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Skatteflykt motverkas i många rättssystem genom åtgärder på olika nivåer. I 
Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad generalklausul mot skat-
teflykt, skatteflyktslagen. Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet 
anses vara grundläggande värden att upprätthålla i det svenska skattesystemet. 
Skatteflyktsproblematiken innebär dock att dessa båda värden i vissa situationer 
inte samtidigt kan uppfyllas fullt ut, vilket innebär att ett rättsligt område ska-
pas där det blir nödvändigt att göra kompromisser och avvägningar. Det är den 
här balansen som är den stora utmaningen gällande åtgärder mot skatteflykt 
och som blir mycket tydlig gällande skatteflyktslagen.
 Avhandlingen analyserar generalklausuler mot skatteflykt ur ett rättssäker-
hets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form av en kom-
parativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands generalklausuler mot skat-
teflykt. Användandet av en generalklausul jämförs också med användandet av 
en praxismetod, vilket är den andra repressiva metoden mot skatteflykt som är 
frekvent förekommande i olika rättssystem världen över.
 Det konstateras att det är många olika frågor vid sidan av den konkreta rekvi-
sitkonstruktionen och tillämpningsområdet som påverkar vilken rättssäkerhet 
och effektivitet som en generalklausul mot skatteflykt uppnår. Hur domstols-
systemet ser ut, vilken inställning som finns till lagtolkning och hur domstolar-
na och skattemyndigheten väljer att tillämpa klausulen är exempel på mer gene-
rella frågor som har stor betydelse. Men även t.ex. relationen till andra metoder 
mot skatteflykt, möjligheten att erhålla förhandsbesked och vilka administrativa 
specialregler som används påverkar. I avhandlingen framför författaren sin upp-
fattning om vilka områden som är av störst vikt att utveckla i svensk rätt för att 
stärka skatteflyktslagens rättssäkerhet och effektivitet i framtiden.
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Förord 

En vän till mig, vis av erfarenhet, sa tidigt under min doktorandtid att en 
avhandling aldrig blir klar. Det handlar istället, menade han, om att bestämma 
sig för när det är lämpligt att sätta punkt. Det finns alltid frågor kvar att utreda, 
alltid nya sidospår att kolla upp. Saker att fördjupa, saker att förbättra… Jag 
trodde honom inte då. Istället hade jag fortfarande den naiva inställningen till 
forskning att jag trodde att det handlade om att lösa ett problem, besvara en 
fråga och hitta det rätta svaret. Att det inte handlade om att finna ett svar och 
uppnå enighet kring detta, var något som mitt ämnesval dock gjorde att jag 
tämligen omgående, och en aning bryskt, tvingades inse. Skatteflykt är ett ämne 
som man kan tycka många olika saker om och många har en uppfattning i 
frågan. Det visade sig också nästan omedelbart att det var ett ämne som 
engagerade. Vid ett seminarium efter några månaders doktorandtid lade jag fram 
en forskningsbeskrivning med titeln ”internationell skatteflykt” och nog fick jag 
reaktioner! Kanske inte dem jag hade förväntat mig, men många och starka. 
Halva skaran åhörare tyckte att jag skulle stryka ordet ”internationell” och den 
andra halvan tyckte att jag omedelbart borde avlägsna uttrycket ”skatteflykt”. 
Det jag insåg då, var främst att jag hade gett mig in på ett område där vi aldrig 
skulle kunna bli överens ens om vad som var problemet, ännu mindre hur det 
skulle lösas. Vid den tidpunkten tyckte jag att det var ganska nedslående, men 
med tiden har jag kommit att uppskatta detta och tycka att det är en av de stora 
utmaningarna med just området skatteflykt. 

Det har blivit dags att sätta punkt. Och idag håller jag med om att det skulle 
gå att fortsätta att arbeta med ett avhandlingsprojekt i all evighet. Min 
avhandlingstid har dock redan sträckt sig över en lång tid. Två föräldraledigheter 
och flera år med andra tjänster och uppdrag parallellt med mitt 
avhandlingsarbete, har gjort att jag kan se tillbaka på många år av forskning när 
jag nu avslutar mitt projekt. Under avhandlingstiden är det många personer som 
har betytt mycket för mitt arbete och som jag nu vill passa på att tacka. 

Jag hade äran och glädjen att ha professor Sture Bergström som min 
huvudhandledare ända fram till hans alltför tidiga bortgång i november 2004. 
Precis som Stures många tidigare doktorander, kan jag vittna om att Sture var en 
fantastisk handledare. Med stor ämnesskicklighet, värme och fingertoppskänsla 
var han ett enormt stöd. Jag kommer alltid att vara tacksam för att jag fick 
tillfälle att arbeta tillsammans med Sture. Jag kommer också alltid tycka att det 
är tråkigt att vi inte fick slutföra detta arbete tillsammans. Vi är många som 
saknar dig, Sture! 
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Under hela avhandlingsarbetet har professor Björn Westberg varit min 
handledare. Hans stora kunskaper och förmåga till knivskarp analys har alltid 
varit en stor tillgång. Jag är honom också tacksam för att han alltid trott på mig 
och mitt projekt, även i stunder då jag själv tvivlat. 

Under de sista åren har docent Mats Tjernberg trätt in som handledare och 
det har betytt väldigt mycket för mig under en tid då avhandlingen skulle knytas 
ihop och den slutliga analysen byggas. Mats breda kunskap och förmåga att 
alltid ställa de rätta frågorna har förbättrat avhandlingen i väldigt många 
avseenden. 

Ett varmt tack vill jag också rikta till mina tidigare och nuvarande kollegor 
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHH). Några förtjänar dock 
ett extra varmt tack. 

Jag har gjort den här resan, ända från grundutbildningen, tillsammans med 
juris doktor Jesper Barenfeld. De här dryga tio åren hade inte varit desamma 
utan honom! Universitetslektor Emilia Florin Samuelsson och doktorand Anna 
Gerson, är två fantastiska vänner som verkligen på många sätt har gjort min 
tillvaro under de här åren lättare och roligare. Ett särskilt tack vill jag också rikta 
till Anna för all hjälp med korrekturläsningen. Universitetslektor Torbjörn 
Ingvarsson vill jag tacka för tiden då han var här, för att han kom tillbaka och 
för hjälp med språkgranskning. Universitetslektor Jakob Heidbrink tar sig alltid 
tid att diskutera och delar gärna med sig av sina stora kunskaper. Det är tack 
vare honom som jag inte fortfarande sitter och grubblar över hur man kan mäta 
effektivitet! Biträdande Universitetslektor Göran Wahlgren som varit min chef 
under många år, har gång på gång visat att han är en oerhört prestigelös och 
trevlig människa som det är mycket lätt att samarbeta med. De åren då jag 
parallellt med min forskning har arbetat som programledare för det 
Affärsrättsliga programmet har varit mycket ansträngande, men tack vare vårt 
goda samarbete har det varit en jättekul tid. 

Många personer i Sverige och utomlands har på olika sätt bidragit till arbetet 
med den här avhandlingen och jag är dem alla ett stort tack skyldig. Professor 
Börje Leidhammar framförde som opponent vid slutseminariet många viktiga 
ifrågasättanden som hjälpte mig att genomföra välbehövliga förbättringar. 
Professor Mattias Dahlberg har haft vänligheten att läsa delar av mitt manus. 
Professor Hans-Wolfgang Arndt vid Universität Mannheim i Tyskland och 
professor David G. Duff vid University of Toronto i Kanada visade stor 
gästvänlighet och generositet genom att vara mina diskussionspartners under 
mina respektive forskningsvistelser. Ett varmt tack vill jag också rikta till 
professor Kari S. Tikka som tyvärr också han har lämnat oss alldeles för tidigt. 
Kari och jag hade genom åren många roliga diskussioner om skatteflykt och 
generalklausuler och jag hade så gärna velat få höra hans synpunkter på 
avhandlingen nu när den är färdig. Kari, som i början av min doktorandtid 
skrattade gott när jag presenterade mitt avhandlingsämne och sa på sin 
klingande finlandssvenska ”Jo… då har jag bara två råd till dig: Avgränsa ämnet 
riktigt ordenligt och arbeta inte för hårt!” Jag har försökt följa de råden, Kari! 
Om jag lyckats fullt ut är däremot tveksamt. 
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Personalen vid Jönköpings Högskolebibliotek har lagt ner stor möda på att 
underlätta mitt materialinsamlande. Canadian Tax Foundations bibliotekarier i 
Toronto, Kanada har på samma sätt varit mycket behjälpliga. 

Universitetsadjunkt Eva Karlsson och universitetslektor Björn Kjellander har 
hjälpt till med språkgranskning av avhandlingsmanuset. 

Jag är också mycket tacksam för den ekonomiska hjälp jag har erhållit. Min 
doktorandtjänst har finansierats av IHH och mina forskningsvistelser har 
möjliggjorts genom stipendier från Stiftelsen TOR/Skattenytt, Torsten och 
Ragnar Söderbergs Stiftelser, Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet 
och Svenska Institutet. 

Sist, men absolut inte minst, vill jag rikta ett varmt tack till familj, släkt och 
vänner för att de alltid finns där. Ni är mitt allt! 

 
 
 
Jönköping, juni 2007 
Ulrika Rosander 



 vi

Abstract 

In many legal systems, Tax Avoidance is counteracted by measures taken at 
different levels. In Sweden, one of the applied methods is the General Anti-
Avoidance Rule (GAAR), prescribed by law in lag (1995:575) mot skatteflykt. 
The legal rights of the individuals as well as the effectiveness of the tax systems 
are fundamental values to be maintained within the Swedish tax system. The 
complex issues related to Tax Avoidance imply that these two values in certain 
situations cannot be upheld simultaneously. This results in the creation of a legal 
area where compromises and adjustments are necessary. It is the very balance 
between these values that holds the greatest challenge when it comes to 
measures against Tax Avoidance in general and the Swedish GAAR in 
particular.  

This thesis analyzes General Anti-Avoidance Rules from the perspective of 
efficiency and legal rights of individuals, comparing the General Anti-
Avoidance Rules in Sweden, Canada and Germany. Besides the GAAR, the 
most frequently used repressive measure against Tax Avoidance in different 
world-wide legal systems is the legal practice method. In addition, the thesis 
looks into the use of GAAR compared to a legal practice. 

It is established that several different issues, besides the concrete design of 
necessary prerequisites and the area of applicability, have effects on the 
efficiency and legal rights of individuals when applying GAAR. The system of 
judiciary, the approach to interpretation and how the Courts and Tax Authorities 
decide on applying the GAAR are important examples of such fundamental 
issues. In addition to this, the interplay with other measures against Tax 
Avoidance, e.g. the possibility to receive advance rulings and the administrative 
rules that apply, is significant. Finally, the author argues which areas in the 
Swedish legal system are important to develop in order to strengthen the legal 
rights of the individuals as well as the effectiveness of the Swedish GAAR in the 
future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med skatteflykt avses vanligtvis transaktioner som genomförs på ett sådant sätt 
att de medför en av lagstiftaren1 ej avsedd och för den skattskyldige fördelaktig 
skatteeffekt. Vardagligt talas det ibland om att utnyttja ”kryphål i 
lagstiftningen”. Att definiera skatteflykt är dock inte oproblematiskt vilket det 
finns anledning att återkomma till nedan.2 

Skatteflykt motverkas i många rättssystem.3 Det kan ske genom åtgärder på 
olika nivåer.4 I Sverige är en av de metoder som används en lagstiftad 
generalklausul.5 Den första svenska generalklausulen mot skatteflykt tillkom 
1980 efter en lång och intensiv debatt som redan då sträckt sig över 50 år.6 
Lagen har alltsedan dess varit omdiskuterad. Kritiken ledde 1993 fram till att 
den avskaffades men den återinfördes igen 1995.7 Ändringarna och 
utredningarna gällande skatteflyktslagen har genom åren varit många och de 
beskrivs detaljerat nedan.8 Den nuvarande generalklausulen återfinns i lag 
(1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen. Nedan följer den mest centrala 
delen av lagen, 2 §, som utgör generalklausulen. Lagen i dess helhet finns i 
bilaga 1. 

 
”2 § Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår 
i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

                                                        
1 Vid användandet av termen lagstiftaren är det viktigt att fastslå att det givetvis inte går att 
identifiera någon enskild person som lagstiftare. Lagstiftare är enligt regeringsformen riksdagen, 
men i praktiken utarbetas lagarna av de tjänstemän som arbetar inom kommittéer eller departement 
och riksdagsmän som deltar i utskottsbehandlingen. Lagstiftaren blir därför en samlingsbeteckning 
för de personer som tillsammans utför lagstiftarfunktionen. 
2 Se avsnitt 1.4. 
3 Se t.ex. genomgången i International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law, där 26 
länders metoder mot skatteflykt behandlas. 
4 Se kapitel. 2. 
5 I skatteflyktssammanhang understryks det ofta att det handlar om en lagstiftad generalklausul 
vilket görs för att betona skillnaden mot den andra vanligt förekommande repressiva metoden mot 
skatteflykt, praxismetoden, som utvecklas i rättstillämpningen utan stöd i lag. Se avsnitt 2.3.2.2 där 
begreppet praxismetod definieras och beskrivs. 
6 Se avsnitt 3.4 där skatteflyktslagens bakgrund och utveckling beskrivs. 
7 Se prop. 1992/93:127 och prop. 1994/95:209. 
8 Se avsnitt 3.4. 

 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

 2

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 att skattebestämmelsernas allmänna utformning och 
de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet.” 

