter förvärvet vara 
skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Tillgången anses 
ingå i en näringsverksamhet om ersättningen eller kapitalvinsten vid försäljning ska tas upp 
som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Även detta krav är uppfyllt eftersom det 
köpande svenska aktiebolaget enbart har inkomst av näringsverksamhet.99 Vi har tidigare100 
konstaterat att fastigheten anses utgöra en verksamhetsgren. Härmed behövs ingen vidare 
genomgång av villkoret om avsaknad av koncernbidragsrätt.101 Det kan således konstateras 
att om det köpande svenska aktiebolaget väljer att skifta ut fastigheten till underpris, 10, 
istället för till marknadsvärdet, 100, kommer detta inte att föranleda någon 
uttagsbeskattning, eftersom underprisöverlåtelsen får anses vara kvalificerad.  

4.2.2 Kapitalvinst/-förlust på andelarna i det svenska handelsbolaget 

I 50 kap. IL finns bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av andelar i svenska 
handelsbolag.  Enligt ordalydelsen i kapitlets 2 § ska andelar i ett handelsbolag anses vara 
avyttrade om bolaget upplöses.  I samband med upplösningen av det svenska 
handelsbolaget uppstår således en beskattningssituation som avser kapitalvinsten eller -
förlusten på andelarna. Härmed ska en kapitalvinst eller -förlust beräknas för det köpande 
svenska aktiebolaget. I 50 kap. 1 § IL hänvisas till de grundläggande bestämmelserna om 
kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap IL.102 Vi vänder oss därför till huvudregeln i 44 
kap. 13 § IL, där det stadgas att en kapitalvinst eller -förlust ska beräknas som skillnaden 
mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. För att göra denna beräkning är det av vikt 
att ta reda på vad som innefattas i begreppen ersättning och omkostnadsbelopp. 

4.2.2.1 Ersättning  

Med ersättning avses det värde som utskiftas från det svenska handelsbolaget. Detta följer 
av det i praxis103 fastställda resonemanget om att upplösning av ett handelsbolag, för 
andelsägares del, kan betraktas som ett byte av andelen i handelsbolaget mot tillgångarna i 
detta. Vid anknytning till typfallet innebär detta således att andelarna i det svenska 
handelsbolaget, för det köpande svenska aktiebolagets del, anses utbytta mot fastigheten. 
Huruvida en kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår är således beroende av till vilket värde 

                                                 

96 22 kap. 7 § 1 st. IL. 

97 23 kap. 14-29 §§ IL 

98 22 kap. 11 § IL; jfr 23 kap. 9 § IL. 

99 1 kap. 3 § 2 st. IL; 13 kap. 1 § 2 st. IL.  

100 Se avsnitt 2.2.1.3. 

101 23 kap. 17 § IL. 

102 Lex specialis till 44 kap. IL, som utgör lex generalis.  

103 RÅ 2000 not 78.  
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fastigheten ska anses överlåten. I praxis104 har konstaterats att kapitalvinstbeskattade 
tillgångar anses överlåtna till avräkningsvärdet, det vill säga det värde som ges vid 
utskiftningen. Här nedan följer ett referat av ett rättsfall som förtydligar rättsläget.  

                                                             Sverige 

                       
                                                                                                                                                   Figur 5 

I RÅ 2002 ref 87 rörde det sig om två fackföreningar, OFR och TCO, som var obegränsat 
skatteskyldiga ideella föreningar. De ägde tillsammans handelsbolaget Berget, Berget-HB, 
som tidigare bedrivit en byggnadsrörelse och ägde tre fastigheter. Två av dessa fastigheter 
användes av OFR och den tredje av TCO. Fackföreningarna planerade att likvidera det 
gemensamt ägda Berget-HB och det skulle inte ske någon förmögenhetsöverföring mellan 
föreningarna vid upplösningen. TCO och OFR bildade var sitt helägt aktiebolag. 
Intentionen var att OFR skulle överföra sin andel i Berget-HB till OFR Fastighet AB, 
OFR-AB, och beloppet skulle motsvara det justerade ingångsvärdet. Berget-HB:s två 
fastigheter, som användes av OFR, skulle sedan överföras till OFR-AB genom antingen 
utskiftning vid likvidation av Berget-HB eller genom att fastigheterna förvärvas vid inlösen 
av andelen. Oavsett hur Berget-HB upplöses anses andelen ur skattehänseende avyttrad. 
Detta ledde till två frågor105, som togs upp av Skatterättsnämnden. Första frågan berörde 
till vilket värde andelen skulle betraktas avyttrad. Skatterättsnämnden anförde att 
ersättningen vid avyttringen utgjordes av värdet av de tillgångar som skulle övertas från 
Berget-HB. Nämnden påpekade även att beloppet bör motsvara det värde som låg till 
grund för handelsbolagets beskattning av fastigheternas överföring och övriga tillgångar till 
delägarna. I samband med dessa överföringar aktualiserades uttagsbeskattning, men med de 
angivna förutsättningarna hade en sådan beskattning kunnat underlåtas. Vid den 
delägarbeskattning som skulle ske för inkomsten av handelsbolaget kunde det därför 
accepteras att fastighetsöverföringarna betraktades som om de skett till lägst fastigheternas 
skattemässiga värden. Skatterättsnämnden ansåg härmed att det också bör accepteras att 
resultatet av andelsavyttringen beräknas på basis av det skattemässiga värdet som ersättning 
för andelen. Detta även om det innebär att andelen också avyttrats till underpris. 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som nämnden beträffande denna fråga. I 
typfallet bör avräkningsvärdet härmed kunna sättas till antingen det skattemässiga värdet, 
10, eller till marknadsvärdet, 100. Ersättningen utgör således 10 eller 100 beroende på vilket 
värde fastigheten åsätts vid utskiftningen.106 Värt att understryka är att om det köpande 

                                                 

104 RÅ 1999 ref 35; RÅ 2002 ref 87.  

105 Se avsnitt 4.2.2.4 angående andra frågan i målet. 

106 Se figur 6 i avsnitt 4.2.2.3. 
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svenska aktiebolaget väljer att skifta ut fastigheten till ett underpris på 10, det vill säga till 
det skattemässiga värdet, kommer uttagsbeskattning inte att aktualiseras med hänvisning till 
den ovan107 gjorda bedömningen.  

4.2.2.2 Omkostnadsbelopp 

Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsutgifter ökade med förbättringsutgifter.108 Vid 
beräkningen av omkostnadsbeloppet ska anskaffningsutgiften för andelen justeras i 
samband med upplösningen av handelsbolaget.109 Anskaffningsutgiften ska ökas med den 
skattskyldiges, det vill säga det köpande svenska aktiebolagets, tillskott till bolaget. Den ska 
även ökas med den skattskyldiges belöpande skattepliktiga inkomster på andelen. 
Anskaffningsutgiften ska sedan minskas med den skattskyldiges uttag ur bolaget. Den ska 
dessutom minskas med den skattskyldiges belöpande avdragsgilla underskott på andelen.110 
I samband med upplösningen av handelsbolaget utskiftas fastigheten och det sker alltså ett 
uttag.111 Vid fastställandet av den justerade anskaffningsutgiften beaktas dock endast uttag 
som har inkomstskattemässiga effekter.112  

4.2.2.3 Kapitalförlust 

Vid anknytning till typfallet blir slutsatsen att det vid utskiftningen alltid uppstår en 
kapitalförlust på andelarna, om den justerade anskaffningsutgiften för andelen är högre än 
det skattemässiga värdet på tillgångarna i handelsbolaget. I typfallet är den justerade 
anskaffningsutgiften 100 och det skattemässiga värdet 10. Det uppstår således en 
kapitalförlust, 90. Det bör påpekas att oavsett om avräkningsvärdet på den utskiftade 
fastigheten sätts till det skattemässiga värdet eller till marknadsvärdet blir kapitalförlusten 
90.113 Det totala resultatet av den löpande beskattningen och kapitalvinstbeskattningen blir 
emellertid annorlunda, beroende på om överföringen sker till marknadspris eller till 
skattemässigt värde. Detta illustreras i nedanstående figurer. 

 

                                                                                                                                                     .                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

107 Se avsnitt 4.2.1. 

108 44 kap. 14 § IL. 

109 50 kap. 3 och 5 §§ IL; se figur 6 i avsnitt 4.2.2.3. 

110 50 kap. 5 § IL.  

111 22 kap. 2-3 och 5 §§ IL. 

112 RÅ 1996 ref 71.  

113 Se RÅ 2002 ref 87. 
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                                                                                                Figur 6 

Frågan är om dock om det köpande svenska aktiebolaget har rätt att dra av den uppkomna 
kapitalförlusten, 90, på andelarna i det svenska handelsbolaget. Avdragsrätten är beroende 
av om kapitalförlusten kan anses vara verklig. 

4.2.2.4 Verklig förlust 

Det finns ingen precisering av begreppet verklig förlust i lagtexten och därför har dess 
innebörd utvecklats i praxis.114 Begreppet har i tidigare praxis bedömts vid följande 
situation. När en värdeöverföring skett från ett dotterbolag genom en underprisöverlåtelse 
av en tillgång har förlusten på aktierna justerats med ett belopp som motsvarar 
värdeöverföringen. En förutsättning har varit att värdeöverföringen inte ingått i vinstmedel 
som upparbetats under tiden för innehavet av aktierna.115 Denna princip blir dock inte 
tillämplig i typfallet eftersom rättsläget inte är detsamma. Detta följer av utgången i RÅ 
2002 ref 87116, där omständigheterna liknar typfallet. Vi har tidigare behandlat första frågan 
i rättsfallet. Fallets andra fråga är nu av relevans och berör huruvida OFR-AB hade rätt till 
avdrag för den förlust som antogs uppstå på andelen. Skatterättsnämnden fastställde att 
endast verkliga kapitalförluster ska anses utgöra kapitalförluster, enligt 44 kap. 23 § IL. Till 
följd av att fastigheterna skiftades ut från Berget-HB till underpris blev denna kapitalförlust 
på andelen i handelsbolaget inte en verklig förlust, enligt nämnden. OFR-AB har därför 
inte rätt till att dra av förlusten. Förhandsbeskedet överklagades hos Regeringsrätten, som 
gjorde en annan bedömning. Regeringsrätten framhöll följande. Betydelsen av kravet 
verklig kapitalförlust har normalt bedömts att avdrag inte medges om grunden till förlusten 
beror på att ägandebolaget tillgodogjort sig värden ur det ägda bolaget utan 
skattekonsekvenser.117 Den aktuella kapitalförlusten i målet uppstår inte med anledning av 
att fastigheterna, utan skattekonsekvenser, överförs till OFR-AB till underpris. Om 
utskiftningen skulle ske till marknadspris eller fastigheterna före utskiftningen skulle 

                                                 

114 44 kap. 23 § IL; RÅ 1997 ref 11. 

115 RÅ 1997 ref 11; RÅ 1998 ref 53; RÅ 1999 ref. 13. 

116 Se avsnitt 4.2.2.1 och figur 5 för vidare information angående omständigheterna i målet.  

117 Jfr RÅ 1999 ref 13. 
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avyttras till någon utomstående, uppstår samma kapitalförlust.118 Regeringsrätten fann 
därför att de anförda transaktionerna i fallet inte utgör underlag till att kapitalförlusten inte 
är verklig. Således föreligger rätten för OFR-AB att dra av kapitalförlusten. Inställningen 
Regeringsrätten har i målet är att samma kapitalförlust skulle uppstå även om utskiftningen 
skedde till marknadspris. Förlusten har därför inte sin grund i överföringen till underpris 
utan skattekonsekvenser. Vid anknytning till typfallet kan det köpande aktiebolagets 
kapitalförlust, 90, anses vara verklig med stöd av resonemanget i RÅ 2002 ref 87. Det  är 
således möjligt för det köpande svenska aktiebolaget att dra av förlusten i sin helhet.119  

4.3 Slutsats 

När det köpande svenska aktiebolaget likviderar det svenska handelsbolaget och skiftar ut 
fastigheten till sig uppstår en del frågeställningar kring det köpande svenska aktiebolagets 
taxering.  Den första frågan avser den löpande beskattningen. Avseende denna sker ingen 
uttagsbeskattning om det köpande svenska aktiebolaget väljer att skifta ut fastigheten till 
det skattemässiga värde, det vill säga till underpris. Denna slutsats drar vi eftersom vi finner 
att underprisöverlåtelsen uppfyller de krav som ställs på en kvalificerad 
underprisöverlåtelse. Den andra frågan avser kapitalvinstbeskattningen. Med beaktande av 
att andelar i ett handelsbolag anses vara avyttrade om bolaget upplöses gäller det att ta reda 
på till vilket värde andelen i handelsbolaget ska anses avyttrad. I RÅ 2002 ref 87 har det 
godtagits att betrakta fastighetsöverföringar som om de har skett till fastigheternas 
skattemässiga värden. Överföringarna får dock inte anses ske till ett värde understigande 
det skattemässiga värdet. Med hänsyn till detta har det även accepterats att avyttringen av 
andelen beräknas på grundval av det skattemässiga värdet som ersättning för andelen. Detta 
oavsett om det i sig innebär att andelen avyttrats till underpris. Vid utskiftningen uppstår 
det alltid en kapitalförlust på andelarna när den justerade anskaffningsutgiften för andelen 
är högre än det skattemässiga värdet på tillgångarna i handelsbolaget. I typfallet är den 
justerade anskaffningsutgiften för andelen är 100 och fastighetens skattemässiga värde är 
10. Härav kan konstateras att det uppstår en kapitalförlust om 90. Denna förlust 
uppkommer oberoende av om avräkningsvärdet, det vill säga ersättningen, sätts till det 
skattemässiga värde, 10, eller marknadsvärdet, 100. Efter detta konstaterande uppstår en 
tredje fråga som avser huruvida det köpande svenska aktiebolaget har rätt att dra av den 
uppkomna kapitalförlusten. Denna bedömning är beroende av om kapitalförlusten 
betraktas som verklig. Med stöd av RÅ 2002 ref 87 får den i typfallet aktuella 
kapitalförlusten anses vara verklig och därmed avdragsgill. Detta eftersom den 
ifrågavarande kapitalförlusten inte uppstår med anledning av att fastigheten överförs till det 
köpande svenska aktiebolaget till underpris utan skattekonsekvenser. Samma kapitalförlust 
skulle uppdaga sig oavsett om utskiftningen skulle ske till marknadspris eller om fastigheten 
före utskiftningen skulle avyttras till någon extern köpare. Vi kan härmed konstatera att det 
tredje och sista steget i handelsbolagslösningen följer gällande rätt.  

 

 

 

                                                 

118 Jfr RÅ 1999 ref 35, där en fysisk person avsåg anskaffa samtliga andelar i ett kommanditbolag vilket 
utgjordes av en fastighet. Dess avsikt var att efter förvärvet av andelarna överföra fastigheten till andelsägaren 
personligen i samband med att kommanditbolaget upplöses. SRN anförde att den förlust som uppskattades 
uppkomma på andelarna vid upplösningen föranledde rätten att göra avdrag för kapitalförlusten. Detta 
avdrag skulle i princip bestå av att värdestegringen på fastigheten taxerades vid en framtida avyttring. 

119 50 kap. 10 § IL.  
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5 Skatteflyktslagens tillämplighet på 
handelsbolagslösningen 

5.1 Inledning 

Vi har tidigare konstaterat att handelsbolagslösningen följer gällande rätt med den 
utformning som den har i typfallet. Detta görs utifrån en stegvis bedömning av de tre olika 
transaktionsleden. Kärnproblemet med skatteupplägget handelsbolagslösningen är att det 
säljande svenska aktiebolaget, utan skattekonsekvenser, har tillgodoräknat sig det dolda 
värdet på fastigheten, 90, genom en erhållen skattefri utdelning. Samtidigt har det köpande 
aktiebolaget åtnjutit ett kapitalförlustavdrag med motsvarande belopp. 
Kapitalförlustavdraget kan det köpande svenska aktiebolaget kvitta mot en kapitalvinst 
inom företaget och därmed minska det skattemässiga underlaget.  

Med beaktande av köparens taxering och därmed det tredje steget i handelsbolagslösningen 
bör skatteflyktslagen inte vara tillämplig. Detta följer av gällande rätt i form av RÅ 2002 ref 
87, där regeringsrätten fastställer att kapitalförlustavdrag liknande den som förekommit i 
handelsbolagslösningen får accepteras.120 Med hänsyn till säljarnas taxering är frågan om det 
säljande svenska aktiebolaget kan angripas med stöd av skatteflyktslagen, trots att alla 
andelar i det svenska handelsbolaget ägs av utländska juridiska personer.  

5.2 Skatteflyktslagen 

5.2.1 Syfte, omfattning, definition 

Avsikten är att skatteflyktslagen ska tillämpas på förfaranden som innebär att en 
skattskyldig genomför en transaktion i syfte att åstadkomma eller undkomma en viss 
beskattningseffekt.121 Exempel på detta är situationer där avdrag yrkas för konstlade 
förluster. Skatteflyktslagen anses vara tillämplig oavsett om det valda förfarandet innebär 
transaktioner där de enskilda leden vart för sig kan anses föranleda ett visst 
beskattningsresultat. Intentionen med lagen är nämligen att hänsyn inte behöver tas till den 
beskattningseffekt som uppstår i varje transaktionsled om transaktionerna tillsammans 
förorsakar oberättigade skatteförmåner.122 Det sagda innebär att oavsett om de tre 
transaktionsleden i handelsbolagslösningen, enligt vår mening, får anses vara lagenliga, kan 
det i typfallet finnas utrymme att angripa det svenska aktiebolaget med stöd av 
skatteflyktslagen. Detta är dock endast fallet om förutsättningarna i skatteflyktslagen är 
uppfyllda.  

Skatteflyktslagens tillämpningsområde sträcker sig enbart till att omfatta inkomst- och 
förmögenhetsskatt.123 Det svenska aktiebolagets tillgodoräknade värde på fastigheten, 90, 
utgör inkomst av näringsverksamhet.124 Det rör sig således om inkomstbeskattning vilket 
faller inom skatteflyktslagens tillämpningsområde. Detta föranleder en vidare genomgång 
av huruvida den vidtagna rättshandlingen kan definieras som skatteflykt.  

                                                 

120 Se avsnitt 4.2.2.4 samt avsnitt 4.3. 

121 Prop. 1980/81:17 s. 16-17; prop. 1982/83:84 s. 11-12; prop. 1996/97:170 s. 33.  

122 Prop. 1996/97:170 s. 9.  

123 1 § skatteflyktslagen. 

124 1 kap. 3 § 2 st. IL. 
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I förarbeten avses med skatteflykt främst förfaranden där den skattskyldige genom 
civilrättsligt giltiga rättshandlingar tillämpar skatteregler på ett sätt som ger skatteförmåner 
som lagstiftaren inte har avsett och inte underförstått accepterat.125 Det faktum att 
skatteförmånen inte är avsedd betraktas avskilja skatteflyktsförfaranden från 
skatteplanering. Till skillnad från skatteflyktsförfaranden anses skatteplanering utgöra en 
normal förekomst i ekonomisk verksamhet. Skatteplanering kännetecknas av att den 
skattskyldige, för att reducera skatten, väljer ett handlande som uttryckligen eller 
underförstått är accepterat av lagstiftaren.  Skatteflykt däremot karakteriseras av att den 
skattskyldige drar nytta av regler på ett icke åsyftat sätt. Begreppet kännetecknas även av att 
själva förfarandet uteslutande eller så gott som uteslutande motiveras av skatteskäl. I 
avsaknad av skatteförmånen skulle den skattskyldige i allmänhet ha valt ett annat 
förfaringssätt eller helt enkelt avstått från handlingen.126 I skatteflyktslagen anges 
innebörden av skatteflykt i dess 2 § genom följande lydelse: 

          ”Vid taxeringen ska hänsyn ej tas till rättshandlingen, om  

1. rättshandlingen ensam, eller tillsammans med annan rättshandling ingår i ett förfarande som 

              medför en  väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

          2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 

          3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet  

              för förfarandet och 

          4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av  

              skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller  

              har kringgåtts genom förfarandet.” 

I lagens 2 § 1 p. kan utläsas att det ställs krav på att den skattskyldige företagit en 
rättshandling. För att lagrummet ska vara tillämplig ställs således krav på att det inte 
föreligger ren passivitet. Ännu ett krav är att skatteförmånen ska tillkomma den 
skattskyldige själv. Skulle skatteförmånen exempelvis tillkomma en närstående person är 
detta således inte tillfredställande. Utöver dessa krav finns det fyra rekvisit i lagrummet. 
Samtliga rekvisit måste vara infriade för att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas.  