 
Skatteflykt upplevs ofta som en känslig fråga, som det finns många olika åsikter 
om. Anledningen till detta är att området skapar spänning mellan olika 
rättsstatliga krav och därigenom även mellan några av rättssystemets bärande 
principer och värden. Å ena sidan har de skattskyldiga rätt att kräva rättssäkerhet 
och förutsebarhet. Avtalsfriheten ger de skattskyldiga rätt att arrangera sina 
affärer så att minsta möjliga skatt uppstår så länge de följer lagstiftningen.9 Å 
andra sidan har staten ett ansvar för upprätthållandet av skattesystemets 
effektivitet som bygger på att alla skattskyldiga bidrar till kollektivet i enlighet 
med uppställda regler. För detta talar skyddet av skattebasen, likabehandling och 
andra rättvisehänsyn samt fördelningspolitiska mål i beskattningen.10 Dessutom 
anses skatteflykt hota skattemoralen och innebära att reala och personella 
resurser slösas på samhällsekonomiskt skadlig verksamhet.11 

Såväl rättssäkerhet som skattesystemets effektivitet anses vara grund-
läggande värden att upprätthålla i det svenska skattesystemet.12 Skatteflykts-
problematiken innebär dock att dessa båda värden i vissa situationer inte 
samtidigt kan uppfyllas fullt ut, vilket gör att ett rättsligt område skapas där det 
blir nödvändigt att göra kompromisser och avvägningar mellan olika värden som 
kan relateras till rättssäkerhet respektive skattesystemets effektivitet.13 Det är 

                                                        
9 Se t.ex. Hultqvist, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, SvSkT, 2005, s. 304. 
10 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 43. För en analys av rättsprincipernas sammanhållande och 
legitimerande funktion i rättssystemet se Gunnarsson, Skatterättvisa. Se även Gunnarsson, 
Skatteförmåga och skatteneutralitet – juridiska normer eller skattepolitik?, SN, 1998, s. 551 och 
Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, s. 79 och 117. 
11 Alla de ovan framförda exemplen på argument har förekommit i förarbetena till skatteflyktslagen 
i dess nuvarande respektive äldre versioner. Se t.ex. SOU 1975:77, s. 43-44, prop. 1980/81:17, s. 
11, SOU 1989:81, s. 39-40 och SOU 1996:44, s. 121. Rättvisa och likabehandling har rests som två 
olika argument för att angripa skatteflykt. Huruvida rättvisa och likabehandling är delvis samma 
sak eller två olika argument kan dock diskuteras. Samma typ av argument som finns i den svenska 
diskussionen om skatteflykt förekommer även i andra rättssystem. Se t.ex. Hogg/Magee/Li, 
Principles of Canadian Income Tax Law, s. 555-556, Tikka, Kringgående av skattelag – Finland, i 
Kringgående av skattelag, s. 37-39 och Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, 
där han på s. 21 skriver att “[t]o an increasing extent, the subject raises the question of how to 
balance the rule of law and the legality principle on the one hand and the equality of taxpayers and 
the efficiency of the tax collection on the other.” 
12 Detta utvecklas nedan i avsnitt 1.5. 
13 Gällande balansen mellan rättssäkerhet och effektivitet se t.ex. SOU 1993:62, s. 79-80 och 
RSV:s Rapport 1999:3, Vår omvärld 2010, s. 219-220. Se även Helmers, Kringgående av skattelag. 
Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 496 och Lodin, Inledning, i Kringgående av 
skattelag, s. 9.  
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den här balansen som är den stora utmaningen gällande åtgärder mot skatteflykt 
och som blir mycket tydlig gällande skatteflyktslagen. Spänningen mellan olika 
värden som skapas i skatteflyktsdiskussionen kan dock samtidigt även beskrivas 
som en motsättning mellan individen och kollektivet,14 mellan stabilitet och 
flexibilitet eller mellan lagen och rättvisan.15  

Skatteflykt, och motverkande av skatteflykt, ger således upphov till 
nödvändiga, men komplicerade, avvägningar. Grönfors har gällande rätts-
politiska avvägningar betonat att: 

 
”[v]ägningen av olika rättspolitiska skäl och deras tyngd i förhållande till 
varandra är resultatet av en komplicerad intellektuell process, som det 
erbjuder stora svårigheter att förstå och korrekt beskriva. Ju mera man 
närmar sig den slutliga beslutspunkten, desto mera skärps dessa svårigheter. 
Slutresultatet förutsätter en helhetsavvägning som beaktar alla relevanta 
synpunkter. Resultatet måste uppfattas som rimligt.”16 

 
Den balansakt mellan rättssäkerhet och skattesystemets effektivitet som en 
diskussion om skatteflykt innebär, är mycket utmärkande för området. Svaret på 
frågan om hur skatteflykt skall bemötas, och även definitionen av ämnet, är i 
stor utsträckning beroende av vilken prioritering som görs i skatte-
flyktssituationer mellan dessa båda värden. Det framgår av förarbetena till 
skatteflyktslagen att generalklausulen skall utformas så att rättssäkerhets-
synpunkter sammanvägs med ”samhällsintresset av att ha ett effektivt verkande 
medel mot skatteflykt”.17 Kravet på att skatteflyktslagen skall sträva efter att nå 
en hög grad av såväl rättssäkerhet som effektivitet är mycket tydligt och 
återkommer ofta i förarbetena.18 Även om det i förarbetena ofta talats om vikten 
av effektivitet och rättssäkerhet, är det inte närmare preciserat vad som avses 
med detta. I avsnitt 1.5 nedan kommer begreppen att närmare behandlas. Om 
effektivitet kan redan här några saker behöva klargöras. 

                                                        
14 Se t.ex. Nielsen, Nationalrapport (Danmark), i Kringgående av skattelag, s. 11 och Påhlsson, 
Inledning till skatterätten, s. 110-111. 
15 Peczenik beskriver i Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
sid 43-45 att förhållandet mellan stabilitet och flexibilitet samt förutsebarhet och rättvisa, grundar 
sig på samma spänning. Han menar vidare på s. 45 att ”[j]uristens grundläggande uppgift i dagens 
samhälle är att finna en väl argumenterad och avvägd kompromiss mellan stabilitet och flexibilitet, 
d.v.s. en lösning som försöker tillfredsställa både den formella likheten inför lagen och den 
materiella rättvisan.” Weber, M., behandlar också detta förhållande i Wirtschaft und Gesellschaft, s. 
648-653 där han talar om det viktiga förhållandet mellan formell- och materiell rättssäkerhet. Se 
även Hagstedt, Retroaktiv skattelag, s. 228-230 och Hulgaard, Några tankar om rättssäkerhet, 
SvSkT, 1998, s. 778. 
16 Grönfors, Ändamål och funktion, JT, 1999/2000, s. 537. Uttalandet är en sammanfattning av 
Grönfors syn på de helhetsbedömningar som måste ske inom ramen för lagtolkning. 
17 Se t.ex. Dir. 1995:11.  
18 Se SOU 1996:44, s. 10, där det sägs att ”[e]n effektivisering av lagstiftningen får enligt vår 
bestämda uppfattning inte ske på bekostnad av kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet. En 
avgörande utgångspunkt vid utformningen av en ny generalklausul är därför att en rimlig avvägning 
mellan effektivitetskravet och kravet på förutsebarhet uppnås.” Se även t.ex. SOU 1975:77, s. 43-
44 och SOU 1989:81, s. 35. 
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Det finns som ovan framhållits flera viktiga värden som kan relateras till ett 
upprätthållande av skattesystemets effektivitet. Viljan att skydda dessa värden 
kan utgöra argument för att försöka motverka skatteflykt. För att en metod mot 
skatteflykt skall bidra till upprätthållandet av skattesystemets effektivitet krävs 
dock att metoden är effektiv. På så sätt blir det i skatteflyktssammanhang 
aktuellt att diskutera effektivitet i två nivåer. Dels handlar det om att värna 
skattesystemets effektivitet genom att motverka skatteflykt, dels handlar det om 
att det för att detta skall vara möjligt krävs en effektiv metod mot skatteflykt. 
Den effektivitet som betonats vara så viktig i förarbetena till skatteflyktslagen är 
enligt min bedömning oftast skatteflyktslagens effektivitet. Det förekommer 
skrivningar och sammanhang som tydligt pekar ut att det handlar om att 
åstadkomma t.ex. ”en effektivare klausul”19. Men det förekommer även mer 
allmänna uttalanden om att det är viktigt att göra ”en rimlig avvägning mellan 
effektivitetskravet och kravet på förutsebarhet”20. I det senare fallet och i liknade 
formuleringar kan det vara skattesystemets effektivitet som åsyftas. När 
begreppet effektivitet fortsättningsvis används i den här framställningen åsyftas 
om ingenting annat sägs metodernas21 effektivitet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att skatteflykt och ett 
motverkande av skatteflykt, skapar en spänning mellan rättssäkerhet och 
effektivitet och att det är de nödvändiga kompromisserna och avvägningarna 
mellan dessa båda värden som utgör den stora utmaningen när skatteflykt skall 
bemötas. Med denna utgångspunkt är det därför naturligt att rättssäkerhet och 
effektivitet är de värden som skatteflyktslagen relateras till i den här 
framställningen. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
När skatteflykt motverkas i ett rättssystem är strävandet efter att upprätthålla så 
god rättssäkerhet och effektivitet som möjligt centralt.22 Denna framställning 
kommer därför att koncentreras till att studera hur metoder mot skatteflykt 
relaterar till dessa båda värden. Utgångspunkten är den i svensk rätt införda 
generalklausulen mot skatteflykt. 

 
Avhandlingens huvudsyften är: 

 
1) att analysera generalklausulers konstruktion och tillämpning ur ett 

rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form 
av en komparativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands general-
klausuler mot skatteflykt23 och 

                                                        
19 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 11. 
20 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 10. 
21 Med metoderna avses de i avhandlingen behandlade metoderna för att angripa skatteflykt. 
22 Se avsnitt 1.1. 
23 Den komparativa studien beskrivs metodmässigt i avsnitt 1.3.2. 
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2) att påvisa eventuella möjliga förändringar av den svenska skatteflyktslagen 
för att öka rättssäkerheten och effektiviteten. 

 
Det är viktigt att betona att syftet med avhandlingen inte är att försöka mäta den 
rättssäkerhet och effektivitet som totalt sett uppnås med den svenska 
skatteflyktslagen eller med de studerade utländska metoderna mot skatteflykt. 
En sådan utvärdering skulle enligt min uppfattning inte vara möjlig att 
genomföra. Analysen i avhandlingen är istället inriktad mot att försöka peka ut 
och analysera de olika komponenter som påverkar rättssäkerheten och 
effektiviteten hos en metod mot skatteflykt. Syftet med detta är därigenom att få 
en tydligare och mer utvecklad verktygslåda att tillgå vid beslut om hur 
viktningen mellan rättsäkerhet och effektivitet skall göras. Vilken viktning som 
slutligen väljs är dock ett rättspolitiskt ställningstagande som inte omfattas av 
denna avhandlings forskningsuppgift. 

Skatteflykt angrips i ett rättssystem vanligtvis genom en lagstiftad 
generalklausul eller genom en metod som utan lagstöd vuxit fram i praxis, en 
s.k. praxismetod.24  Som ett led i syftet jämförs dessa två metoder ur 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv och frågan om det vid sidan av 
skatteflyktslagen i svensk rätt även har accepterats en praxismetod behandlas. 
Förklaringen till varför jag anser att detta bör utgöra ett led i syftet är den starka 
kopplingen mellan dessa frågor och en studie av generalklausuler i 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Nästan alla rättssystem väljer att 
införa en repressiv metod mot skatteflykt och väljer då antingen en lagstiftad 
generalklausul eller en praxismetod. Vid en analys av generalklausulen i 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv anser jag det vara viktigt att även 
kunna beakta vad det eventuella alternativet till denna repressiva metod är och 
hur denna alternativa metods fördelar och nackdelar ser ut. Ibland påverkas 
också generalklausulers konstruktion och/eller tillämpning av en i rättsystemet 
parallellt- eller tidigare tillämpad alternativ repressiv metod. Det är därför 
viktigt för att kunna analysera generalklausulerna i rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv att förhållandet till sådana eventuella alternativa metoder 
klargörs. Jämförelsen mellan generalklausuler mot skatteflykt och 
praxismetoder, grundas i avhandlingen huvudsakligen på en studie av fyra 
nordiska länders metoder mot skatteflykt.25  

För att studien inte skall bli alltför omfattande finns det flera intressanta 
aspekter på skatteflyktsproblematiken som lämnas utanför denna framställning. 
Ett exempel på ett område som inte behandlas i avhandlingen är 
skatteflyktslagens förhållande till EG-rätten. Området utesluts trots att det där 
har uppmärksammats flera viktiga frågor som direkt eller indirekt kan påverka 
skatteflyktslagen. En fråga relaterad till EG-rätten som ibland ställs är om en 
generalklausul mot skatteflykt kan anses oförenlig med det EG-rättsliga 

                                                        
24 Se avsnitt 2.3.2. 
25 Länder som ingår i jämförelsen är Sverige, Finland, Norge och Danmark. Se avsnitt 2.3.2. 
Jämförelsen beskrivs metodmässigt i avsnitt 1.3.2.6. 
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regelverket.26 En annan fråga är om det på senare tid inom mervärde-
skatteområdet uppställts en EG-rättslig princip om förbud mot förfarande-
missbruk och vilken räckvidd en sådan princip i så fall kan anses ha.27 Trots 
dessa frågors vikt behandlas de således inte inom ramen för avhandlingen.  Inte 
heller de studerade metodernas förhållande till dubbelbeskattningsavtalsrätten 
behandlas i framställningen. Min uppfattning är att dessa frågor skulle lämpa sig 
väl för framtida forskningsprojekt inom området. 

1.3 Metod 

1.3.1 Allmän metodgrund för avhandlingen 
För att beskriva denna studies ansats kan en lämplig utgångspunkt vara den 
uppdelning som Westberg gör mellan den regelorienterade och den problem- 
och intresseorienterade studien.28  Eftersom denna avhandlings undersökning tar 
sin utgångspunkt i den befintliga regleringen av rättsområdet i svensk och 
utländsk rätt, kan den beskrivas som regelorienterad. Det finns dock inget 
nödvändigt samband mellan att en studie är regelorienterad och att den därmed 
skulle vara enbart deskriptiv.29  Få framställningar är dock enbart regel- eller 
problemorienterade och inte heller denna kan sägas tillhöra enbart en av 
grupperna. Westberg anser att den problemorienterade forskningsansatsen 
kännetecknas av att forskaren ”primärt tagit på sig en annan huvuduppgift än att 
(bara) juridisktekniskt uttolka en för tillfället gällande lag”.30 Detta innebär 
enligt Westberg t.ex. att forskaren kritiskt granskar praxis på området.31 Denna 
studie har tydliga inslag av problemorientering då den är nära knuten till det 
generella överliggande problemet med att vid angripandet av skatteflykt 
balansera rättssäkerhets- och effektivitetshänsyn. En kritisk granskning av 

                                                        
26 Se t.ex. Ståhl/Persson Österman, EG-Skatterätt, s. 243 och 276 och Weber, D., Tax Avoidance 
and the EC Treaty Freedoms. De direktiv som i första hand är intressanta i det här sammanhanget 
är fusionsdirektivet (90/434/EEG), moder/dotterbolagsdirektivet (90/435/EEG) och ränte/ 
royaltydirektivet (2003/49/EG). Se även Regeringsrättens beslut den 10 maj 2007, mål nr 4789-05. 
27 Se domarna den 21 februari 2006 i mål C-255/02 mellan Halifax plc, Leeds Permanent 
Development Services Ltd och Commissioners of Customs & Excise, mål C-419/02 mellan BUPA 
Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd och Commissioners of Customs & Excise och mål 
C-223/03 mellan University of Huddersfield Higher Education Corporation och Commissioners of 
Customs & Excise. Se även Alhager, E., Förfarandemissbruk – en analys av EG-domstolens domar 
i målen Halifax, BUPA och University of Huddersfield, SN, 2006, s. 260-271.  
28 Westberg, P, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, i Festskrift till Bolding, s. 421-446. 
29 Tjernberg antyder ett sådant samband i Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen 
särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 24. 
30 Westberg, P, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, i Festskrift till Bolding, s. 436. 
31 Westberg, P, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig 
öppenhet, i Festskrift till Bolding, s. 436. 
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generalklausulens befintliga praxis är en nödvändig del av analysen av 
skatteflyktslagen. 

Den genomförda studien är huvudsakligen av traditionell rättsdogmatisk 
natur. Min uppfattning om vad denna metod innebär är att forskaren genom 
tolkning och systematisering försöker fastställa gällande rätt med utgångspunkt i 
rättskällorna.32  

Den rättsdogmatiska metoden med denna innebörd har kritiserats av t.ex. 
Hellner och Lavin. Hellner menar att uppfattningen om rättsdogmatiken som 
den egentliga rättsvetenskapen är missvisande då rättsvetenskapen är mycket 
mer skiftande än så.33 Bl.a. anser Hellner att rättsdogmatiken ger bilden av att 
forskaren går utanför sitt område när han eller hon tar stöd av andra vetenskaper 
såsom rättshistoria, rättssociologi och rättsantropologi.34 Resultatet blir att 
nödvändiga gränsöverskridande samarbeten för att lösa problem uteblir. Ett 
annat problem med den rättsdogmatiska metoden menar Hellner ligger i att 
”gällande rätt” är ett mycket oklart begrepp.35 Även om de svårigheter Hellner 
pekar på är viktiga, förhindrar det inte enligt min uppfattning att en 
rättsdogmatisk metod är en väl fungerande huvudsaklig metodgrund för denna 
avhandling. 