5.2.1.1 Väsentlig skatteförmån 

Det första rekvisitet är att förfarandet ska medföra en väsenlig skatteförmån för den 
skattskyldige.127 I bestämmelsen är det inte möjligt att utläsa vad som åsyftas med 
skatteförmån. Enligt förarbeten anses begreppets innebörd dock vara i princip allt som 
medför en lättnad eller fördel vid taxeringen.128 Angående tidpunkten för skatteförmånens 
uppkomst gäller att denna inte behöver uppdaga sig det aktuella taxeringsåret. Det krävs 
således inte att skatteförmånen faktiskt är utnyttjad, utan det är tillräckligt att en framtida 
skattelättnad kan komma ifråga.129 I propositionen betonas dock att det alltjämt ska 

                                                 

125 Prop. 1982/83:84, s. 10; prop. 1996/97:170 s. 33.  

126 Prop. 1982/83:84, s. 10. 

127 2 § 1 p. skatteflyktslagen. 

128 Prop. 1982/83:84 s. 17; se även prop. 1996/97:170 s. 45.  

129 Prop. 1996/97:170 s. 45; RÅ 1984 1: 92; RÅ 1989 ref 31.   
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erfordras att det vid prövningstillfället går att bedöma om skatteförmånen verkligen 
kommer att förverkligas.130 I bestämmelsen uttrycks heller inte vad som innefattas i 
begreppet väsentlig. I propositionen till skatteflyktslagen kan dock utläsas att det bland 
annat av processekonomiska skäl bör erfordras att skatteförmånen uppgår till ett betydligt 
större belopp än något tusental kronor. De uttrycks vidare att ett bestämt belopp inte bör 
formuleras. En anledning härtill sägs vara förändringar i penningvärdet. Det påpekas också 
att det inte är lämpligt att ställa förmånens storlek i förhållande till den beskattade 
inkomsten i det enskilda fallet. En faktor som bör beaktas är dock om förfarandet för med 
sig skatteförmåner vid mer än ett taxeringstillfälle. Det är av angivna anledningar således 
upp till praxis att specificera vilken beloppsgräns som ska anses uppfylla 
väsentlighetskravet.131 

I handelsbolagslösningen blir resultatet att de två nederländska juridiska personerna vid 
avyttringen av fastighetspaketet erhåller en kapitalvinst motsvarande 90. Vinsten blir inte 
föremål för beskattning eftersom kapitalvinstbeskattningen i Nederländerna är noll. De två 
nederländska företagen är dotterbolag till det svenska aktiebolaget, det vill säga den 
ursprungliga ägaren av fastigheten. Dotterbolagen skickar den uppkomna kapitalvinsten i 
form av utdelning till det säljande svenska aktiebolaget. Utdelningen är skattefri enligt 
svensk intern rätt.132 Man skulle således kunna säga att det svenska aktiebolaget har gjort en 
skattefri vinst på 90. Det svenska aktiebolaget har härmed erhållit en skatteförmån, det vill 
säga en lättnad, vid beskattningen. Om det svenska aktiebolaget skulle sälja fastigheten 
direkt till en extern köpare skulle beskattningen ha blivit avsevärt högre. 
Beskattningsunderlaget skulle utgöra närmare 100 än 10. Vad gäller väsentlighetskravet kan 
konstateras att skatteförmånen överstiger något tusental kronor. Det rör sig om en vinst på 
90 miljoner kronor. Detta belopp kan inte anses vara något annat än väsentligt. I fråga om 
kravet på att i bedömningen beakta huruvida förmånen faktiskt utnyttjas är det uppenbart 
att detta är fallet, eftersom det sker en utdelning till det säljande svenska aktiebolaget. 
Slutsatsen blir att handelsbolagslösningen avseende säljarens taxering måste anses falla 
inom första rekvisitets ramar.  

5.2.1.2 Direkt eller indirekt medverkan 

Det andra rekvisitet är att den skattskyldige antingen direkt eller indirekt ska ha medverkat 
till rättshandlingarna. Det ställs således inga krav på att den skattskyldige själv ska ha 
företagit rättshandlingen eller rättshandlingarna. En indirekt medverkan är tillräcklig. Att 
rättshandlingen ingår i en serie rättshandlingar i vilka den skattskyldige medverkat är alltså 
tillräckligt.133 I propositionen till skatteflyktslagen berörs två exempel på indirekt 
medverkan. Den ena avser situationer där den skattskyldige förvärvat förmånen genom en 
ställföreträdares medverkan. Den andra avser fall där den skattskyldige haft uppenbar 
möjlighet till inflytande på den person som medverkat i rättshandlingen. Det uttrycks även 
att indirekt medverkan får anses föreligga om rätthandlingen företagits av ett handelsbolag 
eller ett aktiebolag som den skattskyldige äger. Med andra ord anses indirekt medverkan 
förekomma när de direkt medverkande bolagens inkomster beskattas hos den skattskyldige 
.134 Det bör dock påpekas att kravet om att skatteförmånen ska tillkomma den skattskyldige 
alltjämt måste vara infriad i enlighet med 1 p. i skatteflyktslagens 2 §. Beviskravet angående 

                                                 

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

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

132 24 kap. 16 § IL; 24 kap. 17 § IL. 

133 2 § 2 p. skatteflyktslagen; prop. 1996/97:170 s. 41-43; prop. 1982/83:84 s. 17. 

134 Prop. 1996/97:170 s. 41-42.  
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förekomsten av indirekt medverkan, där en serie rättshandlingar förelegat, har av praxis135 
inte ansetts behövas ställas särskilt högt. Enligt Skatteverket bör det vara tillfredställande att 
transaktionerna för en utomstående åskådare uppfattas som en enhet.136   

Genom de nederländska juridiska personernas ägandeskap i det direkt medverkande 
svenska handelsbolaget har det säljande svenska aktiebolaget erhållit en skatteförmån. Den 
indirekta medverkan tas i uttryck genom att det säljande svenska aktiebolaget, genom sina 
helägda dotterbolag i Nederländerna, har indirekt ägandeskap i det direkt medverkande 
handelsbolaget. Med hänsyn till att det är tillräckligt med en indirekt medverkan via ett 
handelsbolag samt att beviskravet om dess förekomst ställs relativt lågt, anser vi att 
handelsbolagslösningen faller inom ramen för andra rekvisitet i skatteflyktslagen.  

5.2.1.3 Övervägande skälet för förfarandet 

Det tredje rekvisitet är att skatteförmånen ska antas utgöra det övervägande skälet till 
förfarandet.137 För att ta reda på vad som varit det övervägande skälet med ett förfarande 
måste således en avvägning göras av alla de skäl som den skattskyldige kan ha haft för sin 
utförda transaktion. Skälen till att den skattskyldige företar vissa transaktioner är oftast inte 
enbart i syfte att undgå skatt. Utöver skattemässiga skäl kan de vara affärsmässiga, 
organisatoriska eller av annat slag. Vid fastställandet av den skattskyldiges intention med en 
viss transaktion föreligger ett subjektivt moment. Rekvisitet har dock formulerats på ett 
sådant sätt att det viktiga är vad som vid en objektiv bedömning av alla omständigheter 
framträder som det huvudsakliga skälet till förfarandet. Bedömningen av den skattskyldiges 
intentioner sker således med utgångspunkt i yttre omständigheter. Avvägningen ska leda 
fram till huruvida de skattemässiga eller icke skattemässiga skälen överväger.138 I 
skatteflyktslagen finns ingen uttrycklig vägledning om hur bevisbördan ska fördelas.139 Det 
bör dock vara Skatteverkets sak att framkomma med bevisning om att det föreligger yttre 
omständigheter som talar för skatteflyktssyfte. Det är därefter den skattskyldiges uppgift att 
visa att det föreligger andra skäl till förfarandet.140 

Vid anknytning till typfallet kan konstateras att fastigheten från startpunkten innehas av det 
svenska aktiebolaget. Om det svenska aktiebolaget skulle avyttra fastigheten direkt till en 
extern köpare skulle detta föranleda beskattning. Någon beskattning skulle dock inte 
utlösas vid en fastighetspaketering i ett för ändamålet upprättat aktiebolag med en 
efterföljande försäljning av aktierna i bolaget.141 Däremot skulle en fastighetspaketering i ett 
handelsbolag med efterföljande försäljning av andelarna i detta utlösa 
kapitalvinstbeskattning på andelarna. I typfallet undviks dock denna beskattning genom att 
två nederländska, det vill säga utländska, bolag förs in som mellanliggande ägare av 
andelarna i det svenska handelsbolaget. Enligt vår mening kan det tänkas föreligga 
affärsmässiga motiv till att det säljande svenska aktiebolaget har valt 
handelsbolagslösningen som konstruktion. Detta med hänsyn till att det säljande svenska 

                                                 

135 Se bl.a. RÅ 1997 ref 67; 1998 not 195; RÅ 2000 ref 21 I-II; RÅ 2001 ref 12; RÅ 2002 ref 24.   

136 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering del 1 
(2006), s. 175. 

137 2 § 3 p. skatteflyktslagen.  

138 Prop. 1996/97:170 s. 43-44. 

139 2 § 3 p. skatteflyktslagen.  

140 Lodin Sven-Olof, m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt del 2 (2005), s. 619.  

141 24 kap. 13 § IL; 25 a kap. 3 § och 5 § 1 st. IL.  
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aktiebolaget likväl hade kunnat paketera fastigheten i ett för ändamålet upprättat aktiebolag 
med en efterföljande försäljning av aktierna i bolaget utan skattepåföljd.142 Härmed skulle 
det kunna argumenteras för att det säljande svenska aktiebolaget valt att paketera 
fastigheten i ett handelsbolag för att ersättningen som härmed erhålls av det köpande 
svenska aktiebolaget blir högre. Genom att det säljande svenska aktiebolaget dock inte har 
valt att paketera fastigheten i ett aktiebolag utan i ett handelsbolag, får bedömningen göras 
utifrån detta. Med detta i åtanke framstår det som att skatteförmånen är det övervägande 
skälet till förfarandet. Något annat skäl till att göra en underprisöverlåtelse till ett svenskt 
handelsbolag, ägt av utländska subjekt, än skatteförmånen går inte att urskiljas enligt vår 
mening.  

5.2.1.4 I strid med lagens syfte 

Det fjärde och därmed också det sista rekvisitet är att förfarandet ska strida mot 
lagstiftningens syfte.143 Syftet med lagstiftningen kan förstås på tre olika sätt. Vid 
fastställandet av huruvida ett förfarande strider mot lagstiftningens syfte ska hänsyn tas till 
lagbestämmelsernas allmänna utformning. Härmed avses exempelvis de allmänna 
bestämmelserna om bestämmande av skattepliktiga inkomster och avdragsgilla kostnader. 
Med hänsyn till att de svenska förvaltningsdomstolarna i sin rättstillämpning alltmer 
använder sig av en tolkning som direkt knyter an till lagtexten har förarbetenas betydelse 
tonats ned. Detta ska dock inte tolkas som att de inte får beaktas, utan de får på sedvanligt 
sätt användas när det föreligger oklarheter beträffande syftet med en särskild bestämmelse 
eller ett regelsystem. Vidare gäller att bedömningen ska ske utifrån syftet med såväl den 
direkt tillämpliga som den kringgångna bestämmelsen. Den generella uppfattningen bland 
rättstillämpare har beträffande detta rekvisit tidigare varit att den är svårtillämplig.144 Vi 
anser att det än idag kan föreligga svårigheter att utröna huruvida ett visst förfarande ska 
anses strida mot lagstiftningens syfte enligt 2 § 4 p. skatteflyktslagen. Om det efter en 
analys av huruvida en transaktion ska anses vara förenlig eller stridande mot lagstiftningens 
syfte inte går att ge ett otvetydigt svar på frågan, ska förutsättningarna för att underkänna 
den skattskyldiges förfarande inte anses vara uppfyllda. Det sagda innebär att när det 
föreligger oklarheter beträffande lagstiftningens syfte ska detta gå ut över den fiskala 
sidan.145 Vi tolkar det som att den enskilde inte ska behöva bli lidande när lagstiftaren inte 
har gjort ett tillräckligt bra lagstiftningsarbete, där syftet med de aktuella bestämmelserna 
framgår. Generellt sett tolkar vi det även som att tillämpningen av det fjärde rekvisitet ska 
ske restriktivt. 

Frågan är om tillvägagångssättet i typfallet strider mot syftet med bestämmelserna för 
omstruktureringar genom underprisöverlåtelser. Reglerna ger tillåtelse till att 
skattekonsekvenserna skjuts upp, dock ingen definitiv skattebefrielse. Behovet av ett 
generellt krav avseende att en underprisöverlåtelse inte får leda till en otillbörlig 
skatteförmån har diskuterats i förarbeten. Det ansågs dock att ett sådant krav skulle kunna 
bidra till att den osäkerhet som lagstiftningen försökt undanröja skulle kvarstå och att en 
liknande bestämmelse av denna anledning inte borde införas.146 Vi instämmer med denna 
slutsats eftersom det föreligger svårigheter i bedömningen om var gränsen går vid 

                                                 

142 24 kap. 13 § IL; 25 a kap. 3 § och 5 § 1 st. IL.  

143 2 § 4 p. skatteflyktslagen.  

144 Prop. 1996/97:170 s. 39-40. 

145 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering del 1 
(2006), s. 186-187. 

146 Prop. 1998/99:15 s. 146-147. 
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fastställande av otillbörlig skatteförmån.147 Näringsidkarens möjligheter att förutse följderna 
av en tilltänkt transaktion skulle annars minska. I förarbeten har det uttryckts att en 
taxering som består av att uttagsbeskattning inte sker vid ett förfarande som faller inom 
ramen för en underprisöverlåtelse i vanliga fall inte ska anses strida mot lagstiftningens 
ändamål. Vidare framförs dock att det inte kan uteslutas att omständigheterna i vissa fall är 
av sådana slag att skatteflyktslagen skulle kunna vara tillämplig.148 Vår tolkning av det sagda 
är att utrymmet för tillämpning av skatteflyktslagen får anses vara begränsat. I RÅ 2001 ref 
66, som refereras här nedan, gjordes en prövning av skatteflyktslagen mot 
underprisbestämmelserna. 

                                              Sverige                   Nederländerna 

                      
                                                                                                  Figur 7 

De två fysiska personerna, T.R och F.C, ägde tillsammans 55 procent av aktierna i ett 
svenskt aktiebolag, C, via bolaget X som ägs av det gemensamt ägda svenska aktiebolaget 
A. Det börsnoterade företaget B ägde 45 procent av aktierna i C. De nederländska bolagen 
D och E, som ägdes av F.C och T.R, hade för avsikt att tillsammans upprätta ett svenskt 
aktiebolag, N-AB. Aktiebolaget X skulle sedan utföra en underprisöverlåtelse av C till det 
nyskapta bolaget N-AB. Efter detta utförande ska B förvärva 45 procent i N-AB i utbyte 
mot aktierna i C, det vill säga 45 procent. Två frågor ställdes till Skatterättsnämnden, varav 
första frågan var om X:s underprisförsäljning till det svenska N-AB skulle leda till 
uttagsbeskattning för X, samt om skatteflyktslagen skulle vara tillämplig vid första frågan. 
Vi kommer inte att närmare gå in på första frågan i målet eftersom aktieavyttringarna som 
skulle ske till underpris uppfyllde förutsättningarna för att inte hanteras som om de skett till 
aktiernas marknadsvärde. Beträffande skatteflyktslagens tillämplighet i fallet krävdes att 
omständigheterna i fallet stämde överens med kriterierna i 2 § 4 st. skatteflyktslagen. Det 
innebar att taxeringen på grundval av handlandet skulle anses strida mot lagstiftningens 
syfte. Detta framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser 
som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Reglerna om tillskott till 
företag tillkom i samband med 1998 års lagstiftning om omstruktureringar av företag.149 
                                                 

147 Se mål nr 7181--7183-01, där SRN inte godkände underskottsavdrag med hänvisning till otillbörlig 
skatteförmån, medan kammarrätten fann att avdraget skulle medges.  

148 Prop. 1998/99:15 s. 147; se även SkU 1998/99:5 s. 9. 

149 Bestämmelserna fanns tidigare i 3 § 1 h mom. i den nu upphävda lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.  
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Lagreglernas syfte var att klargöra vad som gällde vid en fysisk persons tillskott av 
kapitalbeskattad reavinstegendom. Till en början gällde bestämmelserna endast vid 
överlåtelse till utländska juridiska personer, men det blev uppmärksammat att principen 
bakom lagstiftningen kunde undvikas på ett icke åsyftat sätt.  Det skedde därför en ändring 
av reglerna i och med 1998 års lagstiftning om omstruktureringar av företag där även 
indirekta ägarförhållanden hos förvärvaren beaktades. I lagstiftningsarbetet berördes inte 
frågan om den mellanliggande överföringen till ett svenskt företag, utan utländskt ägande, 
även omfattades av bestämmelserna om tillskott till utländska bolag. Det har dock inte varit 
aktuellt att utföra en lagändring angående detta. Beträffande underprisöverlåtelsen i fallet 
anfördes att det finns uttryckt under vilka förutsättningar en sådan överlåtelse kan ske utan 
uttagsbeskattning. Nämnden yttrade även att det inte föreligger något hinder mot att 
underlåta uttagsbeskattning, när överlåtelsen sker till ett svenskt aktiebolag som ägs av 
utländska bolag. De företags omstruktureringar som skulle ske i fallet, det vill säga att X 
utan uttagsbeskattning vidareavyttrar de förvärvade aktierna i C, från F.C och T.R., till N-
AB, låg följaktligen inom ramen för vad som uttrycktes i de berörda lagbestämmelserna. 
Skatterättsnämnden fann därför att skatteflyktslagen inte var tillämplig eftersom förfarandet 
inte stred mot lagstiftningens grunder.150 Utgången i rättsfallet var att Regeringsrätten 
fastställde Skatterättsnämndens beslut. 

I målet var en ledamot av en annan uppfattning. Han ansåg att lagstiftarens tanke var att 
det inte skulle vara möjligt att överlåta en kapitalvinstbeskattad egendom, som inte kan bli 
föremål för uttagsbeskattning, till företag inom eller utom Sverige utan att transaktionen i 
Sverige blev uttagsbeskattad motsvarande det belopp som skulle ha inträffat vid avyttring 
till marknadspris. Enligt 2 § skatteflyktslagen ska rättshandling som ensam eller tillsammans 
ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån inte beaktas vid taxeringen. I 
fallet har X överlåtit sina aktier i C till N-AB, som där efter överförde aktierna till B. Denna 
typ av transaktion skulle leda till att X undgick den effekt av beskattning som skulle ha 
skett om överlåtelsen utförts direkt av F.C och T.R till N-AB. Den skiljaktiga ledamoten 
ansåg att denna förmån var väsentlig på grund av aktiernas ekonomiska värden. X hade av 
det skälet medverkat i transaktionen och eftersträvade denna skatteffekt. Denna 
skatteförmån kan av den orsaken ha varit det övervägande skälet till tillvägagångssättet. Om 
tillvägagångssättet bortsett från skatteförmånen men med hänsyn till det ekonomiska 
resultatet visade sig vara en omväg till det närmast tillhands liggande förfarandet, ska detta 
vid taxeringsbeslutet betraktas som om den skatteskyldige valt förfarandet närmast 
tillhands. Skiljemannen ansåg härmed att X skulle beskattas för aktieöverlåtelsen som om 
de hade sålts direkt från T.R och F.C till N-AB. Han menade att skatteflyktslagen kan bli 
tillämplig även vid fall där varje transaktionsled kunde utföras utan skattekonsekvenser. 
Skatteflyktslagen infördes för att domstolarna ansågs särskilt belägna att döma 
beskattningseffekten utifrån varje transaktionsled för sig, istället för att se till 
omstruktureringsmönstrets totala och eftersträvande verkan.  