Lavin vänder sig ”emot att rättsvetenskapliga forskare skulle vara bundna av 
vissa rättskällor”.36 Han menar istället att det är ”en självklarhet att en forskare 
använder vilket material som helst alltefter de syften han har rest med sin 
forskning.”37  Mot bakgrund av denna kritik är det viktigt att fastslå vad jag som 
forskare anser utgöra rättskällor. Min uppfattning är att det utöver författning, 
praxis, förarbeten och doktrin även finns andra rättskällor som är av vikt och 
som får tillämpas i den juridiska argumentationen. Peczeniks uppräkning av 
sådana rättskällor omfattar t.ex. skatteverkets material, utländsk rätt, informellt 
material som visar innebörden av vissa sedvänjor, etiska grundsatser och 
historisk kunskap om relevanta omständigheter vid lagens tillkomst.38 Denna 
uppräkning innefattar enligt min uppfattning rättskällor som är viktiga för 
forskaren. Det är dock viktigt att notera att det i detta sammanhang kan finnas 
stora skillnader mellan context of justification och context of discovery39 och 
rättskällor kan spela mycket skilda roller och vara av olika vikt i olika skeden av 
forskningen. 

Ett annat problem med den rättsdogmatiska metoden, anses av vissa vara att 
forskaren genom att tillämpa rättsdogmatisk metod inte skulle kunna kritisera 
och värdera rättsregler.40 Denna uppfattning har dock ifrågasatts och de flesta 

                                                        
32 Se t.ex. Hellner, Metodproblem i Rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 22-23 och 
Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 312. 
33 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 23. 
34 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 23. 
35 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 23-24. 
36 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning - en replik. Förvaltningsrättslig tidskrift, 1990, s. 73. 
37 Lavin, Om förvaltningsrättslig forskning - en replik. Förvaltningsrättslig tidskrift, 1990, s. 73. 
38 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 316. 
39 Se Popper, The Logic of Scientific Discovery, s. 31.  
40 Debatten mellan Lavin och Peczenik inom detta område sammanfattas av Bergholtz, Rune Lavin 
v. Aleksander Peczenik, i Festskrift till Peczenik, s. 69-78. 
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tycks idag anse att en tillämpning av rättsdogmatisk metod inte förhindrar 
forskaren från att som ett led i forskningen värdera eller kritisera rättsregler.41 
Agell anser att ”de värderande momenten inte behöver hindra att man ser hela 
verksamheten som vetenskaplig, låt vara att momenten i sig inte uppfyller något 
krav på vetenskaplighet”.42 

1.3.2 Den komparativa studien 

1.3.2.1 Inledning och syfte 
I framställningen genomförs en komparativ studie där generalklausulerna mot 
skatteflykt i Sverige, Tyskland och Kanada analyseras ur ett rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv. Med komparativ studie avses här en jämförelse mellan 
olika rättssystem för att fastställa och analysera skillnader och likheter i ett 
specifikt rättsligt avseende.43 Syftet med den komparativa studien är att ge en 
god grund för analysen av den svenska skatteflyktslagen ur ett rättssäkerhets- 
och effektivitetsperspektiv.  

1.3.2.2 Valet att genomföra en komparativ studie 
Trots de ofrånkomliga problem som alltid måste uppmärksammas vid en 
komparativ studie44 kan en sådan inom det här området enligt min uppfattning 
tillföra viktiga aspekter. De olika lagstiftade generalklausulerna mot skatteflykt 
som studeras i den här avhandlingen har sinsemellan en hel del olikheter. 
Grundproblemet med skatteflykt är emellertid detsamma i alla länderna. Att på 
ett anspråkslöst sätt se andra länders hantering av ett gemensamt problem som 
ett förslag på hur problemet eventuellt kan lösas, eller till viss del lösas, kan ge 
fruktbara resultat så länge lösningarna appliceras på det svenska systemet med 
försiktighet. 45 

                                                        
41 Se Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i Festskrift till Strömholm, s. 43 och 
Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s. 24. 
42 Se Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i Festskrift till Strömholm, s. 42-43. 
43 Jmf Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. Det finns många olika sätt att definiera komparativ 
rätt eller komparativ rättskunskap. För en översikt se t.ex. Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre, 
vol. 1, s. 106-111 och Zweigert/Kötz, Introduction to Comparative Law, s. 1-47, båda med vidare 
hänvisningar. Se även Thuronyi, Comparative Tax Law, s. 1-14. 
44 Bogdan gör en förteckning över de vanligaste problemen vid komparativa studier i Komparativ 
rättskunskap, s. 39-55. 
45 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 222-223, manar generellt till försiktighet när det gäller att dra slutsatser av komparativa 
studier, men inom detta område anser han att ”[...] it would be foolish for a country to ignore the 
experience of other countries in dealing with the same problem. Such experience should be studied 
even if it is rejected or adapted. Often a study of other countries´ rules will illustrate the range of 
policy options available to deal with the problem […]”.  
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Komparationer har spelat en stor roll vid utformningen av generalklausuler i 
många länder.46 Prebbles hävdar att i de flesta länder som har en generalklausul 
mot skatteflykt har såväl vid det första införandet av klausulen som vid senare 
förändringar erfarenheter från andra länder använts och t.o.m. spelat en 
avgörande roll för utformningen.47 Detta gäller dock inte i särskilt stor 
utsträckning för Sverige. Förarbetena till skatteflyktslagen och dess föregångare 
innehåller vissa komparativa inslag48 men dessa beskrivningar är endast ytliga 
och mycket kortfattade och tillför enligt min bedömning mycket lite till 
diskussionen om skatteflyktslagen. De beskrivna generalklausulerna sätts inte in 
i något rättsligt sammanhang i de rättssystem de tillhör, de jämförs inte utifrån 
några kriterier sinsemellan och de diskussioner som klausulerna föranlett i de 
olika länderna återspeglas oftast inte alls. Hur klausulerna kommit att tillämpas 
återges sällan och om det görs, sker det mycket kortfattat. Det mest intressanta 
är emellertid att de olika generalklausulerna bara ytterst begränsat jämförs med 
och sätts i relation till skatteflyktslagen. Wiman har kallat en av de i förarbetena 
förekommande beskrivningarna för ”en parodi på jämförande rätts-
undersökningar”.49 Förklaringen till den låga kvaliteten på presentationerna av 
utländsk rätt är troligen att det är mycket tidskrävande att genomföra en djup 
komparativ studie och att det därför inte har prioriterats av de svenska utredarna 
som haft tämligen kort tid till sitt förfogande.50 Det är dock enligt min 
uppfattning inte konstigt, med tanke på det komparativa underlaget i 
utredningarna, att det inte har ansetts finnas något i utländsk rätt att hämta 
inspiration från i det svenska lagstiftningsarbetet.51 Några mer omfattande 
komparativa studier av generalklausuler mot skatteflykt har heller inte gjorts 
inom den rättsvetenskapliga forskningen på senare tid.52 Sammanfattningsvis 
kan sägas att det saknas aktuella, djupa komparativa studier av generalklausuler 
mot skatteflykt ur ett svenskt perspektiv. Inte förrän sådana studier är 
genomförda går det att dra några slutsatser om huruvida utländsk rätt kan bidra 
till utvecklingen av den svenska skatteflyktslagen. Ambitionen med denna 

                                                        
46 Prebble, Trends in Anti-Avoidance Legislation, Practical Problems of International Taxation, 
1990, särskilt s. 161 och 171.  
47 Prebble, Trends in Anti-Avoidance Legislation, Practical Problems of International Taxation, 
1990, särskilt s. 161 och 171. 
48 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 33-41, SOU 1989:81, s. 36-38 och SOU 1996:44, s. 122-124. 
49 Wiman, Ny generalklausul mot skatteflykt?, SN, 1990, s. 129. 
50 Denna förklaring framförs av Hultqvist i Skatteflyktslagen – vara eller icke vara? Det borde ha 
varit frågan!, SN, 1995, s. 586. 
51 I SOU 1996:44, s. 123-124 utreds och avfärdas möjligheterna till att utforma den svenska 
generalklausulen med ledning i någon av de undersökta utländska klausulerna. I flera andra 
förarbeten finns inga kommentarer alls till redovisningen av utländsk rätt. 
52 Gällande tidigare forskning, se avsnitt 1.7. De avhandlingar i svensk rätt som innehåller 
komparationer på det här området är Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen 
av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, Helmers, Kringgående av skattelag och 
Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Komparationer finns även till viss del i 
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, Kringgående av skattelag och International Fiscal 
Association, Form and Substance in Tax Law. 
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avhandlings komparativa studie är därför att bidra till frambringandet av sådant 
grundmaterial och att använda det i analysen av skatteflyktslagen.53 

1.3.2.3 Valet av länder i studien 
I de tre länder som behandlas i studien har skatteflykt, och metoder för att 
bekämpa skatteflykt, diskuterats under en lång tid.54 De aktuella länderna har 
alla vid olika tidpunkter valt att införa en lagstiftad generalklausul mot 
skatteflykt.55 Generalklausulens konstruktion och tillämpning skiljer sig dock åt 
mellan länderna.  

Valet av länder för den komparativa studien bör naturligtvis motiveras. 
Utgångspunkten var att finna exempel på andra länder som också har valt att 
införa en generalklausul mot skatteflykt, för att i möjligaste mån kunna jämföra 
erfarenheterna av detta.  

I Tyskland infördes den första generalklausulen mot skatteflykt redan 1919. 
Genom åren har klausulens konstruktion ändrats något men i huvudsak har den 
hela tiden bestått av samma grundläggande element. Det finns en omfattande 
praxis gällande klausulens tillämpning och även i doktrin finns rika förekomster 
av diskussioner rörande generalklausulen. Till detta kan även läggas den vikt 
som tysk rättsvetenskap spelat historiskt för utvecklingen av svensk rätt.56 Med 
detta som bakgrund anser jag Tyskland vara ett naturligt val av rättssystem att 
studera i den komparativa studien. 

Om Tyskland valts delvis p.g.a. av historisk och systematisk gemenskap med 
det svenska rättssystemet, kan valet av Kanada snarare motiveras av motsatt 
anledning. Kanada är i den komparativa studien tänkt att vara den främmande 
fågeln genom sin tillhörighet till common law-länderna.57 Vid användandet av 
länder som tillhör en annan rättstradition kan problemen vid genomförandet av 
en komparativ studie öka58, men vinsterna kan enligt min bedömning också bli 

                                                        
53 Den komparativa studien i det här arbetet är begränsad till att utöver svensk rätt omfatta två 
andra rättssystem som också infört en generalklausul mot skatteflykt. Det vore naturligtvis 
värdefullt med studier av fler rättssystem som använder samma metod mot skatteflykt.  
54 I kapitel 3-5 beskrivs utvecklingen av respektive generalklausul och diskussionerna som har 
föranlett införandet av klausulerna. 
55 I Tyskland infördes den första generalklausulen mot skatteflykt 1919, i Sverige 1980 och i 
Kanada 1987. 
56 Se t.ex. Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914. Jmf även Kellgren, Mål 
och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av förarbeten, s. 20. 
57 Grupperingar av rättsordningar i rättsfamiljer kan grundas på många olika kriterier och därmed 
leda till skilda slutsatser. Även benämningarna på grupperingarna kan variera. För en 
exemplifiering av olika förslag till grupperingar se Malmström, Rättsordningarnas system. Några 
synpunkter på ett klassifikationsproblem inom den jämförande rättsvetenskapen, i Festskrift till 
Nial, s. 381-403 och Schnitzer, Vergleichende Rechtslehre, vol. 1, s. 133-142. En känd och ofta 
använd indelning är den som görs t.ex. av David i David/Brierley, Major legal systems in the world 
today, s. 22-31 och resulterar i en huvudindelning i romansk-germanska rättssystem, socialistiska 
rättssystem, common law-rättssystem samt rättssystem vilande på religiös och traditionell grund. 
När det i detta arbete talas om common law-länder omfattas de rättssystem som normalt anses 
tillhöra denna grupp vid en indelning i enlighet med den ovan gjorda. Detta innebär enkelt uttryckt 
rättssystem som härstammar från engelsk rätt. 
58 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 44. 
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större. Det kan vara lättare att finna nya infallsvinklar i ett rättssystem som 
kanske inte lika självklart har varit förebild vid utformningen av det svenska 
systemet.  

Det är i ett svenskt avhandlingsarbete vanligt att göra jämförelser med de 
övriga nordiska länderna, men så sker inte i den här komparativa studien. Det 
beror på att länderna tillämpar olika metoder mot skatteflykt. Medan Sverige 
och Finland har valt att införa en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, 
använder Danmark och Norge en metod som vuxit fram i praxis för att angripa 
skatteflykt. Med detta som utgångspunkt hade Finland varit ett utmärkt 
jämförelseland i den komparativa studien om inte språkproblem förhindrat detta. 
De nordiska länderna behandlas dock ändå i avhandlingen, om än mer 
begränsat, då de används som exempel i jämförelsen mellan generalklausuler 
och praxismetoder mot skatteflykt i avsnitt 2.3. 

1.3.2.4 Studiens art och metodval för genomförandet 
För att närmare ringa in arten av den föreliggande studien kan den beskrivas 
som en bilateral materiell mikrostudie.59 Bilateral är studien i det avseendet att 
de övriga ländernas rättsliga lösningar i första hand ställs mot den svenska, 
medan de i mindre uträckning jämförs med varandra. Sett till antalet jämförda 
länder är det dock fler än två länder som studeras. Studien avser en specifik 
avgränsad del av rättssystemet, nämligen generalklausuler mot skatteflykt i ett 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv och är därmed att klassificera som en 
mikrostudie.60 Studiens koncentration är förlagd till de materiella regler som 
används i de aktuella situationerna, även om vissa s.k. formella regler gällande 
t.ex. tolkning av lagtext måste beaktas. 

Ambitionen har varit att denna avhandlings komparativa inslag skall vara ett 
exempel på vad Strömholm benämner som en tjänande komparativ studie.61 Det 
svenska rättssystemet står i förgrunden och studierna av de utländska 
rättssystemen blir till stor del deskriptiva.  

Vid genomförandet av den komparativa studien har de gällande rättskällorna 
i de studerade länderna använts. Detta har inneburit i första hand lag, praxis och 
juridisk doktrin. I Sverige och Kanada har det varit möjligt att studera alla de 
mål gällande generalklausulen mot skatteflykt som avgjorts av the Federal 
Court of Appeal och the Supreme Court respektive Regeringsrätten. I Tyskland 
där målen gällande generalklausulen är betydligt fler, har det inte varit möjligt 
att studera alla de rättsfall i högre instanser som berör den aktuella lagstiftningen 
utan ett urval har varit nödvändigt. I första hand har detta urval skett genom att i 
doktrin kommenterade prejudikat har prioriterats i studien. I samtliga länder har 
hänsyn kunnat tas till material t.o.m. december 2006. I några fall har även senare 
tillkommet material beaktats. Avseende svensk rätt har även lagförarbeten 
studerats, vilket inte har varit möjligt i de övriga länderna då det där saknas en 
direkt motsvarighet till de svenska förarbetena och användningen av dessa. De 

                                                        
59 Jmf Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 56.  
60 Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleich, s. 31-33. 
61 Strömholm, Har den komparativa rätten en metod?, SvJT, 1972, s. 461-462. 
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förarbeten som finns samt annat offentligt tryck som har författats i samband 
med lagstiftningen eller av skattemyndigheten i de olika länderna har dock 
beaktats. Vad detta innebär i de olika länderna anges i hänvisningarna i 
respektive kapitel. Gällande litteratur har jag försökt att använda den senaste 
upplagan i den mån det har varit möjligt.  

1.3.2.5 Studiens upplägg 
I kapitel 3-5 behandlas generalklausulerna mot skatteflykt i Sverige, Tyskland 
respektive Kanada. Därefter följer kapitel 6, i vilket klausulerna jämförs och 
analyseras utifrån rättssäkerhet och effektivitet. I avsnitt 6.7 sammanfattas de 
komponenter som i analysen har visat sig vara avgörande för den effektivitet och 
rättssäkerhet som utvecklas. I avsnitt 6.8  anges de punkter som jag anser vara 
av särskilt intresse för skatteflyktslagens framtida utveckling i rättssäkerhets- 
och effektivitetsperspektiv. 

Valet av frågor att behandla gällande de olika generalklausulerna har styrts 
av avhandlingens syfte. Det innebär att frågan om klausulernas relation till 
rättssäkerhet och effektivitet, har utgjort utgångspunkten. Det finns dock avsnitt 
i den komparativa studien som inte direkt ingår i en analys av klausulens 
relation till rättssäkerhet och effektivitet, utan istället bidrar indirekt till analysen 
genom att lägga en nödvändig grund för denna. Ett exempel på detta är 
beskrivningarna av den i de olika rättssystemen tillämpade lagtolkningen. 

Det har varit en strävan att använda en så konsekvent disposition som möjligt 
rakt igenom den komparativa studien, för att därigenom underlätta förståelsen 
och möjligheten att jämföra de olika rättssystemen i studien. Det finns dock 
några medvetna avsteg från detta tillvägagångssätt, som gäller behandlingen av 
svensk rätt. Jag har ansett det vara nödvändigt att redan tidigt, i kapitel 1 och 2, 
behandla den svenska inställningen till vissa grundläggande frågor inom 
skatteflyktsområdet, då dessa frågor är avgörande för den följande behandlingen 
av ämnet. Detta tillvägagångssätt har valts för att kunna ge grunden till ämnet, 
klargöra syfte och metod för detta arbete samt redogöra för den 
begreppsuppfattning inom området som ligger till grund för den fortsatta 
framställningen. Valet att lyfta ut vissa frågor från det svenska kapitlet till 
inledningsdelen leder till att definitionsfrågorna gällande svensk rätt behandlas i 
avsnitt 1.4 och i avsnitt 2.4 analyseras generalklausulens relation till 
bedömningar av transaktioners verkliga innebörd och en eventuell praxismetod i 
svensk rätt. Tysk och kanadensisk rätt behandlas i dessa avseenden i samband 
med den övriga genomgången av generalklausulen i respektive kapitel.  

1.3.2.6 Andra komparativa inslag i avhandlingen 
I avsnitt 2.3 genomförs en jämförelse ur effektivitets- och rättssäkerhets-
perspektiv mellan de två olika metoder som vanligtvis används för att angripa 
skatteflykt; generalklausul och praxismetod. Detta sker genom att metoderna i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige beskrivs och jämförs. Det finns två skäl 
till valet att genomföra jämförelsen på det här sättet. Dels anser jag det vara 
pedagogiskt givande att vid en jämförelse exemplifiera, om än genom en ytlig 
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studie, de två metoderna genom att påvisa hur de kommit att beskrivas och 
diskuteras i några olika rättssystem. Dels anser jag det vara intressant att belysa 
hur de nordiska länderna valt att angripa skatteflykt, då dessa länder traditionellt 
har liknande rättssystem, men i valet av hur skatteflykt skall angripas har gått 
skilda vägar.62 

Studien som jämförelserna mellan de nordiska länderna respektive de två 
metoderna mot skatteflykt grundar sig på, innebär huvudsakligen en genomgång 
av hur metoden beskrivits och diskuterats i respektive rättsystems doktrin. Det är 
m.a.o. inte en självständig komparativ studie i den meningen att jag själv har 
undersökt samtliga rättskällor i respektive rättssystem för att därefter dra 
slutsatser om de olika metoderna. En sådan mer grundlig studie har inte varit 
möjlig att genomföra inom ramen för det här projektet. Jämförelsen i avsnitt 2.3 
har därför en betydligt lägre ambitionsnivå än den komparativa studie som 
genomförs i avhandlingens kapitel 3-6. 

1.4 Definition av begreppet skatteflykt 

1.4.1 Inledning 
Skatteflykt är ett område som kan diskuteras ur en mängd olika t.ex. filosofiska 
och politiska synvinklar. Det här arbetet är dock inte en avhandling om området 
skatteflykt generellt, utan en studie av den metod som används i Sverige för att 
angripa skatteflykt. Trots detta är det ändå nödvändigt att inledningsvis ägna 
ämnet skatteflykt visst utrymme och då särskilt frågan om hur detta område 
normalt brukar definieras. Avsnitten nedan syftar till att ge en introduktion till 
området och dess komplexitet, definitionssvårigheter och intresseavvägningar. 

1.4.2 Teknisk definition av skatteflykt 
Det är vanligt att tala om en allmän och en teknisk definition av begreppet 
skatteflykt.63 En allmän definition syftar till att peka ut vad skatteflykt generellt 
handlar om, men utgör inte det kriterium som används för att i ett enskilt fall 
avgöra vad som är skatteflykt. Detta redskap utgörs istället av den metod som 
används för att angripa skatteflykt. Därtill finns två olika vedertagna metoder. 
Antingen tillämpas en lagstiftad generalklausul eller en i praxis utvecklad metod 
för att angripa skatteflykt.64 De flesta länder tillämpar någon av dessa två 

                                                        
62 Jmf Lindencrona, Generalrapport angående kringående av skattelag, i Kringgående av skattelag, 
s. 105. 
63 Gällande allmän och teknisk definition samt liknande formuleringar, se t.ex. Hultqvist, 
Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 383-384, Tikka, Kringgående av skattelag - 
Finland, i Kringgående av skattelag, s. 31-32 och Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, 
Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 635. 
64 Dessa två metoder och även andra åtgärder mot skatteflykt beskrivs i kapitel 2. 
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metoder.65 I Sverige finns en lagstiftad generalklausul genom skatteflyktslagen. 
Den metod som används mot skatteflykt återspeglas i en teknisk definition. De 
transaktioner som framgångsrikt kan angripas med metoden är per teknisk 
definition skatteflykt. 

Det finns ett naturligt samband mellan den tekniska och den allmänna 
definitionen av skatteflykt genom att den metod som skall användas för att 
angripa skatteflykt utformas för att kunna komma åt det som den allmänna 
definitionen omfattar. Resultatet av ett användande av metoden ger sedan den 
tekniska definitionen.  För att bemötandet av skatteflykt skall kunna anses ske 
på ett tillfredsställande sätt måste det finnas en hög grad av överensstämmelse 
mellan den allmänna och den tekniska definitionen av skatteflykt. Den tekniska 
definitionen är dock oftast något mer detaljerad, men så behöver inte vara fallet. 
Eftersom den tekniska definitionen t.ex. följer av en generalklausul och dess av 
naturliga skäl vaga rekvisit, är det tydligt att även den tekniska definitionen är 
tämligen allmän och öppen.66  

Den här avhandlingen handlar till stor del om den tekniska definitionen av 
skatteflykt i och med att det är metoden att angripa skatteflykt som analyseras. 
Då en analys av den tekniska definitionen dock förutsätter att den sätts i relation 
till den allmänna, kommer ämnet skatteflykt nedan att behandlas mer generellt. 

1.4.3 Allmän definition av skatteflykt 
Det är svårt att fastställa en entydig allmän definition av skatteflykt då åsikterna 
om begreppet är många och i vissa fall vitt skilda. Nedan följer dock en 
beskrivning av hur skatteflykt allmänt kan definieras.   

Det finns i förarbetena till skatteflyktslagen67 många exempel på försök till 
definitioner av begreppet skatteflykt. I dessa definitioner återkommer ofta att en 
handling för att betraktas som skatteflykt skall innebära en skatteförmån som 
inte är avsedd eller förutsedd av lagstiftaren.68 Skatteflyktstransaktioner har 
sagts vara transaktioner som är civilrättsligt giltiga69 men strider mot 
lagstiftningens anda och mening70. Skatteflykt har även kommit att kallas för 
”missbruk av rättsregler”.71 I de tidiga förarbetena hänvisades också till att den 
aktuella transaktionen innebar komplicerade konstruktioner som utgjorde en 
onödig omväg för att uppnå ett visst kommersiellt mål.72  

                                                        
65 Se International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law, där 26 länders metoder mot 
skatteflykt behandlas i nationalrapporter och analyseras i en generalrapport. 
66 Ordalydelsen i en lagstiftad generalklausul skall dock ses tillsammans med sin praxis som kan 
göra klausulens tillämpningsområde betydligt tydligare. 
67 Med detta avses såväl förarbeten till den nuvarande skatteflyktslagen och dess föregångare som 
utredningar gällande skatteflyktslagen som inte har lett fram till någon lagstiftningsåtgärd. 
68 Se t.ex. prop. 1982/83:84, s. 8-9. Liknande beskrivningar finns även i tidigare utredningar, se 
t.ex. SOU 1975:77, s. 17-18. 
69 Se t.ex. prop. 1982/83:84, s. 8-9. 
70 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 43. 
71 SOU 1975:77, s. 43. 
72 Se t.ex. Ds B 1978:6, s. 1. Omvägsargumentet återfinns dock inte efter det att motsvarande 
rekvisit togs bort ur lagstiftningen 1983. 
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I juridisk doktrin finns också ett antal liknande varianter av definitioner73, 
varav Lindencronas definition av kringgående av skattelag, vilket i denna 
framställning är synonymt med skatteflykt, kanske är den mest citerade.74 
Lindencrona anser att: 
 

”[m]ed kringgående av skattelag förstås således civilrättsligt fullt giltiga 
transaktioner, där olika bestämmelser av de skattskyldiga utnyttjas på ett 
sätt, som medför en av lagstiftaren ej avsedd skattelindring. Den 
skattskyldige har helt fullgjort sin upplysningsplikt, d.v.s. han har i sin 
deklaration lämnat fullständiga uppgifter om transaktionens innehåll, 
bakgrund och karaktär. Med användandet av normala lagtolkningsmetoder 
skall det stå klart, att den beteckning den skattskyldige givit åt transaktionen 
också motsvarar dess verkliga innehåll.”75  

 
Skatteflykt har i doktrin också beskrivits som ett ”obehörigt utnyttjande av en 
ojämnhet i lagstiftningen”.76 Min tolkning är att detta åsyftar att 
neutralitetsbrister i lagstiftningen utnyttjas av de skattskyldiga för att erhålla en 
förmånligare beskattning än vad som annars skulle bli aktuell. 

Sammantaget tycks en skatteflyktstransaktion enligt förarbeten och doktrin 
allmänt kunna beskrivas som: 

 
• Civilrättsligt fullt giltig.  
• Ger upphov till en av lagstiftaren ej förutsedd eller avsedd 

skattelindring eller skatteförmån. 
• Strider mot lagstiftningens anda och mening. 
• Innebär ett utnyttjande av en ojämnhet eller ofullständighet i 

lagstiftningen. 
• Är inte en skenrättshandling eller transaktion med oriktig beteckning. 
• Är inte är ett skattebrott. 
 

Även om den inte är uttömmande, fångar uppräkningen de viktigaste egenskaper 
som en skatteflyktshandling oftast anses ha. Nedan kommer uppräkningen att 
användas i ett försök att precisera den allmänna definitionen av skatteflykt. 
Vissa av punkterna är det mest naturligt att diskutera tillsammans och så sker 
därför i redogörelsen nedan. 

Skatteflyktstransaktioner anses vara civilrättsligt fullt giltiga. Med detta 
avses att transaktionerna ur ett civilrättsligt perspektiv är tillåtna och oantastliga, 
även om de i vissa fall kan framstå som onödiga eller konstlade, då 

                                                        
73 För en sammanställning av i förarbeten och doktrin förekommande definitioner av skatteflykt se 
Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 375-386 med vidare hänvisningar. 
74 Se t.ex. Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 20. 
75 Lindencrona, Generalrapport angående Kringgående av skattelag, i Kringgående av skattelag, s. 
105. I samma verk uttrycks denna definition i ungefär samma tappning av Nielsen i Nationalrapport 
(Danmark), s. 12 och av Lodin i Inledning, s. 9.  
76 Se t.ex. Lodin, Kringgåendelagstiftningen, i Kringgående av skattelag, s. 123. 
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transaktionerna är skattemotiverade och från ett civilrättsligt perspektiv inte 
förefaller meningsfulla. Skatteflyktstransaktioner är också skatterättsligt giltiga, 
om det inte finns en metod för att angripa skatteflykt i det aktuella rättssystemet. 
En skatteflyktstransaktion strider således inte mot skattelagstiftningen bortsett 
från en eventuell metod mot skatteflykt. 

Skatteflyktstransaktioner ger upphov till en skattelindring eller en 
skatteförmån. För att uttrycka att en sådan har uppstått krävs att det aktuella 
skatteresultatet jämförs med ett annat skatteresultat. Det intressanta blir vilket 
detta jämförelseresultat är. Enligt punkterna ovan är skattelindringen inte 
förenlig med lagstiftningens anda och syfte. M.a.o. finns det en differens mellan 
lagen så som den är och lagen så som den borde vara. Lagen kan i detta 
perspektiv sägas uppvisa en regleringslucka.77 Men vad avgör hur lagen borde 
vara?  