Vi finner att den skiljaktiga ledamotens argument är av värd att nämna vid en diskussion 
om skatteflyktslagens tillämplighet. Hans resonemang beträffande vikten av att inte enbart 
göra bedömningen utifrån varje transaktionsled för sig, utan snarare se till förfarandets 
helhet oavsett anknytning till utlandet, finner vi vara av intresse.  Även propositionen151 till 
skatteflyktslagen framför att det ska finnas utrymme att se till den beskattningseffekt som 
transaktionerna tillsammans medför. Med den avvikande ledamotens resonemang i åtanke 
skulle det i typfallet öppna upp för möjligheten att betrakta transaktionen som att det 
säljande svenska aktiebolaget direkt avyttrar fastigheten till det köpande svenska 

                                                 

150 Jfr prop. 1998/99:15 s. 147.  

151 Prop. 1996/97:170 s. 9.  
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aktiebolaget. Med hänsyn till att majoriteten ansåg att skatteflyktslagen inte var tillämplig, 
med grund i att förfarandet inte stred mot lagstiftningens syfte, får vi dock förlita oss på 
deras omdöme eftersom detta utgör gällande rätt. Vår tolkning är att Regeringsrätten i RÅ 
2001 ref 87, avseende det fjärde rekvisitet i skatteflyktslagen, främst använt sig av en 
objektiv lagtolkningsmetod.  

I frågan huruvida det säljande svenska aktiebolagets förfarande i samband med 
handelsbolagslösningen ska anses strida mot lagstiftningens syfte i enlighet med 
skatteflyktslagens fjärde rekvisit gör vi följande bedömning. Vi betraktar bestämmelserna 
om underprisöverlåtelser som fördelslagstiftning, eftersom dessa lagregler ger skattskyldiga 
en särskild fördel vid inkomstbeskattningen. Istället för att beskattas direkt föreligger en 
acceptans till uppskjuten beskattning, det vill säga skattemässig kontinuitet. Denna princip 
uttrycks i 23 kap 16 § IL. Det utmärkande med fördelslagstiftning är att lagtexten i 
möjligaste mån är precist formulerad. Vid fördelslagstiftning bör härmed en objektiv 
lagtolkningsmetod tillämpas.152 I våra ögon framstår problemet med 
handelsbolagslösningen på så vis att den skattemässiga kontinuiteten upprätthålls samtidigt 
som att resultatet i slutändan ändå blir total skattebefrielse. I normalfall skulle det svenska 
handelsbolaget ha blivit pålagd den senarelagda skattebördan genom att denne avyttrar 
fastigheten till en utomstående köpare. Istället säljs det svenska handelsbolaget i sin helhet, 
inbegripet fastigheten, vilket medför att beskattningen skjuts upp ännu en gång. Det 
köpande svenska aktiebolaget övertar skattebördan, eftersom denne blir föremål för 
kapitalvinstbeskattning på fastighetens marknadsvärde vid en framtida avyttring av 
fastigheten till en utomstående köpare. Det faktum att det köpande bolaget kan göra ett 
kapitalförlustavdrag motsvarande kapitalvinsten för fastigheten leder dock till en total 
skattebefrielse.  Vi anser att även om syftet med reglerna om underprisöverlåtelser inte är 
att skattefrihet ska åtnjutas, bör i de fall där företag uppfyller de krav som kan utläsas av 
lagtextens ordalydelse gå fria. Detta oavsett om det i efterhand visar sig att resultatet blir en 
definitiv skattebefrielse. Bedömningen gör vi bland annat mot bakgrund av att reglerna om 
underprisöverlåtelser utgör fördelslagstiftning. En annan faktor av betydelse är att även om 
förarbetenas betydelse vid bedömningen av lagstiftningen syfte har tonats ned betyder 
detta, som tidigare nämnt, inte att beaktande inte får tas till dessa vid oklarheter.153 När vi 
således utläser vad som står i förarbeten till reglerna om underprisöverlåtelser finner vi 
följande. En taxering som innebär att uttagsbeskattning inte sker vid ett förfarande som 
faller inom ramen för en underprisöverlåtelse ska i vanliga fall inte anses strida mot 
lagstiftningens syfte.154 Slutsatsen är att det säljande aktiebolagets indirekta medverkan i 
handelsbolagslösningen inte kan anses strida mot syftet med reglerna om 
underprisöverlåtelse. Med stöd av RÅ 2001 ref 61 finner vi att även om alla andelar i det 
svenska handelsbolaget innehas av nederländska juridiska personer föranleder detta ingen 
avvikande bedömning i frågan. Efter en samlad bedömning anser vi således att det får vara 
upp till lagstiftaren att omarbeta lagtexten om denne anser att handelsbolagslösningen inte 
kan accepteras. Skulle det dock visa sig att Regeringsrätten anser att skatteflyktslagen ska 
vara tillämplig kommer det säljande svenska aktiebolaget att bli föremål för upptaxering.  

5.2.2 Upptaxering 

I de situationer där 2 § i skatteflyktslagen är tillämplig ska beskattningen inte ske efter 
transaktionens yttre form. Konsekvensen blir att beskattningen istället ska ske enligt någon 
av de tre metoder som stagas i 3 § skatteflyktslagen. Vilken metod som tillämpas är 
                                                 

152 Rabe Gunnar, m.fl., Det svenska skattesystemet (2006), s. 537. 

153 Prop. 1996/97:170 s. 39-40. 

154 Prop. 1998/99:15 s. 147; se även SkU 1998/99:5 s. 9. 
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beroende av vilken form av skatteflyktstransaktion det rör sig om. Huvudregeln är att 
beskattningen fastställs som om rättshandlingen inte företagits. En annan metod tillämpas 
när ett förfarande med hänsyn till det ekonomiska resultatet, bortsett från skatteförmånen, 
framstår som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet. I 
sådana här fall ska beskattningen ske som om den skattskyldige valt det närmast till hands 
liggande förfarandet. Den sista utvägen är att beskattningen bestäms till skäligt belopp. Den 
här metoden ska användas i de fall där de andra metoderna inte kan tillämpas eller om de 
skulle leda till ett oskäligt resultat. Den bakomliggande tanken med skatteflyktslagen har 
varit att åstadkomma en rättvis beskattning med stöd av skatteflyktsklausulen. Syftet har 
således inte varit att frambringa ett hårdare beskattningsresultat än det som skulle ha varit 
fallet vid ett normalt agerande. Utöver beaktande av omständigheter som skulle följa på det 
normala handlandet kan det även finnas skäl att ta hänsyn till andra förhållanden såsom 
medkontrahentens skattemässiga situation. Härav måste en skälighetsprövning kunna ske i 
fall där beaktande av det sammanlagda skatteresultatet framstår som rimlig.155  

5.2.3 Legalitetsprincipen   

Legalitetsprincipen innebär att det är av vikt att ha bestämmelser som omfattar ett skydd 
för befolkningen och som medför en viss säkerhet mot rättsövergrepp. Inom skatterätten 
har legalitetsprincipen inneburit att skatteskyldighet ska framgå av bestämmelser som har 
meddelats genom lag, nullum tributum sine lege.156 Legalitetsprincipen har i doktrinen 
uppfattats som att den innebär en gränsdragning mellan rättstillämpning och normgivning, 
men att grunden för denna princip kan ha olika motiv. Ett motiv är att det ska vara 
möjlighet att i förhand kunna beakta vad ett visst förfarande kommer att ge för resultat. 
Härmed är förutsebarheten vid framställningen av ny lag ett viktigt moment.157 
Legalitetsprincipen får därför anses utgör en viktig grundsats vid utformningen av nya 
rättsregler.  

I skatteflyktslagen har lagstiftaren använt sig av vaga rekvisit för att de flesta 
skatteflyktsförfaranden ska omfattas av lagen.158 Exempel på detta är rekvisitet om att 
förfaranden inte får strida mot lagstiftningens syfte.159 Vaga rekvisit skapar möjligheter att i 
det enskilda fallet bestämma vad som ska anses falla in i lagtextens ordalydelse. Detta 
innebär i sin tur att domstolarna får avgöra vad som är lag i Sverige och inte de folkvalda 
riksdagsledamöterna. Det går inte att på förhand utläsa vad som strider mot 
skatteflyktslagen eftersom författningen saknar förutsebarhet. Det föreligger härmed ingen 
förenlighet mellan skatteflyktslagen och legalitetsprincipen. Trots detta är de vaga rekvisiten 
en förutsättning för skatteflyktslagens effektivitet. Rekvisiten måste formuleras på ett 
sådant omfattande sätt att olika skatteflyktstransaktioner kan angripas med stöd av lagen. 

Utan de vaga rekvisiten skulle skatteflyktslagen vara tandlös.160 Vi anser dock att det måste 
kunna ställas krav på att skatteflyktslagen används med stor restriktivitet. Det är också med 
detta beaktande som vi har gjort vår ovan gjorda bedömning huruvida 

                                                 

155 Prop. 1980/81:17 s. 31-32; prop. 1996/97:170 s. 50. 

156 2 kap. 10 § 2 st. RF jfr med 8 kap. 3 och 7 §§ RF; Hultqvist Anders, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattning (1995), s. 6.  

157 Hultqvist Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning (1995), s. 6 

158 Banoun Bettina, Omgåelse av skattereglene (2003), s. 74. 

159 2 § 4 p. skatteflyktslagen. 

160 Prop. 1996/97:170 s. 33-36. 
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handelsbolagslösningen utifrån typfallet kan anses falla inom ramen för skatteflyktslagens 
fyra rekvisit.  

Vi anser dock att det inte enbart är skatteflyktslagen som bör tillämpas med stor 
restriktivitet när det gäller att komma till bukt med skatteflyktsfrågor. Regeringsrättens 
möjligheter att även tillämpa genomsynsmetoden måste vara begränsade med hänvisning 
till legalitetsprincipen. I Cypernfallet ställdes som tredje fråga huruvida skatteflyktslagen 
kunde tillämpas på förfarandet. Skatterättsnämnden svarade nekande på frågan och 
hänvisade till fjärde frågan som berörde huruvida det fanns någon annan grund som kunde 
göra att det överlåtande svenska aktiebolaget blev föremål för beskattning. Eftersom 
nämnden med stöd av genomsyn kom till slutsatsen att det hade skett en otillbörlig 
vinstfördelning mellan delägarna i det svenska handelsbolaget, det vill säga det svenska 
aktiebolaget och det cypriotiska bolaget, kunde det svenska aktiebolaget bli föremål för 
upptaxering.161 Vår tolkning är att nämnden måste ha ansett det vara enklare att tillämpa 
genomsynsmetoden framför skatteflyktslagen. En anledning till att de valde att avstå från 
att pröva huruvida skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarandet kan ha varit 
osäkerheten beträffande 2 § 4 p. skatteflyktslagen. De andra rekvisiten kan nämligen, precis 
som i typfallet, inte ha varit särskilt svåra att påvisa. I typfallet finns det dock ingen 
möjlighet att på liknande sätt tillämpa svensk rättspraxis rörande otillbörlig vinstfördelning. 
De två delägarbolagen är som vi tidigare nämnt i uppsatsen två utländska subjekt och anses 
härmed vara befriade från den praxis som gäller här i Sverige. Det är just av denna 
anledning som betoningen i typfallet ligger på skatteflyktslagens tillämplighet. 