Ett vanligt försök att besvara detta är genom tanken på en lagstiftarintention. 
Denna teori går långt tillbaka i tiden och i många olika rättsteoretiska skolor har 
lagstiftarintentionens vara eller icke vara diskuterats.78 I den modernare debatten 
har frågan om en lagstiftarintention ofta kommit att behandlas i samband med 
diskussionen om vilken tyngd förarbeten skall tillmätas vid lagtolkning. Tanken 
på en lagstiftarvilja kritiseras dock ofta hårt. Av de numera klassiska 
argumenten mot att en lagstiftarvilja kan sägas existera framhålls kanske främst 
att lagstiftaren inte är en enda individ som fattar ett beslut.79 De som stiftar lag är 
de folkvalda riksdagsledamöterna. Men varken dessa eller regerings-
medlemmarna är de som direkt deltar i lagstiftningsarbetet och har djupa och 
genomarbetade kunskaper om området för lagstiftningen, den aktuella lagen och 
omständigheterna kring den. I realiteten är det tjänstemän på olika nivåer i 
statsförvaltningen, t.ex. på Finansdepartementet, som arbetar med lagstiftningen 
och är de som kan tänkas ha en detaljerad tanke med lagen. Just detta faktum 
föranleder ofta kritik mot idén om en lagstiftaravsikt.80 Evers skriver att ”varje 
försök att bakom en lagtext finna en enhetlig lagstiftarintention eller 
lagstiftarvilja måste därför bli en ren konstruktion […]”81 Nästa del av kritiken 
som ofta framförs är att det inte är möjligt att fastslå vad de personer som deltog 
i lagstiftningsarbetet faktiskt avsåg eftersom det är omöjligt att iaktta deras 
tankar. Det rör sig således om gissningar om vad de haft för intentioner. Ibland 
framförs även att förarbeten inte alltid uttrycker de verkliga avsikterna hos de 
personer som arbetat med lagstiftningen.82 

                                                        
77 Se Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 345-
349. En lucka i lagstiftningen kan också anses föreligga om lagen blir ”för hård” i något avseende 
och t.ex. inte ger en förmån i en situation där det var tänkt att lagen skulle göra det, men detta ligger 
utanför skatteflyktsdiskussionen. 
78 T.ex. fick tankarna om en lagstiftarvilja stor plats i tysk 1800-talspositivism, men kritiserades 
hårt av t.ex. Uppsalaskolan. Se Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i 
allmän rättslära, s. 86-90. 
79 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 243. 
80 Se t.ex. Hägerström, Inquiries into the Nature of Law and Morals, s. 17-55 och 354-366. 
81 Evers, Argumentationsanalys för jurister, s. 48. 
82 Strömholm, Legaslative Material and Contruction of Statutes, i Scandinavian Studies in Law 10, 
s. 216. 
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Det är viktigt att i detta sammanhang betona att lagstiftarintentionen eller 
lagens ändamål inte behöver uppfattas som uttryck för någons vilja utan, med 
Peczeniks ord, ”som en rationell konstruktion med stöd i förarbetena”.83 
Förarbetena spelar en avgörande roll som informationskälla om lagens syfte och 
ändamål. Lagstiftarvilja gällande en specifik lagstiftning är enligt min 
uppfattning detsamma som lagens ändamål och att denna tillmäts vikt vid 
lagtolkning i Sverige är klart.84 Det är dock problematiskt att konstatera att 
lagens ändamål beaktas redan vid lagtolkningen och samtidigt använda 
lagstiftaravsikten eller lagens ändamål som jämförelse i en skatteflykts-
definition. För att en skatteflyktssituation skall föreligga anses det nämligen 
normalt att situationen inte skall gå att omfatta genom lagtolkning. Tikka skriver 
att: 
 

”användandet av termen skattekringgående kan ytterligare preciseras genom 
att man som en förutsättning för dess användning uppställer, att icke det mot 
den skattskyldiges yrkande stridande avgörandet beror endast på 
användning av normala tolkningsmetoder, utan att man har kunnat nå fram 
till avgörandet bara genom att bygga på en speciell antingen lagstiftad eller 
sedvanerättslig norm med ändamålet att effektivera uppnåendet av 
skattelagens syfte.”85 

 
Tikka utgår därmed från att den finska generalklausulen mot skatteflykt endast 
får en meningsfull rättslig funktion, om den anses ge en rätt att begagna en 
sådan tolkningsmetod eller prövningsrätt, som åtminstone enligt lagstiftarens 
mening inte hör till lagtillämparens normala kompetens.86 Jag delar denna 
inställning till skatteflyktsbegreppet. 

Då lagens syfte och ändamål beaktas redan vid lagtolkningen, går det då 
ändå att säga att det existerar regleringsluckor i förhållande till lagstiftningens 
ändamål även efter det att lagtolkningen genomförts? Detta resonemang innebär 
i så fall att en normal tolkning av skattelag inte klarar av att få lagens 
tillämpningsområde och ändamål att sammanfalla.  

Anledningen till att lagstiftaravsikten blir aktuell vid diskussioner om 
skatteflykt kan vara att det gällande vissa enskilda ifrågasatta transaktioner är 
uppenbart för betraktaren att om den aktuella situationen hade varit tydlig för de 
medverkande i lagstiftningsarbetet, så hade hänsyn tagits till detta vid lagens 
utformning och den aktuella skatteflyktssituationen hade kunnat undvikas. Det 
är m.a.o. ofta situationer som inte förutsågs som ger upphov till regleringsluckor 
och därigenom möjligheter till skatteflykt. Eftersom situationerna inte förutsågs 
så fanns det heller inte någon direkt uppfattning om de aktuella transaktionerna. 
Det som egentligen avses är således inte någon egentlig lagstiftarvilja utan en 
hypotetisk sådan. Hade situationen beaktats under lagstiftningsarbetet skulle 

                                                        
83 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 243. 
84 Se t.ex. Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 403. 
85 Tikka, Kringgående av skattelag - Finland, i Kringgående av skattelag, s. 32. 
86 Tikka, Kringgående av skattelag - Finland, i Kringgående av skattelag, s. 32. 
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detta med största sannolikhet ha fått effekter på lagstiftningen med tanke på 
lagstiftningens allmänna ändamål och utformning.  

Vid lagtolkning beaktas lagstiftningens ändamål, men inte i större 
utsträckning än vad som på ett tydligt sätt kan utläsas av lagens förarbeten och 
inte i strid med lagens ordalydelse. För att föra resonemang om skatteflykt måste 
användandet av lagstiftarviljan eller lagens ändamål tas steget längre tills det 
således är den hypotetiska lagstiftarintentionen och det allmänna ändamålet som 
inte har uttryckligt stöd i förarbetena eller som anses stå i strid med ordalydelsen 
som vi talar om. Var finner vi då ledning för att fastslå en sådan hypotetisk 
avsikt eller ett sådant allmänt syfte? I skatteflyktslagen används formuleringen 
”lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna 
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts 
genom förfarandet”. Jag anser det möjligt att dra slutsatser med dessa källor som 
grund men att det egentligen handlar om ett resonemang som bygger på 
skälighet eller rimlighet i förhållande till lagstiftningens allmänna syfte snarare 
än ett egentligt utrönande av en hypotetisk lagstiftarintention. Här finns enligt 
min uppfattning likheter t.ex. med tillvägagångssättet vid avtalstolkning och 
avtalsutfyllning inom civilrätten. Överväganden präglas där av att 
omvärldsbakgrund och kontext påverkar bedömningen av vad som är den 
lämpligaste lösningen genom att faktorer som dispositiv rätt, rekommendationer, 
etiska koder, professionella standarder och god sed tillmäts vikt.87 Ramberg och 
Ramberg skriver att ”partviljan blir ofta en fiktion, en slags teknisk nödlögn. Det 
är vanligtvis bättre att låta de faktorer som i realiteten styrt avtalstolkningen 
klart framträda och att inte juridiskt kryptera dem under fiktionens 
täckmantel.”88 Jag anser att resonemanget om partsviljan i avtalstolkning är 
överförbart till lagstiftarintentionen vid skatteflykt. Istället för att tala om en 
lagstiftarintention eller t.o.m. en hypotetisk sådan, bör de verkliga faktorerna 
som tillmäts vikt vid diskussioner om skatteflykt i så stor utsträckning som 
möjligt redovisas.89 Även om detta är en svår uppgift är det min uppfattning att 
det leder till en öppnare och mer fruktbar diskussion. 

Skatteflyktstransaktionen uppvisar vidare överensstämmelse mellan den 
etikettering som den skattskyldige gett den och den verkliga innebörden. Det 
innebär m.a.o. att transaktionen inte är en skenrättshandling eller en transaktion 
med oriktig beteckning, utan är vad den skattskyldige utger den för att vara.90  

Ett led i försöket att göra en allmän definition av skatteflykt är att skilja 
begreppet från skattebrott. En skattebrottshandling definieras i 2 § skatte-
brottslagen (1971:69). Där sägs att: 

 
”[d]en som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

                                                        
87 Se t.ex. Adlercreutz, Avtalsrätt II, s. 16-17, Heidbrink, Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i 
transporträttslig miljö, s. 108-110 och Ramberg, J./Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 147-174. 
88 Ramberg, J./Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, s. 173. 
89 Gällande lagstiftarvilja som skenargument se även Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen, i 
Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen, s. 57. 
90 Skillnaden mellan skatteflyktstransaktioner och skenrättshandlingar och transaktioner med 
oriktig beteckning utvecklas i avsnitt 2.4. 
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myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, 
kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov 
till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas 
eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till 
fängelse i högst två år.” 

 
 I enlighet med denna definition är en skatteflyktshandling vilken redovisas 
öppet och korrekt, inte något skattebrott.   

I samband med försök till definitioner av skatteflykt är det också vanligt att 
dra en skiljelinje mellan skatteflykt och skatteplanering.91 Båda dessa typer av 
transaktioner, och även skattebrotten, kan sägas ingå i det vidare begreppet 
skatteanpassade transaktioner.92 Med detta begrepp avses enligt Simon 
Almendal ”transaktioner som företas med hänsyn till de skatterättsliga 
konsekvenserna”.93 Inom detta begrepp finns handlingar som kan klassificeras 
som skatteplanering, skatteflykt och skattebrott. Men även skenrättshandlingar 
och rättshandlingar med oriktig beteckning som av skatteskäl genomförts på det 
aktuella sättet, kan räknas som skatteanpassade transaktioner. Skatteplanering 
kan definieras e contrario genom att säga att det innebär handlingar som är 
skatteanpassade men inte är en skattebrotts- eller en skatteflyktshandling och 
heller inte kan angripas med stöd av principen om verklig innebörd. Skillnaden 
mellan skatteflykt och skatteplanering, är att en skatteplaneringshandling inte 
strider mot lagens syfte, anda eller mening. I många fall kan också 
skatteplanering anses vara avsedd och förutsedd av lagstiftaren. Det kan 
diskuteras om en handling måste vara det för att kunna klassificeras som 
skatteplanering. Min uppfattning är att så inte är fallet. En situation som prövas 
mot skatteflyktslagen och där slutsatsen blir att den inte kan tillämpas p.g.a. att 
rättshandlingen inte strider mot lagstiftningens syfte, är enligt min terminologi 
skatteplanering. Detta gäller oavsett om det är tydligt att lagstiftaren vid lagens 
tillkomst avsåg eller förutsåg att de skattskyldiga skulle agera som i det aktuella 
fallet eller inte. Det är däremot inte korrekt att säga att alla transaktioner som 
prövas, men faller utanför skatteflyktslagens tillämpning, är att klassificera 
såsom skatteplanering. Om anledningen till att skatteflyktslagen inte tillämpas är 
att rekvisitet om att en skatteförmån skall ha uppstått inte är uppfyllt så är 
transaktionen inte skatteflykt, men inte heller skatteplanering, då den över huvud 
taget inte kan anses vara skatteanpassad.  

                                                        
91 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 16 och prop. 1982/83:84, s. 10. Se även Grosskopf, Skatteplanering 
och skatteflykt, SN, 1989, s. 4-16 och Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och 
skattebrott, s. 45. 
92 Se Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 43-49. 
93 Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 21. De frågor som jag anser 
att det blir aktuellt att ställa gällande denna definition är vilka transaktioner den egentligen utesluter 
och vad ett begrepp som inte säger någonting om transaktionens tillåtlighet i rättssystemet bidrar 
med. Min uppfattning om begreppet är att det inte utesluter någon typ av rättshandlingar. Det finns 
dock siuationer där det finns ett behov av ett begrepp som utan att ta ställning till en transaktions 
tillåtlighet omfattar hela det spektrum av handlingar som har det enda gemensamt att de motiverats 
utifrån skattemässiga skäl. Det är på detta sätt jag nedan använder begreppet skatteanpassade 
transaktioner. 
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Detta leder fram till utgångspunkten, att för att en handling eller transaktion 
skall vara att klassificera som skatteflykt skall den inte accepteras av 
rättssystemet. Det kan te sig språkligt något märkligt att det på det här sättet 
talas om skatteflykt då det egentligen handlar om situationer där skatteflykt 
förhindras. 

1.4.4 Slutsats 
Det är nödvändigt att acceptera det omöjliga i att försöka fånga begreppet 
skatteflykt entydigt en gång för alla i en allmän definition. Istället får ett 
konstaterande göras om att det finns transaktioner som kan ifrågasättas och att 
de utmärks av de punkter som har diskuterats ovan. Rättstillämparen får sedan i 
enskilda avgöranden med hjälp av rättssystemets valda metod mot skatteflykt 
svara på om ett aktuellt fall skall tillåtas eller inte tillåtas. Så görs också i så gott 
som alla skattesystem, antingen genom en generalklausul eller genom en 
praxismetod.  

Skatteflyktsproblematiken skapar, vilket ovan har konstaterats, ett rättsligt 
område där det blir nödvändigt att göra kompromisser och avvägningar mellan 
olika för rättssystemet viktiga värden såsom rättssäkerhet och effektivitet. Hur 
skatteflykt skall definieras och bemötas, blir därför i stor utsträckning ett resultat 
av hur prioriteringen mellan dessa värden görs i skatteflyktssituationer.  

1.5 Definition av begreppen rättssäkerhet och effektivitet 

1.5.1 Inledning 
Att det har ansetts viktigt att skatteflyktslagen utformas på ett sådant sätt att den 
kan anses uppfylla såväl rättssäkerhet som effektivitet, har påtalats tydligt i 
förarbeten både till den nuvarande och tidigare versioner av lagstiftningen mot 
skatteflykt.94 Det klargörs dock inte i något av förarbetena vad som avses med 
rättssäkerhet och effektivitet. 

Gällande rättssäkerheten är det tydligt att förutsebarheten för den 
skattskyldige, anses vara en viktig del av den rättssäkerhet som måste beaktas i 
samband med skatteflyktslagen.95 Å andra sidan talas det också i förarbetena om 
”rättssäkerhet och förutsebarhet”96, vilket antyder en uppfattning om att 
rättssäkerhetsbegreppet är vidare och omfattar mer än enbart förutsebarhet för 
den skattskyldige. Gällande den strävan efter effektivitet som också fastslås i 
förarbetena, har det redan ovan i avsnitt 1.1 påpekats att det kan handla om två 

                                                        
94 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 10.  
95 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 7-9. Att förutsebarheten har tillmätts stor vikt märks också genom det 
faktum att det har ansetts nödvändigt att förhandsbesked skall kunna lämnas gällande 
skatteflyktslagens tillämpning. Gällande detta se t.ex. SOU 1975:77, s. 72-74. 
96 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 10. 
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olika nivåer av effektivitet. Den effektivitet som åsyftas i förarbetena är enligt 
min bedömning oftast skatteflyktslagens effektivitet97, men det förekommer även 
mer allmänna uttalanden som även kan tänkas syfta på att skatteflyktslagen skall 
bidra till att upprätthålla ett effektivt skattesystem.98 I det här avsnittet behandlas 
begreppen rättssäkerhet och effektivitet närmare. 