Det faktum att rättstillämparna å ena sidan använder sig av genomsyn och å andra sidan av 
skatteflyktslagen föranleder rättsosäkerhet. Vi anser att denna parallella tillämpning inte är 
särskild lämplig ur rättssäkerhetsaspekt. Restriktivitet i rättstillämpningen anser vi därför 
vara ett sätt att stärka den enskildes rättsstatus.  

5.3 Spekulationer om skatteflyktslagens tillämplighet 

5.3.1 Spekulationer framförda i media 

Det har förekommit en del spekulationer beträffande skatteflyktslagens tillämplighet på 
handelsbolagslösningen. Med anledning av att det skatteupplägg som utnyttjas i form av 
handelsbolagslösningen är uppe för prövning, anser vi att det är av intresse att beakta de 
spekulationer som görs inom problemområdet. Vi kommer här nedan att presentera två 
olika artiklar.  

I augusti 2006 framfördes i Dagens Industri162, DI, att ett antal börsnoterade 
fastighetsbolag kommer att bli föremål för upptaxering på mångmiljardbelopp. Ingripandet 
följer av upptäckten av ett kryphål i lagen. Efter en intervju med Per Vinterskog skrivs i DI 
att Skatteverket kommer att göra en granskning av de stora fastighetsbolagen, samt andra 
företag med stora fastighetsinnehav. De flesta av fastighetsbolagen är börsnoterade. I 
artikeln uttrycks att skatteupplägget har varit ”något av en drömsituation” för 
fastighetsbolagen. Detta eftersom de säljande fastighetsbolagen har undgått 
kapitalvinstbeskattning samtidigt som det köpande bolaget haft möjlighet att göra ett 
direktavdrag på kapitalförlusten. Skatteverkets revisorer upptäckte kryphålet i lagen i 
samband med att de köpande bolagen yrkade höga avdrag, som var avvikande. I artikeln 
återges att Skatteverket utgick från köparnas avdrag och sedan upptäckte hur de säljande 
fastighetsbolagen lyckats undgå kapitalvinstbeskattningen. Skatteverket uppskattar att 

                                                 

161 Se avsnitt 3.2.2.  

162 Lundell Stefan, Skatteverket slår till mot fastighetsjättar, Dagens Industri 29 augusti 2006. 
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vinster på mellan 30 och 50 miljarder kronor blivit förskonade från kapitalvinstbeskattning, 
vilket motsvarar cirka 14 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. I DI återges att Per 
anser att det är lite stötande att fastighetsbolagen lyckats sälja fastigheter med stor 
kapitalvinst utan att betala skatt. I artikeln i DI framförs att Skatteverket har underlag för 
att kräva bolagen på skatteintäkter i mångmiljardklassen. Detta med hänvisning till det 
beslut som fattades av Skatterättsnämnden tidigare i år, det vill säga Cypernfallet. Det 
påpekas dock att beslutet är överklagat till Regeringsrätten, men att Skatteverket inte 
hindras av detta och därmed kan föra processerna vidare.163 

För att läsarens ska få ett helhetsperspektiv av problematiken med handelsbolagslösningen 
anser vi det vara av vikt att framföra ännu en artikel i DI164, där Staffan Svensson165 
bemöter den nyss refererade artikeln i syfte att representera och försvara 
fastighetsbranschen. Staffans resonemang i artikeln är följande. I och med att den svenska 
lagstiftningen bokstavligen medger skattefrihet när en verksamhet paketeras i ett aktiebolag, 
med en efterföljande avyttring av aktierna, är syftet med lagstiftningen att göra det möjligt 
för näringsidkare att utföra ”strukturellt sunda affärer”. Härmed står det fastighetsbolagen 
fritt att i enlighet med lagstiftningens ordalydelse och syfte att avyttra fastigheter skattefritt 
genom att paketera dem i aktiebolag. Att fastighetsbolagen sedan väljer att paketera 
fastigheter i handelsbolag med nederländska delägarbolag beror på att säljarna erhåller en 
bättre ersättning. Resultatet av att kapitalvinstbeskattningen på näringsbetingade andelar 
avskaffades medför att fastighetsbolagen sällan eller aldrig betalar skatt på fastigheternas 
värdeökning. Det sagda innebär att oavsett om försäljningarna enbart skulle ske i Sverige 
skulle den svenska staten inte erhålla någon större skattesumma. Staffan anser utifrån sitt 
resonemang att påståendet om att den svenska staten går minste om skatteintäkter 
motsvarande 14 miljarder är ”gripet ur luften”. Staffan menar att det är upprörande att 
fastighetsbolagen får beskedet om att de kommer att bli upptaxerade i ”en ytlig och 
onyanserad artikel i DI”. Han anser att det i synnerhet är upprörande att Skatteverket 
stödjer sig på det överklagade förhandsbeskedet angående Cypernfallet eftersom det här rör 
sig om en specifik transaktion. Han undrar nämligen om det är möjligt att dra generella 
slutsatser från det specifika fallet, samt om Regeringsrätten kommer att vara av samma 
åsikt som Skatterättsnämnden.  Enligt honom är det fel att påbörja processer i 
miljardklassen mot ett antal börsnoterade fastighetsbolag utan starkare underlag. Staffan 
avslutar artikeln med att poängtera att när det finns kryphål i lagen är det ofta ett resultat av 
”en dåligt bearbetad och illa genomtänkt lagstiftning”. Han menar att det i sådana 
situationer är lagstiftaren som bär ansvaret för detta och således får täppa igen kryphålet 
genom en lagändring.  I annat fall äventyras den rättssäkerhet som varje skattskyldig har 
rätt att kräva. 

5.3.2 Synpunkter på spekulationerna  

Genom att läsa artikeln i DI166 anser vi att läsaren får en inkorrekt uppfattning om 
handelsbolagslösningens rättsliga ställning. Det framstår som att Skatteverket har starka 
belägg för att angripa de berörda fastighetsbolagen. Ett sådant framförande skapar oro 
inom fastighetsbranschen, vilket vi inte anser vara rättvist med hänsyn till att vi i vår analys 
finner att de tre transaktionsleden i handelsbolagslösningen är lagenliga. 167 Med hänsyn till 
                                                 

163 Denna information har även vi erhållit genom vår intervju med Per Vinterskog den 18 oktober 2006. 

164 Svensson Staffan, Stötande påhopp från Skatteverket, Dagens Industri - Debatt, 1 september 2006. 

165 Staffan Svensson är transaktionsrådgivare på Catella Corporate Finance AB.  

166 Lundell Stefan, Skatteverket slår till mot fastighetsjättar, Dagens Industri 29 augusti 2006. 

167 Se kapitel 2-4. 
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att de flesta fastighetsbolagen som har använt sig av handelsbolagslösningen är 
börsnoterade, har detta bland annat lett till börsfall.168 Vid vår intervju169 med Per 
Vinterskog fick vi en annan bild av problematiken kring handelsbolagslösningen. Per 
framförde att det inte förelåg något kryphål i lagen, utan att transaktionerna i 
skatteupplägget uppfyller kraven i IL. Han uttryckte dock att det finns praxis beträffande 
otillbörlig kapitalvinstfördelning som kan komma att tillrättavisa säljarnas 
beskattningsunderlag. Denna praxis är inte möjlig att tillämpa på typfallet eftersom 
nederländsk rätt bestämmer hur kapitalvinstfördelningen ska ske.170 Frågan har istället varit 
om skatteflyktslagen kan bli tillämplig avseende säljarna i typfallet. När vi frågade Per om 
skatteflyktslagens tillämplighet på transaktionerna, ansåg han att det föreligger svårigheter 
att uppfylla kraven som ställs i den förevarande lagen. Vidare framförde han att 
Skatteverket utreder möjligheterna att få skatteflyktslagen tillämplig. Av vår intervju med 
Per är det således uppenbart att artikeln i DI framför problematiken på ett felaktigt sätt. 
Läsaren kan lätt få uppfattningen att de redan är klart att de inblandade fastighetsbolagen 
kommer att bli föremål för upptaxering. I Skatteverkets försök att få skatteflyktslagen 
tillämplig antar vi att fjärde rekvisitet, som berör lagstiftningens syfte, kommer att vara i 
centrum. Vi gör denna bedömning med hänvisning till praxis där tonvikten oftast inte 
ligger vid de andra rekvisiten.171 Vår tolkning är att anledningen härtill är att  rekvisit ett till 
tre inte är lika svåra att påvisa. Det sagda innebär således i praktiken att bedömningen till 
övervägande del kommer att ske utifrån syftet med reglerna om underprisöverlåtelse. 
Utifrån vår ovan gjorda utredning finner vi dock att det inte finns grund till att tillämpa 
skatteflyktslagen, eftersom fjärde rekvisitet inte uppfylls. Den slutsats vi drar är nämligen 
att förfarandet inte kan anses strida mot lagstiftningens syfte.  

Vi finner att det är av vikt att poängtera det resonemang som Staffan Svensson för fram, 
eftersom vi är av samma åsikt. Han hävdar att säljarna likväl kunnat paketera fastigheterna i 
aktiebolag med en efterföljande avyttring av aktierna utan skattepåföljd. Detta är följden av 
avskaffandet av kapitalvinstbeskattning på näringsbetingade andelar. I förarbeten kan 
utläsas att aktiebolagspaketeringar är tillåtna och därmed anser vi att det är irrationellt att 
angripa säljarsidan med stöd av skatteflyktslagen.172 Lagstiftarens resonemang bygger på att 
säljaren ska kunna avyttra näringsbetingade andelar utan att kapitalvinsten tas upp till 
beskattning, medan köparen av näringsbetingade andelar inte har rätten att dra av 
uppkomna förluster på dessa.173 Med hänsyn till att andelar i handelsbolag aldrig kan vara 
näringsbetingade är förhållandet det omvända. Detta innebär att säljaren ska beskattas för 
kapitalvinster och köparen har rätt att dra av kapitalförluster. Handelsbolagslösningen 
föranleder en situation där både säljare och köpare går fria från beskattning, ett resultat 
som uppenbarligen inte torde vara lagstiftarens intention. Vi har förståelse för att 
Skatteverket vill angripa handelsbolagslösningen och tillse att de undkomna 
skatteintäkterna samlas in.  

Dock anser vi att Skatteverket försöker angripa fel part i typfallet, eftersom vi antar att 
verket egentligen vill komma åt det köpande svenska aktiebolaget. Vårt anförda 
resonemang grundar sig på att beskattningsresultatet som uppstår i samband med steg ett 

                                                 

168 Fastighetsvärlden Idag, Skattesmäll eller inte avgörs före nyår, Fastighetsvärlden Idag 30 augusti 2006.  

169 Vinterskog Per, 18 oktober 2006.  

170 Se avsnitt 3.2.2. 

171 Se bl.a. RÅ 1997 ref 67; 1998 not 195; RÅ 2000 ref 21 I-II; 2001 ref 12; RÅ 2002 ref 24. 

172 Prop. 2002/03:96 s. 132-133. 

173 24 kap. 13 § IL; 25 a kap. 3 § och 5 § 1 st. IL; prop. 2002/03:96 s. 66 och 132-133.   
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och två i handelsbolagslösningen, för säljande aktiebolagets del, skulle kunna uppnås ändå. 
Det köpande aktiebolaget skulle däremot inte ha åtnjutit det aktuella kapitalförlustavdraget 
om fastigheten hade paketerats i ett aktiebolag. Det framstår således uppenbart att det 
säljande svenska aktiebolaget valt att placera fastigheten i ett utlandsägt svenskt 
handelsbolag på det köpande aktiebolagets begäran. Enligt Robert Starckhandlar det om en 
affärsuppgörelse där det säljande svenska aktiebolaget erhåller en bättre ersättning om 
denne följer köparens instruktioner.174 Detta framstår ännu tydligare med hänsyn till hur 
Skatteverket faktiskt upptäckt handelsbolagslösningen. Per Vinterskog har själv uttalat att 
det var genom de köpande bolagens stora kapitalförlustavdrag som problematiken 
uppmärksammades.    

Med hänsyn till att Per uttryckte att det kan föreligga svårigheter att angripa säljarna med 
stöd av skatteflyktslagen, ställde vi frågan hur problemet på ett annat sätt kan angripas. Per 
anser att det måste införas konkreta förslag på hur man ska lösa problemet. Han menar att 
detta kan uppfyllas genom en eventuell lagändring med tydliga riktlinjer för hur 
transaktionerna i handelsbolagslösningen ska betraktas. Vår bedömning är att en lagändring 
är det enda medlet som kan förhindra att ett den skattebefrielse som skatteupplägget 
medför. Ett tänkbart förslag, beträffande handelsbolagsandelar, skulle kunna vara att införa 
samma regler som gäller för aktiebolag avseende avskaffandet av kapitalvinstbeskattning på 
näringsbetingade andelar. Utgången skulle härmed bli att köparsidan inte kan erhålla avdrag 
för uppkomna kapitalförluster. Visar det sig att ett sådant här förslag skulle införas krävs 
det att andelar i handelsbolag betraktas som näringsbetingade, något som inte är fallet 
idag.175  

5.4 Slutsats 

Vi har i detta kapitel behandlat frågan huruvida det säljande svenska aktiebolaget i typfallet 
kan angripas med stöd av skatteflyktslagen avseende dennes inkomsttaxering. I 
skatteflyktslagen 2 § uppställs fyra rekvisit, där samtliga av dessa måste vara uppfyllda för 
att det säljande aktiebolagets delaktighet i handelsbolagslösningen ska anses utgöra 
skatteflykt. Det första rekvisitet innebär att det säljande svenska aktiebolagets förfarande 
ska anses medföra en väsentlig skatteförmån för honom. I vår utredning finner vi att detta 
rekvisit är uppfyllt med hänvisning till att det säljande svenska aktiebolaget tillgodoräknar 
sig en skattefri vinst motsvarande 90 miljoner kronor. Den skattefria vinsten innebär en 
lättnad vid taxeringen och den anses även vara väsentlig. Det andra rekvisitet är att det 
säljande svenska aktiebolaget ska anses ha haft en direkt eller indirekt medverkan till 
förfarandet. I vår bedömning finner vi att även detta rekvisit får anses vara uppnått. 
Anledningen härtill är det faktum att det säljande svenska aktiebolaget via sin två helägda 
dotterbolag i Nederländerna har ett indirekt ägandeskap i det svenska handelsbolaget som 
direkt medverkat till förfarandet. Indirekt medverkan via ett handelsbolag anses falla inom 
räckvidden för skattflyktslagens andra rekvisit. Av det tredje rekvisitet följer att den 
skatteförmån som det säljande svenska aktiebolaget erhåller ska anses utgöra det 
övervägande skälet till förfarandet. I vår bedömning finner vi att det skulle kunna finnas 
argument för att det övervägande skälet är av affärsmässig art. Slutligen kommer vi dock 
fram till slutsatsen att det skattemässiga skälet till förfarandet är övervägande. Förfarandet 
faller således även inom ramarna för detta rekvisit. Det fjärde och sista rekvisitet innebär att 
det säljande svenska aktiebolaget förfarande inte får anses strida mot lagstiftningens syfte. 
Frågan är således om det säljande svenska aktiebolagets förfaringssätt anses strida mot 
syftet med bestämmelserna om underprisöverlåtelser, med betoning på 23 kap 16 § IL. I 

                                                 

174 Starck Robert, 1 december 2006.  

175 Se 24 kap. 13 § IL; prop. 2002/03:96 s. 110-112.  
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detta lagrum uttrycks principen om skattemässig kontinuitet. Det föreligger således ett 
samtycke till uppskjuten beskattning, men inte till en total skattebefrielse. Vår uppfattning 
angående problematiken med handelsbolagslösningen är att den skattemässiga 
kontinuiteten fortbestår i handelsbolagslösningens tre transaktionsled, men att det 
slutgiltiga resultatet ändock blir en definitiv skattebefrielse. Vi finner att oavsett om 
reglerna om underprisöverlåtelser inte bör föranleda total skattefrihet, ska de 
fastighetsbolag som uppfyller de krav som kan utläsas av lagtextens ordalydelse inte åläggas 
en skattemässig påföljd. Detta gäller oavsett om alla andelar i det svenska handelsbolaget 
ägs av utländska juridiska personer. Vi använder oss av en objektiv lagtolkningsmetod. Det 
faktum att det i förarbeten till reglerna om underprisöverlåtelser uttrycks att en kvalificerad 
underprisöverlåtelse, som inte föranleder uttagsbeskattning, i normala fall inte ska anses 
strida mot lagstiftningens syfte stärker vår bedömning i frågan. Vår slutsats är härmed att 
det säljande svenska aktiebolagets indirekta medverkan i handelsbolagslösningen inte kan 
anses strida mot syftet med reglerna om underprisöverlåtelse, särskilt den direkt tillämpliga 
bestämmelsen, 23 kap. 16 § IL. Härmed infrias inte det fjärde rekvisitet och eftersom 
samtliga rekvisit i skatteflyktslagen måste vara uppfyllda kan konstateras att lagen inte är 
tillämplig avseende det säljande aktiebolagets taxering. 

I vår bedömning av huruvida skatteflyktslagen kan tillämpas beaktar vi legalitetsprincipen. 
Detta gör vi genom att tolka skatteflyktslagens tillämplighet restriktivt. Med stöd av 
legalitetsprincipen anser vi nämligen att det är av vikt att i den rättsliga utredningen ta 
hänsyn till den enskildes möjligheter att förutse utgången av sitt eget handlande. Härmed 
anser vi att den parallella tillämpningen av skatteflyktslagen och genomsynsmetoden, som 
används i skatteflyktssammanhang, föranleder rättsosäkerhet. Denna rättsosäkerhet finner 
vi måste bemötas med restriktivitet i rättstillämpningen. Det har förekommit en del 
intressanta spekulationer kring skatteflyktslagens tillämplighet på handelsbolagslösningen. 
Även genom vår analys av de framförda spekulationerna inom området kommer vi fram till 
slutsatsen att det ska krävas mycket till för att skatteflyktslagen ska bli tillämplig med 
avseende på säljarsidans taxering. Det får således bli lagstiftarens uppgift att genom 
lagvägen förhindra möjligheten att uppnå den skattefrihet som erhålls i samband med 
handelsbolagslösningen. 
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6 Sammanfattande slutsatser 
I uppsatsen utreds de tre olika stegen i skatteupplägget handelsbolagslösningen. Våra 
slutsatser från den rättsliga utredningen är följande. I det första steget i 
handelsbolagslösningen sker en underprisöverlåtelse. Genom vår utredning kommer vi till 
slutsatsen att det säljande svenska aktiebolaget och det svenska handelsbolaget, i typfallet, 
uppfyller de krav som ställs på en kvalificerad underprisöverlåtelse. Det säljande svenska 
aktiebolaget blir härmed inte uttagsbeskattat för den underprisöverlåtna fastigheten. 
Handelsbolagslösningen kan härmed inte angripas i detta led. I det andra steget i 
handelsbolagslösningen avyttras det svenska handelsbolaget inklusive fastigheten, det vill 
säga fastighetspaketet. Den uppkomna frågan är huruvida de nederländska delägarbolagen 
blir skatteskyldiga i Sverige för den kapitalvinst som uppstår på andelarna i det svenska 
handelsbolaget. Av resonemang i förhandsbesked kommer vi dock fram till slutsatsen att 
de nederländska delägarbolagen inte blir skattskyldiga i Sverige för den erhållna 
kapitalvinsten motsvarande 90. Anledningen därtill är att de nederländska bolagens andelar 
i det svenska handelsbolaget inte kan anses hänförliga till eller ingående i den verksamhet, 
som handelsbolaget bedriver, det vill säga fastighetsförvaltning. Av vår utredning 
framkommer även att den genomsynspraxis, som används i samband med otillbörlig 
vinstfördelning i handelsbolag, inte är tillämplig på typfallet. Grunden till detta består i att 
de två delägarna i det svenska handelsbolaget är nederländska. Följden blir således att 
nederländsk rätt inträder ifråga om vinstfördelning i samband med taxeringen. 
Kapitalvinsten på andelarna i det svenska handelsbolaget lämnar härmed den svenska 
beskattningssfären till förmån för den nederländska staten. Här förekommer dock ingen 
kapitalvinstbeskattning. Vinsten, 90, kan således delas ut skattefritt till det säljande svenska 
aktiebolaget. Sammantaget kan det konstateras att inte heller andra ledet i 
handelsbolagslösningen kan angripas med stöd av intern rätt. I det tredje och sista steget i 
handelsbolagslösningen likvideras det svenska handelsbolaget av det köpande svenska 
aktiebolaget, som i samband med detta även skiftar ut fastigheten till sig. I detta 
sammanhang uppstår två olika beskattningssituationer avseende köparens taxering. Den 
första berör den löpande inkomsten som uppkommer vid utskiftningen av fastigheten. Vi 
finner här att utifall det köpande svenska aktiebolaget väljer att skifta ut fastigheten till dess 
skattemässiga värde, det vill säga till underpris, föranleder detta inte någon 
uttagsbeskattning eftersom villkoren för en kvalificerad underprisöverlåtelse kan anses vara 
uppfyllda. Den andra berör kapitalvinstbeskattningen på andelen i det svenska 
handelsbolaget, vilket följer av det faktum att andelar i handelsbolag betraktas som 
avyttrade när bolaget upplöses. I vår bedömning till vilket värde andelen ska anses vara 
avyttrad finner vi i praxis att värdet kan sättas till lägst fastighetens skattemässiga värde. 
Resonemanget följer av det faktum att andelar i svenska handelsbolag, i samband med 
upplösningen, betraktas utbytta mot tillgångarna i bolaget. Vi finner att detta gäller oavsett 
om det i sig innebär att också andelen avyttras till underpris. I utredningen upptäcker vi att 
det för det köpande svenska aktiebolagets del i typfallet alltid uppstår en kapitalförlust, 90, 
på andelarna i det svenska handelsbolaget. Anledningen härtill är att den justerade 
anskaffningsutgiften för andelen, 100, är högre än det skattemässiga värdet, 10, på 
fastigheten. Härmed tar vi ställning till huruvida den uppkomna förlusten, 90, kan betraktas 
som verklig. Med hänvisning till rättspraxis blir slutsatsen att kapitalförlusten anses vara 
verklig och därmed avdragsgill. Utgången blir således att även det slutgiltiga ledet i 
handelsbolagslösningen inte går att angripas med stöd av gällande rätt. Vår slutsats är 
således handelsbolagslösningen utifrån en stegvis bedömning av de inbegripna 
transaktionsleden ska anses vara förenlig med svensk skattelagstiftning.  