1.5.2 Rättssäkerhet 
Det är svårt att ge en preciserad och avgränsad definition av rättssäkerhet och 
det är tydligt vid studier av doktrin att det finns många olika uppfattningar om 
vad begreppet innehåller.99 Det är vanligt att koppla rättssäkerhetsbegreppet till 
rättsstatsbegreppet, då det har ansetts som ett viktigt kriterium i rättsstaten att 
medborgaren åtnjuter skydd både mot enskilda och mot staten.100 
Rättssäkerhetskommittén uttrycker detta som att ”[r]ättsstaten och rätts-
säkerheten sägs stundom vara tvillingar, barn av samma idé. Rättssäkerheten 
värnar om att rättsstatsidealen upprätthålls”.101 Men detta underlättar knappast 
definitionen av rättssäkerhet då rättsstatsbegreppet är minst lika svårfångat och 
omdiskuterat.102 

Då rättssäkerhet är svår att definiera kan ett tillvägagångssätt vara att som ett 
led i att försöka ringa in begreppet påvisa ett antal specifika faktorer som måste 
finnas i ett rättssystem för att rättssäkerhet skall kunna anses föreligga. Att 
många av dessa faktorer är viktiga för rättssäkerheten kan de flesta enas om och 
det gör att rättssäkerheten trots allt kan sägas ha en oomtvistad kärna.103 Beyer 
har i en studie av vad olika författare anser måste finnas för att åstadkomma 
rättssäkerhet, funnit att fler än 20 olika krav har ställts för att rättssäkerhet skall 

                                                        
97 Stöd för detta finns i olika formulering som uttalat talar om en ”effektivare klausul”, se t.ex. 
SOU 1996:44, s. 11. 
98 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 10. 
99 Se t.ex. Beyer, Vad är rättssäkerhet?, i Festskrift till Calissendorff, s.11, där författaren anser att 
rättssäkerhet aldrig har fått någon allmänt accepterad auktoriativ definition. Axberger anser i EKO-
brott, EKO-lagar och EKO-domstolar. En rättspolitisk utvärdering av lagstiftningen mot ekonomisk 
brottslighet, s. 136 att uppgiften att från vetenskaplig utgångspunkt en gång för alla bestämma vad 
rättssäkerhet är ”vore […], som jag hoppas kunna visa, inte någon meningsfull uppgift. Dessutom 
vore det enfaldigt att åta sig den.” 
100 Se t.ex. Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
46 och Beyer, Vad är rättssäkerhet?, i Festskrift till Calissendorff, s.11. Se även Warnling-
Nerep/Lagerqvist Veloz Roca/Reichel, Statsrättens grunder, s. 23 där författarna beskriver 
förhållandet mellan den svenska regeringsformen och rättsstatsbegreppet. Gällande 
rättsstatsbegreppet, se t.ex. Bertilsson, Om rätt och moral. Synpunkter på Max Webers rättslära. 
Statsvetenskaplig tidskrift, 1985, s. 25-38 och Pettersson, Statsbyggnad. Den offentliga maktens 
organisation, s. 13-15.   
101 SOU 1993:62, s. 76. 
102 Se t.ex. Warnling-Nerep/Lagerqvist Veloz Roca/Reichel, Statsrättens grunder, s. 23. 
Förhållandet mellan begreppen rättsstat, demokrati och rättssäkerhet belyses av Peczenik i Vad är 
rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 88. 
103 Se Heidbrink, Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö, s. 22-24 där 
författaren behandlar begrepps avgränsningar genom prototypkategorisering. Se även SOU 
1993:62, s. 75.  
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kunna sägas föreligga.104 Denna uppräkning visar, som Peczenik konstaterar, 
”att många olika ting har något att göra med rättssäkerhet”105. Det är också 
möjligt att anta att beroende på vilken situation vi talar om, kan dessa krav 
komma att värderas mycket olika.106  

Vilka är då de aspekter av rättssäkerhetsbegreppet som normalt förs fram i 
den juridiska diskussionen, och då främst i den skatterättsliga? Rätts-
säkerhetskommittén framhöll att: 

 
”[e]n central och kanske grundläggande rättssäkerhetsaspekt är kravet att 
rättstillämpningen inte får vara godtycklig. Rättstillämpningen blir annars 
inte förutsebar och riskerar då att förlora den legitimitet som fordras för att 
medborgarna skall sätta sin tillit till den dömande verksamheten.”107  

 
Kommittén lyfter särskilt fram förutsebarheten, principen om likabehandling 
och legalitetsprincipen som viktiga rättssäkerhetsaspekter.108 Det är svårt att 
följa uppställningen då jag anser att man blandar de mål som genom 
rättssäkerheten skall uppnås (t.ex. förutsebarhet) med de medel som skall 
användas för att nå målen (t.ex. legalitetsprincipen).109 Att det är svårt att hålla 
isär dessa är särskilt tydligt gällande målet likhet inför lagen som t.ex. kan 
uppnås genom medlet principen om likhet inför lagen som är grundlagsfäst i 
regeringsformen 1:9. 

Ett krav på förutsebarhet är dock tveklöst något som så gott som alltid anses 
omfattas av rättssäkerhetsbegreppet.110 Många betraktar t.o.m. förutsebarhet som 
identiskt, eller nästan identiskt, med rättssäkerhet.111 Men det är också tydligt att 

                                                        
104 Beyer, Vad är rättssäkerhet?, i Festskrift till Calissendorff, s. 20-22. Kraven är: 
legalitetsprincipen upprätthålls eller krav på lagstöd för myndigheter och domstolars handlande, 
krav på klar och tydlig lag, förbud mot retroaktiv strafflag, förbud mot analogisk tillämpning av 
strafflag, krav att åklagaren skall styrka sin talan, objektivitetsprincipen upprätthålls, förbud mot 
godtycke, krav på saklighet och opartiskhet hos domstolar och förvaltningsmyndigheter, 
kommunikationsprincipen upprätthålls innefattande att få ”aktinsyn”, rätt att ta del av vad som 
tillförts saken och rätt att yttra sig, förbud mot otillbörlig maktanvändning, domstolsprövning av 
administrativa beslut, domstolskompetens, rätt att överklaga inklusive besvärshänvisning, 
skyldigheter att motivera beslut, kontrollmöjligheter såsom genom JO etc., avgöranden inom rimlig 
tid,  
 offentlighetsprincipen upprätthålls, muntlig förhandling i domstol och inför 
förvaltningsmyndigheter, begränsning av förekomsten av specialdomstolar och domstolars och 
förvaltningsmyndigheters självständighet.  
105 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 89. 
106 Denna uppfattning stöds av Rättssäkerhetskommitténs uttalande i SOU 1993:62, s. 79.  
107 SOU 1993:62, s. 75-76. 
108 Förutsebarhet benämns som en ”fundamental rättssäkerhetsaspekt”. Se SOU 1993:62, s. 77-78.  
109 Jmf Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8 
där Tikka talar om ”rättssäkerhetsgarantier” som en beteckning på de medel som används för att 
uppnå rättssäkerhet. 
110 Se t.ex. Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
89. 
111 Se t.ex. Frändberg, Some Reflections of Legal Security, i Festskrift till Åqvist, s. 41, Frändberg, 
Om rättssäkerhet, JT, 2000/01, s. 271-272 och Jareborg, Straffrättsideologiska framgment, s. 82. 
Jareborg skiljer dock mellan rättssäkerhet och rättstrygghet och anser då att rättstrygghet innebär 
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många anser att rättssäkerheten måste vara något mer än enbart förutsebarhet. 
Bjarup menar att istället för rättssäkerhet borde vi tala om ”rättighetssäkerhet” 
som är ett begrepp som han anser utgörs av medborgarnas säkerhet gällande att 
rättigheter respekteras och upprätthålls.112 Beyer talar om trygghet för 
”livsvärdena” som han anser skyddas av de mänskliga rättigheterna.113 Weber 
talade redan i början av 1900-talet om vikten av att formell rättssäkerhet vägs 
samman med materiell rättssäkerhet och ansåg det naturligt att rätten med tiden 
blir mer och mer materialiserad vilket innebär att olika slags etiska eller 
ideologiska värden får en mer framträdande roll. Weber menar dock att en sådan 
utveckling inte får gå för långt då det hotar rättens formella rationalitet.114 
Peczenik anser att det som finns utöver förutsebarhet i rättssäkerhetsbegreppet är 
etiska värden. ”Rättssäkerheten kan inte vara oetisk”115 anser han och hänvisar 
till det s.k. Hitler-argumentet som är vanligt i diskussioner om rättssäkerhets-
begreppets innehåll. Argumentet går ut på att visa det orimliga i att hävda att 
förutsebarhet är detsamma som rättssäkerhet genom att hänvisa till judarnas 
situation under Hitlers välde. Det var lätt för den judiska befolkningen att 
förutse att de skulle förföljas och behandlas illa, men denna förutsebarhet kan 
knappast kallas för rättssäkerhet.116  

Även i den mer renodlat skatterättsliga diskussionen har förutsebarhet 
betonats som ett mycket viktigt inslag i rättssäkerhetsbegreppet.117 Förutsebarhet 
i skattesammanhang kan enkelt uttryckt sägas innebära att de skattskyldiga skall 
kunna förutse de skatterättsliga konsekvenserna av sitt handlande. Förutsebarhet 
är dock svårare att precisera i detalj. Alhager delar i sin analys av begreppet upp 
förutsebarheten i en subjektssida (vem som skall förstå) och en objektssida (vad 
som skall förstås).118 Gällande förutsebarhetens subjektssida menar han att den 
vanligaste uppfattningen i skatterättslig doktrin kan sägas vara att det 
naturligtvis vore önskvärt att varje skattskyldig kunde förstå den exakta 
beskattningsföljden av ett agerande, men att detta med tanke på skatterättens 

                                                                                                                                  
att maktutövning skall vara rättsligt reglerad. En grundlig analys av Frändbergs teorier gällande 
rättssäkerhetsbegreppet ges av Bjarup, Rättssäkerhet såsom Rättighetssäkerhet. Några reflexioner 
om begreppsanalys, i Festskrift till Frändberg, s. 39-65. 
112 Bjarup, Rättssäkerhet såsom Rättighetssäkerhet. Några reflexioner om begreppsanalys, i 
Festskrift till Frändberg, s. 41. 
113 Beyer, Vad är rättssäkerhet?, i Festskrift till Calissendorff, s. 24-28. 
114 Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, s. 648-653. Detta kan även kopplas tillbaka till 
förhållandet mellan stabilitet och flexibilitet som nämns i avsnitt 1.1. ovan. 
115 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 92. 
116 Hitlerargumentet beskrivs t.ex. i Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och 
juridisk argumentation, s. 97. Argumentet har kritiserats av t.ex. Jareborg som hävdar att det som 
var absurt under den nazistiska epoken var rättens innehåll, inte rättssäkerhetsbegreppet. Se 
Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 90. Peczenik har bemött detta argument genom att 
hävda att ”[e]tt rättssäkerhetsbegrepp måste anses vara absurt om det tillåter att en absurd rätt 
betraktas som rättssäker.” Se Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s. 97. 
117 Se t.ex. SOU 1993:62, s. 77-79, Bergström, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens 
rättstillämpning, s. 14-15, Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT, 1998, s. 763, Tikka, 
Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen,  s. 8 och Westberg, 
Cross-border Taxation of E-Commerce, s. 67.  
118 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 85. 
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nödvändiga komplexitet är en omöjlighet. Istället får kravet på förutsebarhet 
stanna vid att sakkunniga, t.ex. skattejurister, kan förutse beskattnings-
konsekvenserna.119 När det gäller förutsebarhetens objektssida är det rimligt att 
anta att det som skall kunna förutses är ett antal möjliga ställningstaganden 
angående den givna situationen.120  

Sambandet mellan förutsebarhet och föreskriftsföljsamhet är intressant. En 
genomgång av skatterättslig doktrin i den här frågan visar att en vanlig 
uppfattning är att det finns ett starkt samband mellan förutsebarhet och en 
föreskriftsföljsam rättstillämpning.121 Att så är fallet är naturligt, men detta bör 
sägas med en viss reservation. Språket är ofta tvetydigt eller vagt och situationer 
kan sakna reglering. Det är m.a.o. inte alls säkert att det ur föreskrifterna går att 
få särskilt mycket ledning om hur en situation kommer att bedömas. Det är inte 
självklart att en föreskriftsföljsam rättstillämpning omedelbart leder till 
förutsebarhet.122 Ett exempel som jag vill betona just i skatteflyktssammanhang 
är värdeöppna eller vaga rekvisit som kan tillämpas nog så föreskriftsföljsamt 
utan att förutsebarheten därigenom behöver bli särskilt stor.  

Det har traditionellt hävdats att förutsebarheten gagnas av att domstolarna 
använder sig av en restriktiv tolkning till den enskildes fördel vid oklara fall.123 
Betungande regler skulle m.a.o. för den enskilde tillämpas endast i klara fall. 
Bergström anser att fördelarna med detta ur ett förutsebarhetsperspektiv är 
överdrivna. Han menar att normal lagtolkning tillräckligt tillgodoser 
rättssäkerhetsaspekterna då domstolarna ändå väljer den lösning som de 
starkaste skälen talar för.124 Det Bergström tycks syfta till med uttrycket normal 
tolkning är en tolkning utan någon princip som innebär restriktivitet med 
tillämpning av betungande regler i oklara fall. Finns det två alternativa lösningar 
bör rättstillämparen alltid välja det förmånligaste för den skattskyldige, anser 
Bergström. Men oftast talar övervägande skäl för en viss lösning och då bör den 
väljas.125  

Utöver förutsebarhet framhålls också att kravet på skydd för den enskildes 
personliga integritet vid statlig maktutövning, ingår i rättssäkerhetsbegreppet.126 
Påhlsson betonar att nyckelordet gällande detta är kontrollerbarhet vilket bl.a. 
kräver en öppen redovisning av de värderingar som ligger till grund för juridiska 
bedömningar.127  

                                                        
119 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 87. Se även Bergström, Förutsebarhet. En studie i 
Regeringsrättens rättstillämpning, s. 15 och Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. 
Med särskild inriktning på användning av förarbeten, s. 67. 
120 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 89. 
121 Se t.ex. Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 89 och Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 127. 
122 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 89-91. 
123 Se t.ex. Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 
232 och 509 och Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 21-22. 
124 Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 71 och Bergström, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens 
rättstillämpning, s. 15-16. 
125 Bergström, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens rättstillämpning, s. 16. 
126 Se t.ex. Hultqvist, Vad är rättssäker beskattning?, SvSkT, 1998, s. 763. 
127 Påhlsson, Rättssäkerhet och skatterättslig argumentation, SvSkT, 1998, s. 775. 
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Likhet inför lagen är också allmänt ansett som en viktig faktor som främjar 
rättssäkerheten.128 Formell likhet inför lagen kan sägas innebära att 
myndigheternas verksamhet bestäms av rättsregler och att ingen tilldelas 
förmåner eller straff som inte rättsreglerna stödjer. Materiell likhet inför lagen 
kräver också att ingen diskriminering får förekomma.129 I svensk rätt finns 
grundlagsstöd för principen om likabehandling i regeringsformen 1:9. 

Sammanfattningsvis kan således sägas att inom den skatterättsliga 
diskussionen tycks förutsebarhet, skyddet för den enskildes personliga integritet 
och likhet inför lagen, vara de delar av rättssäkerheten som oftast betonas som 
viktiga. Ofta blandas dock diskussionen om dessa delar av rättssäkerheten med 
en diskussion om de medel som skall användas för att uppnå rättssäkerhet.  

Tikka sammanfattar rättssäkerhetsbegreppet i den nordiska beskattningen 
med att framhålla att: 
 

”[h]elt allmänt uttryckt torde man kunna säga att rättssäkerhetskravet i sig 
innefattar en förväntning om att ett avgörande i ett skatteärende med 
säkerhet eller, mer realistiskt, med stor sannolikhet är riktigt (lagenligt), att 
den skattskyldige har kunnat förutse detta avgörande samt att den 
skattskyldige också i övrigt kan anse sig ha blivit korrekt behandlad vid 
beskattningen.”130 

 
Jag anser detta vara en representativ bild av rättssäkerhetsbegreppet inom svensk 
skatterätt. I avsnitt 3.3.3 nedan analyseras legalitetsprincipen som ofta betecknas 
som en viktig förutsättning för att rättssäkerhet skall uppnås.  