Vi anser dock att det är nödvändigt att föra handelsbolagslösningens problematik ett steg 
längre, där det finns möjlighet att se på transaktionsleden som en helhet. Härmed utreder vi 
slutligen möjligheten att angripa handelsbolagslösningen med stöd av skatteflyktslagen. 
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Frågan som uppstår är närmare bestämt huruvida skatteflyktslagen kan tillämpas med 
avseende på det säljande svenska aktiebolagets taxering. I skatteflyktslagens finns det fyra 
rekvisit som måste vara uppfyllda för att skatteflykt ska anses föreligga. Vi finner att det 
säljande svenska aktiebolagets delaktighet i handelsbolagslösningens kan anses fall inom 
ramen för de tre första rekvisiten i skatteflyktslagen. Fjärde rekvisitets infriande är dock 
mycket svårare att påvisa, vilket också kan uttolkas av rättspraxis. Vi anser precis som andra 
rättstillämpare att det föreligger svårigheter beträffande bedömningen av detta rekvisit. Vår 
rättsliga utredning leder oss dock till slutsatsen att det säljande svenska aktiebolagets 
agerande i handelsbolagslösningen inte kan anses strida mot lagstiftningens syfte, det vill 
säga reglerna om underprisöverlåtelser. I vår prövning använder vi oss främst av en 
objektiv lagtolkningsmetod, där lagtextens ordalydelse hamnar i fokus. Vi gör detta 
eftersom regleringen av underprisöverlåtelser anses utgöra fördelslagstiftning. Av lagtextens 
ordalydelse finner vi således att när de villkor som ställs på en kvalificerad 
underprisöverlåtelse är uppfyllda ska uttagsbeskattning inte ske. Utifrån vår bedömning av 
första steget i handelsbolagslösningen vet vi att det säljande aktiebolaget uppfyller de 
uppställda villkoren och således har gjort en kvalificerad underprisöverlåtelse.  Vår tolkning 
av problematiken med handelsbolagslösningen är att den skattemässiga kontinuiteten, som 
reglerna om underprisöverlåtelse ger samtycke till, fortbestår i handelsbolagslösningens 
samtliga transaktionsled, men att det slutgiltiga resultatet ändock blir en definitiv 
skattebefrielse. Den definitiva skattebefrielsen uppkommer genom att det säljande svenska 
aktiebolaget inte beskattas för den tillgodoräknade dolda värdeökningen i fastigheten 
samtidigt som det köpande svenska aktiebolaget erhåller ett kapitalförlustavdrag 
motsvarande den vinst som erhålls i samband med avyttringen av fastigheten till en extern 
köpare. Vi anser att oavsett om bestämmelserna om underprisöverlåtelser inte bör 
föranleda total skattefrihet, ska de fastighetsbolag som uppfyller de krav som kan utläsas av 
lagtextens ordalydelse inte åläggas en skattemässig påföljd. Detta gäller även om alla andelar 
i det svenska handelsbolaget ägs av utländska juridiska personer. Utifrån en subjektiv 
lagtolkningsmetod beträffande reglerna om underprisöverlåtelser kommer vi till samma 
svar i rättsfrågan. Detta framgår av förarbeten där det uttrycks att en kvalificerad 
underprisöverlåtelse, som inte föranleder uttagsbeskattning, i normala fall inte ska anses 
strida mot lagstiftningens syfte. Värt att nämna är att även rättspraxis talar för vårt 
framförda resonemang. Vår slutsats är härmed att det säljande svenska aktiebolagets 
medverkan i handelsbolagslösningen inte kan anses strida mot syftet med reglerna om 
underprisöverlåtelse. Det fjärde rekvisitet infrias härmed inte och således är 
skatteflyktslagen inte tillämplig avseende det säljande aktiebolagets inkomstbeskattning, 
eftersom samtliga rekvisit måste vara uppfyllda. 

I den rättsliga bedömningen angående skatteflyktslagens tillämplighet tar vi hänsyn till 
legalitetsprincipen. Beaktandet av denna rättsliga princip framkommer genom att vi tolkar 
skatteflyktslagens tillämplighet restriktivt. Vi anser att det är av vikt att försöka upprätthålla 
förutsebarheten så långt det är möjligt. Det faktum att det föreligger en parallell tillämpning 
av skatteflyktslagen och genomsynsmetoden, för att förhindra skatteflykt, finner vi skapa 
en allmän rättsosäkerhet. Denna rättsosäkerhet bör åtgärdas genom en restriktiv 
rättstillämpning.  

Vi framför en del spekulationer kring skatteflyktslagens tillämplighet på det aktuella 
skatteupplägget. Spekulationerna inom området tyder också på att det föreligger svårigheter 
att angripa, det i typfallet, säljande svenska aktiebolaget med stöd av skatteflyktslagen. 
Lagstiftaren får således stifta en ny lag som omöjliggör de skatteeffekter som 
handelsbolagslösningen medför.   
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Bilaga 1  
Utdrag ur 23 kapitlet Inkomstskattelagen (1999:1229)  

23 kap. Underprisöverlåtelser 

Definitioner 

3 § Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång 
utan ersättning eller mot ersättning som understiger 
marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om 
villkoren i 14-29 §§ är uppfyllda. 

  Villkor för en underprisöverlåtelse 

 Överlåtaren och förvärvaren 

14 § Överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk person, 
ett företag eller ett svenskt handelsbolag. 

En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte 
vara förvärvare. En  svensk stiftelse får dock vid ombildning av 
sparbank till bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen 
(1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vidare får en svensk 
ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om undantag 
från skattskyldighet i 7 kap. förvärva en tillgång från en annan 
ideell förening. 

Ett livförsäkringsföretag får vara förvärvare bara i fråga om 
tillgångar som ingår i sådan verksamhet som enligt 39 kap. 4 § 
skall beskattas enligt reglerna för skadeförsäkringsföretag. Lag 
(2000:1341). 

 Skattskyldighet 

16 § Förvärvaren skall omedelbart efter förvärvet vara 
skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken 
tillgången ingår. En tillgång anses ingå i en näringsverksamhet 
bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring skall 
tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Inkomsten av näringsverksamheten eller en del av 
näringsverksamheten där tillgången ingår får inte vara 
undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal. 

Om förvärvaren är ett svenskt handelsbolag, gäller det som sägs 
i första stycket samtliga delägare i bolaget. Lag (2000:502). 

 När rätt till avdrag för koncernbidrag saknas 

17 § Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag 
till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen 
sker, skall överlåtarens hela näringsverksamhet, en 
verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en 
verksamhetsgren överlåtas. 

Bestämmelsen i första stycket gäller inte vid överlåtelse mellan 
ett svenskt handelsbolag och ett företag som är delägare i 
handelsbolaget. 
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Bilaga 2  
Utdrag ur bilaga till Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige 
och Nederländerna.  

Avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket 

Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och 

förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst 

och på förmögenhet  

KAPITEL III 

BESKATTNING AV INKOMST 

Artikel 6 

Inkomst av fast egendom 

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat 
förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk 
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får 
beskattas i denna andra stat. 

2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har 
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är 
belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast 
egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, 
rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast 
egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom 
samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för 
nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa 
eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses 
inte vara fast egendom. 

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas 
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan 
användning av fast egendom. 

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst 
av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.  

Artikel 7 

Inkomst av rörelse 

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat 
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget 
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där 
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss 
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra 
staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det 
fasta driftstället. 

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den 
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, 
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i 
vardera avtalsslutande stat till det fasta driftstället den 
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, 
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av 
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och 
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självständigt avslutat affärer med det företag till vilket 
driftstället hör. 

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag 
för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder 
inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna 
förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det 
fasta driftstället är beläget eller annorstädes. 

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den 
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets 
försorg för företaget. 

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som 
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande 
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder 
annat. 

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i 
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa 
artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.   

 