1.5.3 Effektivitet 
Effektivitet brukar vanligtvis delas upp i kategorier som förvaltningseffektivitet, 
rättseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet.131 Förvaltningseffektivitet 
kan sägas relatera till myndigheternas övergripande målsättningar.132 
Skatteförvaltningen har t.ex. under många år använt uttrycket ”rätt skatt på rätt 
sätt” för att sammanfatta det övergripande målet för sin verksamhet. Detta kan 
ses som ett exempel på strävan efter förvaltningseffektivitet. M.a.o. handlar det 
om att förvaltningen skall vara effektiv i sin verksamhet och för att veta vad som 
utgör verksamheten får ledning sökas i de övergripande målen, som i sin tur i 
stor utsträckning har sin uppkomst och bakgrund i lagstiftningen som reglerar 
beskattningen och handläggningen av densamma. Det förekommer också att 

                                                        
128 Se t.ex. Påhlsson, Om likhet inför skattelag, SN, 2004, s. 668. För en beskrivning av teorierna 
bakom principen om likabehandling i skatterätten, se Gunnarsson, Skatterättvisa, främst s. 108-110.  
129 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 52-53. 
130 Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8. 
131 Se t.ex. SOU 1993:62, s. 79, Bohm, Samhällsekonomisk effektivitet och Dufwenberg, 
Marknadsmakt och karteller: Samhällsekonomisk effektivitet, juridiska rekvisit och insikter från 
rekvisit, s. 4. 
132 SOU 1993:62, s. 79. 
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man skiljer ekonomisk effektivitet från den övriga förvaltningseffektiviteten för 
att kunna beräkna nyttoeffekten.133 

Rättseffektivitet syftar istället på rättsreglernas effektiva tillämpning.134 Med 
detta avses att rättsreglerna skall vara effektiva i förhållande till sitt syfte och 
ändamål och uppfylla de mål som satts upp för regeln.135 

Inom ekonomisk forskning används ofta samhällsekonomisk effektivitet som 
utvärderingskriterium och detta anses uppnått då det inte finns en alternativ 
ordning i ekonomin som gör att alla individer får det bättre. Om en 
marknadsekonomi inte spontant uppvisar samhällsekonomisk effektivitet brukar 
man tala om ett s.k. marknadsmisslyckande.136 

Vilken typ av effektivitet som diskuteras påverkar generellt också 
förhållandet till rättssäkerheten. Dessa två värden ställs ofta mot varandra, men 
det är viktigt att påpeka att de inte alltid måste komma i konflikt. 
Rättseffektivitet går t.ex. i många situationer i linje med rättssäkerheten då det 
oftast inte främjar rättseffektiviteten att åsidosätta rättssäkerheten.137 Just 
gällande skatteflyktslagen är det dock lätt att se att rättseffektivitet och 
rättssäkerhet kan komma i konflikt. 

Effektivitet kan generellt definieras som graden av målrealisation.138 
Hirschfeldt har gällande effektivitet understrukit att ”[f]ör lagstiftaren handlar 
det om att utveckla en organisation och ett regelsystem som effektivt leder till 
att målen med beskattningsverksamheten kan uppnås.”139 I annorlunda termer 
kan detta uttryckas som att målen med beskattningsverksamheten kan uppnås 
enbart om förvaltnings- och rättseffektivitet uppnås. 

Vilka mål är det då som skall uppfyllas genom skatteflyktslagen? Det enkla 
svaret är att lagen skall förhindra skatteflykt. Om så sker uppnås rättseffektivitet 
då lagen lever upp till sitt syfte och ändamål. I ett större perspektiv kan detta mål 
sättas i relation till ett annat mål, nämligen att den beskattning som förutsätts 
genom lagstiftningen till fullo skall förverkligas.140 Då uppnås även 
förvaltningseffektivitet. Om skatteflyktslagen lyckas förhindra skatteflykt, 
medför detta därigenom även ett bidrag till uppfyllandet av den större 
målsättningen. Det är således tydligt att effektivitet i skatteflyktssammanhang 
kan ses i två olika nivåer. När begreppet effektivitet används i den här 
framställningen åsyftas dock om ingenting annat sägs metodernas141 effektivitet 
vilket innebär att det handlar om rättseffektivitet. 

                                                        
133 SOU 1993:62, s. 80. 
134 SOU 1993:62, s. 79-80. 
135 RSV:s Rapport 1999:3, Vår omvärld 2010, s. 219-220. 
136 Bohm, Samhällsekonomisk effektivitet och Dufwenberg, Marknadsmakt och karteller: 
Samhällsekonomisk effektivitet, juridiska rekvisit och insikter från rekvisit, s. 4. 
137 Se SOU 1993:62, s. 79-80.  
138 Jmf Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 
18. 
139 Hirschfeldt, Likformighet och effektivitet i beskattningen, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 
302. 
140 Jmf Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 
18. 
141 Med metoderna avses de i avhandlingen behandlade metoderna för att angripa skatteflykt. 
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1.5.4 Användandet av begreppen i analysen 
Det har ovan visats att både rättssäkerhet och effektivitet är mångfasetterade och 
svårfångade begrepp som innehåller flera olika delar. Den beskrivning av 
begreppen som utvecklats ovan, utgör utgångspunkten för hur jag uppfattar 
begreppen. Även om det inte går att uppställa klara definitioner för de båda 
begreppen är det min uppfattning att det finns en begreppskärna som de flesta 
kan enas kring och att det därför är möjligt att i denna framställning använda 
begreppen som de värden som skatteflyktslagen142 ställs mot. 

Det har redan ovan påpekats att denna studie inte syftar till att mäta eller 
utvärdera skatteflyktslagens rättssäkerhet och effektivitet, då detta inte skulle 
vara möjligt. Problemen med en sådan utvärdering är kanske allra mest tydliga 
gällande effektiviteten. 

För det första skulle en utvärdering av skatteflyktslagens effektivitet vara 
tvungen att göras genom att den tekniska definitionen, d.v.s. skatteflyktslagen, 
ställs mot den allmänna definitionen av skatteflykt. Som ovan har påpekats är 
det inte möjligt att entydigt definiera skatteflykt i en allmän definition vilket 
innebär att några exaktare bedömningar av skatteflyktslagens effektivitet också 
omöjliggörs. Om det inte går att svara på exakt vad som utgör skatteflykt, går 
det inte heller att svara på i vilken exakt grad skatteflykt angrips genom 
skatteflyktslagen. För det andra måste man för att kunna uttala sig om 
skatteflyktslagens effektivitet ha kunskap om lagens allmänpreventiva 
effekter.143 Om lagen aldrig tillämpas kan det bero på att den är fullständigt 
ineffektiv, men det kan också innebära att den genom sin allmänpreventiva 
effekt har avskräckt de skattskyldiga från skatteflykt och därför är ytterst 
effektiv trots att den aldrig tillämpas. Det finns i dagsläget inga studier som ger 
någon tydlig bild av skatteflyktslagens allmänpreventiva effekt. Detta bidrar 
därför också till att omöjliggöra en utvärdering av skatteflyktslagens effektivitet. 

Som angivits i syftesavsnittet144 ovan är analysen i avhandlingen inriktad mot 
att försöka peka ut och analysera de olika komponenter som påverkar 
rättssäkerheten och effektiviteten hos en metod mot skatteflykt. Syftet med detta 
är därigenom att få en tydligare och mer utvecklad verktygslåda att tillgå vid 
beslut om hur viktningen mellan rättsäkerhet och effektivitet skall göras. 

                                                        
142 Även de övriga undersökta generalklausulerna samt generalklausuler och praxismetoder mer 
generellt ställs i framtställningen mot rättssäkerhet och effektivitet. 
143 Uppfattningen om att det finns en allmänpreventiv effekt bygger på den teori som Feuerbach 
grundade och som går ut på att hotet om straff under vissa omständigheter kan förhindra nya brott. 
Med allmänprevention, eller generalprevention, avses normalt den påverkan som en påföljd har på 
allmänhetens benägenhet att begå brott. M.a.o. är det den eventuella avskräckande funktionen som 
en påföljd kan anses ha, som åsyftas. Se t.ex. Nelson, Kriminalpolitik och ingripande, s. 21-22 och 
Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, i Metod och perspektiv. Texter i straffrätt, 
processrätt och skatterätt, s. 59. För ett rättsekonomiskt perspektiv på allmänprevention se t.ex. 
Roos, Prevention av skador enligt Steven Shavell, i Festskrift till Agell, s. 517-524. 
144 Se avsnitt 1.2. 
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1.6 Terminologi 
I detta arbete används termen skatteflykt trots att den går att ifrågasätta av flera 
skäl. En viktig invändning mot termen är att uttrycket skatteflykt egentligen 
borde vikas för situationer som betecknar en skattskyldigs fysiska flytt ur landet 
av skatteskäl. Ett argument för en sådan terminologi är att det finns andra länder, 
t.ex. Tyskland, som använder termen på detta sätt.145 Ett annat argument är att 
människor utan skattejuridisk kunskap i allmänhet tycks uppfatta terminologin 
så.146 Dessutom kan skatteflykt anses vara ett uttryck som är moraliskt 
fördömande. Med tanke på detta är kringgående av skattelag möjligen en bättre 
beteckning på området. Anledningen till att termen skatteflykt trots detta 
används i framställningen är i huvudsak den svenska lagen mot skatteflykt.  Med 
tanke på lagens terminologi känns det naturligt att transaktioner som 
generalklausulen är tillämplig på är att betrakta som skatteflykt. Därigenom blir 
det vidare naturligt att även i en mer allmän diskussion av ämnet tala om 
skatteflykt.147 Termen kringgående av skattelag förekommer i några i citat i 
framställningen. Min uppfattning är att denna term är synonym med skatteflykt. 

Den svenska generalklausulen mot skatteflykt finns i 2 § skatteflyktslagen 
och på motsvarande sätt utgörs generalklausulen i kanadensisk rätt av tre 
subsections av section 245 Income Tax Act (ITA)148 och den tyska 
generalklausulen av första meningen i första stycket 42 § Abgabenordnung 
(AO)149. När det i den här framställningen talas om generalklausulerna mot 
skatteflykt i dessa länder avses dock alla reglerna i skatteflyktlagen/section 245 
ITA/42 § AO. I svenskt avseende blir resultatet att benämningarna 
skatteflyktslagen och generalklausulen används synonymt. 

Gällande definitionerna av begreppen skatteflykt, skatteplanering, skattebrott 
och skatteanpassade handlingar hänvisas till avsnitt 1.4.3. ovan. 

1.7 Tidigare forskning på området 
I Sverige är det i huvudsak tre avhandlingar före denna som har behandlat 
skatteflykt. Den äldsta av dessa är Helmers Kringgående av skattelag från 1956. 
Sedan följer Skatter och civilrätt av Bergström från 1978 och 
Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen av Hultqvist från 1995. Helmers 
studie är bred och innehåller en tämligen djup komparativ studie. Helmers ägnar 
definitioner och terminologi inom området stor möda. I främst dessa delar är 

                                                        
145 Se avsnitt 4.2. 
146 Se gällande detta resonemang Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk 
beskattningsrätt, s. 254. En sökning på nätet efter artiklar i allmänna, icke skatterättsliga, tidskrifter 
som innehåller ordet ”skatteflykt” visar att en stor mängd av de funna artiklarna behandlar 
individers och företags skattemotiverade flytt från Sverige. Sökningen visar dock att 
begreppsförvirringen inom det här området är stor i allmän press då transaktioner som beskrivs som 
skatteflykt kan röra sig om såväl skatteplanering som skatteflykt och skattebrott. 
147 Se uppdelningen ovan i avsnitt 1.4. i en allmän och en teknisk definition av skatteflykt.  
148 Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.). 
149 Abgabenordnung v. 1. 10. 2002. 
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avhandlingens innehåll även idag, drygt 50 år efter det att den skrevs, aktuellt. 
Annars har naturligtvis mycket hunnit hända på området. Bergström behandlar 
skatteflyktsproblematiken i en del av sin avhandling som utreder användandet av 
civilrättsliga termer i skatterätten. När Bergström skrev sin avhandling hade 
skatteflyktslagen ännu inte införts, vilket gör att Bergström i avhandlingen 
diskuterar skatteflykt från ett mer allmänt perspektiv. Hultqvist gör en 
omfattande genomgång av skatteflyktslagens utveckling och rekvisit i sin 
avhandlings två sista kapitel. Hans genomgång och analys är huvudsakligen 
inriktad mot att utreda hur skatteflyktslagen ställer sig mot legalitetsprincipen.  

I övriga Norden har skatteflykt också behandlats i flera monografier. I 
Danmark finns Pedersens avhandling Skatteudnyttelse från 1989, I Norge 
Banouns avhandling Omgåelse av skattereglene. En studie av 
høyesterettspraksis från 2003 och i Finland Voipios avhandling Verotuksen 
kiertämisestä från 1968 och Tikkas avhandling Veron minimoinnista från 1972. 
Ett nordiskt samlat arbete på området som än idag till delar känns aktuellt, är det 
som gavs ut med anledning av Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets 
seminarium om kringgåendeproblemen i nordisk skattelagstiftning 1975. 
Seminariet resulterade i en publikation med rapporter och inlägg från seminariet 
från olika forskare från Norden, bl.a. Aarbakke, Bergström, Lindencrona, 
Nielsen och Tikka.150 

International Fiscal Association (IFA) ägnade 2002 års kongress åt ämnet 
”Form and substance in tax law”.151 Inför kongressen skrevs 26 
nationalrapporter där bl.a. ländernas åtgärder mot skatteflykt beskrevs och 
analyserades. Generalrapporten skrevs av Zimmer.152 
 

                                                        
150 Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, Kringgående av skattelag.  
151 International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law.  
152 Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 19-67. 
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2 Åtgärder mot skatteflykt  

2.1 Inledning  
I de flesta länder vidtas åtgärder mot skatteflykt på flera olika sätt och nivåer. 
Dels genomförs åtgärder som är preventiva och syftar till att se till att skatteflykt 
inte skall uppstå, dels införs i många länder även en metod för att angripa redan 
genomförda skatteflyktstransaktioner.1 Den senare typen av metoder kommer 
nedan att benämnas repressiva metoder.2 

I gruppen av preventiva åtgärder finns flera olika metoder som sinsemellan 
skiljer sig mycket åt. Det handlar t.ex. om att skapa ett så genomarbetat och 
neutralt skattesystem som möjligt, om att öka de skattskyldigas vilja att betala 
skatt och att införa special- och stopplagstiftning i de fall där det har 
uppmärksammats att lagstiftningens utformning ger upphov till skatteflykt. De 
repressiva metoderna utvecklas i de flesta länder genom en av två metoder;3 en 
lagstiftad generalklausul mot skatteflykt eller en metod att angripa skatte-
flyktstransaktioner utan lagstöd som vuxit fram ur domstolarnas rätts-
tillämpning, en s.k. praxismetod.4 

Uppdelningen mellan preventiva och repressiva åtgärder är dock inte helt 
oproblematisk eftersom vissa metoder utgör en blandning. Det tydligaste 
exemplet är kanske retroaktiv lagstiftning. När lagstiftning införs som även ges 
en retroaktiv verkan får den effekt på såväl genomförda som framtida 
transaktioner och kan därför sägas ha såväl preventiva som repressiva inslag. 
Retroaktiv lagstiftning presenteras nedan i avsnittet om preventiva åtgärder.  

Trots medvetenheten om att gränsen mellan de olika åtgärdstyperna ibland är 
svår att dra, finns det ändå en pedagogisk vinst med uppdelningen då den 
tydliggör att skatteflykt motverkas genom en kombination av åtgärder på olika 
nivåer. Detta faktum anser jag inte alltid vara tydligt i diskussionerna om 
skatteflykt. Preventiva och repressiva åtgärder kombineras för att motverka 

                                                        
1 International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law. 
2 Jmf Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8 
där Tikka använder motsvarande indelning mellan de rättssäkerhetsgarantier som han anser finns i 
skattesystemet. 
3 International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law, innehåller 26 nationalrapporter 
som bl.a. beskriver rättssystemens eventuella metoder mot skatteflykt. Endast tre 
nationalrapportörer anser att det i deras rättssystem varken finns en generalklausul mot skatteflykt 
eller en praxismetod. Se avsnitt 2.3.1.  
4 De båda metoderna definieras och utvecklas vidare i avsnitt 2.3.2.1 respektive 2.3.2.2.  Det är 
dock möjligt att det i ett rättsystem kan förekomma två parallella metoder. 
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skatteflykt5, men det är ofta de repressiva åtgärderna som omtalas. I det här 
kapitlet tydliggörs att de repressiva metoderna bara är en del av det åtgärdspaket 
som används i ett skattesystem för att motverka skatteflykt.  

Ett led i avhandlingens syfte är att kortfattat jämföra de två repressiva 
metoderna mot skatteflykt i rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Detta 
sker nedan huvudsakligen genom en jämförelse mellan fyra nordiska länders 
metoder mot skatteflykt.6 

Nedan i kapitlet kommer också frågan att behandlas om det i svensk rätt 
accepterats en praxismetod mot skatteflykt. För att kunna utreda detta behandlas 
bl.a. principen om att transaktioner skall bedömas efter sin verkliga innebörd.7  

Det är inte ovanligt att det inom skatteflykts- och genomsynsdiskussionen 
förekommer begreppsförvirring. Kapitlet syftar därför även till att ge läsaren en 
redogörelse av min begreppsuppfattning inom det här området, vilket 
förhoppningsvis kommer att öka tydligheten i den kommande delen av 
avhandlingen.  

2.2 Preventiva åtgärder 

2.2.1 Inledning 
I detta avsnitt skall några vanliga preventiva åtgärder mot skatteflykt beskrivas. 
Som ovan nämnts är det vanligt att de repressiva åtgärderna mot skatteflykt får 
större utrymme och blir mer omdiskuterade. Men faktum är att de repressiva 
åtgärderna aldrig kan ses som självständiga lösningar på problemet med 
skatteflykt i ett rättssystem. Det behövs en kombination av olika åtgärder på 
olika nivåer och de preventiva åtgärderna kan i många fall anses viktigare då de 
kan förändra förutsättningarna för att skatteflykt uppstår. Dessa åtgärder har på 
så sätt stor påverkan och genomslagskraft på skatteflyktssituationen i ett 
rättssystem. I svenska förarbeten har det påpekats att det mest effektiva sättet att 
motverka skatteflykt är att utforma skattesystemet så att skatteflykt försvåras 
och att detta, oavsett om lagstiftningen innehåller en generalklausul mot 
skatteflykt eller ej, alltid måste anses vara ett viktigt mål att sträva mot.8 

                                                        
5 Se Tikka, Om kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den finska 
inkomstbeskattningen, SN, 1992, s. 590 där han understryker att en kombination är nödvändig då 
den optimala lösningen inte finns i en metod utan i ”en balanserad mix av olika metoder.” 
6 Se avsnitt 1.2 och 1.3.2.6 där denna jämförelses syfte och metodgrund utvecklas. 
7 Detta avsnitt bygger delvis på Rosander, National Report, Sweden, i Form and Substance in Tax 
Law, s. 523-536. 
8 SOU 1989:81, s. 42. Även i doktrin har preventiva lagstiftningsåtgärder förespråkats som den 
bästa metoden att motverka skatteflykt. Se t.ex. Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i 
svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 516 och Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 516. 
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2.2.2 Lagstiftningens utformning 
Skattelagarnas funktion är självfallet beroende av hur lagarna konstrueras och 
kommer till uttryck. När det konstateras att en lag inte fått önskad effekt, t.ex. 
genom att lagstiftningen har öppnat möjligheter för skatteflykt, kan det dock 
även bero på någon av de många yttre faktorer som påverkar hur skattesystemet 
fungerar. Exempelvis kan nya finansiella lösningar, ökad kommunikation eller 
utveckling av skattesystemen i andra länder leda till att nya förutsättningar för 
beskattningen uppstår.   Den ständiga utvecklingen i samhället kan sägas skapa 
juridiska spänningsfält.  

Ibland utpekas strukturskillnader i skattesystemet samt civilrättens och 
skatterättens förhållande till varandra som förutsättningar för att skatteflykt skall 
uppstå.9 Detta är något onyanserat, då det till slut är regleringsluckorna10 som 
möjliggör skatteflykten. Skattesystemet kan innehålla stora strukturskillnader 
utan att detta behöver innebära att skatteflykt uppkommer. Detta gäller så länge 
lagstiftningen lyckas parera strukturskillnaderna och förutse vad dessa kommer 
att inspirera de skattskyldiga till för olika transaktioner. Ju större 
strukturskillnader, desto svårare blir dock utgångsläget vid lagstiftningen för att 
lyckas överblicka alla de konsekvenser som skall beaktas. Existensen av 
strukturskillnader inom skattesystemet innebär därför att regleringsluckor lättare 
uppstår. Omständigheter som att beskattningen av samma intäkt skiljer sig åt 
beroende på inkomstens form, inkomstmottagarens ekonomiska och rättsliga 
förhållande och inkomstens geografiska och tidsmässiga placering, ger resultatet 
att de skattskyldiga gärna styr inkomsten så att den framträder på det i 
sammanhanget mest förmånliga sättet.11 Detta förhållande gör att ett effektivt 
sätt att minska regleringsluckorna och därigenom möjligheterna till 
skatteplanering och skatteflykt är att sträva mot ett mer neutralt skattesystem.12 

Att det ur skatteflyktsperspektivet skulle vara önskvärt att konstruera ett 
enkelt skattesystem där ingen skillnad görs t.ex. mellan inkomstslag eller olika 
typer av skattesubjekt, är därför klart. Frågan som följer detta resonemang är 
dock om inte ett sådant skattesystem är en utopi. De nuvarande 
strukturskillnaderna i vårt skattesystem är ett resultat av t.ex. rättssystemets 
historia, samhällets förutsättningar och politiska önskemål. De uttrycker 
resultatet av den förda skattepolitiken och avspeglar avvägningar som gjorts 
under utformandet av skattesystemet.13 Att detta leder till att beskattningen blir 

                                                        
9 Se t.ex. Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 21. 
10 Regleringsluckor har behandlats ovan i avsnitt 1.4.3 och definieras där som en situation där det 
finns en differens mellan lagen som den är och lagen som den borde vara. Se Peczenik, Vad är 
rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 345-349. I skattesammanhang 
kan en regleringslucka t.ex. vara när en icke avsedd skatteeffekt uppstår som strider mot 
lagstiftningens anda och syfte.   
11 Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 12.  
12 Gällande neutralitet i skatterätten se t.ex. Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 135-146 och Persson 
Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 29-53. 
13 Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 12. 
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komplicerad och även bidrar till att öka möjligheterna till skatteflykt, är 
förmodligen tyvärr något som vi tvingas leva med. 

Även om hela lösningen på problemet med skatteflykt inte kan uppnås 
genom åtgärder i det normala lagstiftningsarbetet, finns åtgärder som kan vidtas 
inom det här området som kan bidra till att minska möjligheterna till skatteflykt. 
Hur processen vid en lags tillkomst ser ut spelar därför en avgörande roll. 
Onödiga strukturskillnader finns det ingen anledning att bevara med tanke på de 
nackdelar de leder till ur skatteflyktshänseende. Lagar kan omarbetas i dess 
grundstruktur för en mer lättöverskådlig och heltäckande lagstiftning. 
Skattereformer genomförs ofta delvis av detta skäl och den svenska 
skattereformen i början på 1990-talet är inte något undantag.14 Reformerna har 
bl.a. inneburit utjämningar inom flera skatteområden men också försök till en 
bättre formulerad skattelagstiftning som skulle ge upphov till färre 
regleringsluckor. 

Förhållandet mellan skatterätt och civilrätt är en mycket viktig fråga när det 
gäller att försöka klargöra vilka bakomliggande förhållanden som möjliggör 
skatteflykt.15 Det går att se både för- och nackdelar med användandet av 
civilrättsliga termer inom skatterätten. Bergström har framhållit att det skulle 
vara möjligt att bygga upp en egen skatterättslig terminologi vid sidan av den 
civilrättsliga, men att detta skulle vara onödigt. Anledningen är att beskattningen 
ändå ofta knyter an till samma faktiska förhållanden som regleras inom 
civilrätten.16  Detta innebär enligt Bergström att även om en självständig 
skatterättslig terminologi skulle utvecklas, skulle de civilrättsliga begreppen inte 
kunna undvikas, eftersom de ändå skulle utgöra en utgångspunkt. Då detta 
skulle bli komplicerat och opraktiskt anser han att man bör vara försiktig med att 
ersätta civilrättslig terminologi med skatterättsliga uttryck, så länge detta inte 
leder till att mer ändamålsenliga lösningar uppnås.17  

Den civilrättsliga terminologin är av naturliga skäl anpassad efter de syften 
som ligger till grund för de olika civilrättsliga reglerna och tar inte hänsyn till de 
skatterättsliga konsekvenser som följer av olika transaktioner.18 Detta leder till 

                                                        
14 Se t.ex. prop. 1989/90:110 s. 294 där det sägs att en av anledningarna till att reformen genomförs 
är att skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. 
15 Förhållandet mellan civilrätt och skatterätt har behandlats t.ex. av Bergström, Skatter och 
civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, 
Bergström, Ogiltighet ur civilrättslig och skatterättslig synvinkel, Grosskopf/Grönfors, Civilrätt och 
skatterätt - hönan och ägget?, SN, 1990 s. 353-367, Grosskopf, Finns det någon särskild 
skatterättslig civilrätt?, i Festskrift till Grönfors, s. 211-228, Hjerner, Sken - bulvanskap - 
kringgående, Genomsyn eller förträngning?, i Festskrift till Thornstedt, s. 269-304 och Hultqvist, 
Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, SvSkT, 2005, s. 306-307. Se även Pedersen, 
Skatteudnyttelse, s. 218-225 och Vinther, Civilrettens styrning af skatteretten. 
16 Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 12. 
17 Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 12. 
18 Det finns olika uppfattningar om huruvida civilrätten alltid kan anses ha en härskande funktion 
över skatterätten. Jmf t.ex. Hultqvist, Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt, SvSkT, 2005, 
s. 306 och Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 21-23. 
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att användandet av civilrättsliga termer inom skatterätten kan bidra till att göra 
skatteflykt möjlig vilket hänger samman med den grundläggande civilrättsliga 
avtalsfriheten. Avtalsfriheten är en samhällelig grundprincip som innebär att det 
står medborgarna fritt att ingå civilrättsliga ekonomiska transaktioner samt välja 
utformningen för dessa transaktioner så länge de civilrättsliga reglerna 
upprätthålls.19 Avtalsfriheten kan utnyttjas till att lägga olika ekonomiska 
transaktioner tillrätta så att ett visst skatteresultat uppstår. Det har ovan 
konstaterats att skattesystemet innehåller strukturskillnader och neutralitets-
brister. Då det existerar regleringsluckor kan de skattskyldiga genom avtals-
friheten dra nytta av dessa strukturskillnader för att uppnå förmånliga och av 
lagstiftaren ej avsedda skatteeffekter. 

2.2.3 Påverkan av de skattskyldigas inställning till att betala skatt 
Även om det finns regleringsluckor i rättssystemet, uppstår inte skatteflykt om 
inte de skattskyldiga arrangerar sina transaktioner så att dessa luckor utnyttjas. 
Att försöka påverka de skattskyldigas vilja att betala skatt kan därför ses som en 
preventiv åtgärd för att förhindra skatteflykt.20  

I forskningen om de skattskyldigas skattemoral och inställningen till olika 
skatteanpassade handlingar görs vanligtvis inte någon åtskillnad mellan 
skatteplanering, skatteflykt och skattebrott. Ur ett makroekonomiskt perspektiv 
ger dessa handlingar ofta ett likartat resultat och därför är det vanligt att någon 
åtskillnad inte görs.21  

Det finns dock forskning som visar att de skattskyldigas åsikter skiljer sig åt 
på ett mycket tydligt sätt vad gäller inställningen till å ena sidan skatteplanering 
och skatteflykt och å andra sidan skattebrott.22 En studie från början av 2000-
talet visar att skatteplanering och skatteflykt oftast inte uppfattas som stridande 
mot varken lag eller moral, medan de skattskyldiga i stor utsträckning anser att 
skattebrott strider mot såväl lag som moral.23 I Sverige finns mig veterligen inte 
någon renodlad undersökning om de skattskyldigas inställning till skatteflykt, 
men flera studier om skattefuskets orsaker. Av de få utländska forskningsprojekt 
som skiljer mellan skatteplanering och skatteflykt å ena sidan och skattebrott å 
andra sidan, har jag dock inte funnit något som tar även nästa steg, nämligen att 
även skilja mellan skatteplanering och skatteflykt. Detta kan troligen förklaras 
med den engelskspråkiga terminologin som ofta använder Tax Avoidance som 
en benämning för både skatteplanering och skatteflykt. Detta är olyckligt då det 

                                                        
19 För en definition och beskrivning av avtalsfrihet se t.ex. Skogh/Lane, Äganderätten i Sverige. En 
lärobok i rättsekonomi, s. 38-40. 
20 Gällande frågor om skattemoral och skillnaden mellan lagregler och moralregler se t.ex. 
Svensson, Skatterättslig etik, SN, 2000, s. 112-123. 
21 Cross/Shaw, The evasion-avoidance choice: suggested approach, National Tax Journal, 1982, 34, 
s. 489-491. 
22 Se t.ex. Schneider/Kirchler/Maciejovsky, Social Representations on Tax Avoidance, Tax 
Evasion and Tax Flight: Do legal Differences Matter? 
23 Schneider/Kirchler/Maciejovsky, Social Representations on Tax Avoidance, Tax Evasion and 
Tax Flight: Do legal Differences Matter? 
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hade varit mycket intressant att i det här sammanhanget kunna se resultatet av 
forskning just gällande de skattskyldigas inställning till skatteflykt. 

Utländska undersökningar om Tax Avoidance visar att de skattskyldiga i stor 
utsträckning upplever det som att den vanliga människan får bära den största 
skattebördan, medan andra har lättare att komma undan.24 Att utnyttja kryphål i 
lagen anses därför vara i sin ordning om den möjligheten bjuds.25 Skillnaden 
mellan skatteplanering och skatteflykt å ena sidan och skattebrott å andra sidan, 
anser dock de flesta vara mycket stor. Medan den första kategorin förknippas 
med ord som laglighet, intelligens och skicklighet förknippas den andra 
kategorin med ord som risk, olaglighet och kriminalitet.26   Även svenska 
undersökningar om skattebrott pekar på vikten av upplevelsen att andra gör rätt 
för sig och hur detta påverkar den skattskyldiges egen inställning till att betala 
skatt. Nästan 75 procent av de tillfrågade skattskyldiga i Riksskatteverkets 
(RSV) riksomfattande undersökning av allmänhetens inställning till skattefusk27 
2002 uppgav att de var beredda att betala sin skatt så länge alla eller nästan alla 
gör det.28 Laurin påvisar också i sin studie om skattefuskets orsaker att 
medborgarnas uppfattning om de andra medborgarnas beteende är av mycket 
stor vikt.29 

På frågan om varför det finns skattefusk var de klart vanligaste svaren i 
undersökningen som Skatteverket (SKV) genomförde 2004 att personer i 
ledande ställning bryter mot samhällets normer (65 procent), att skatterna är för 
höga (62 procent) och att solidariteten med samhället är låg (51 procent).30 Bara 
5 procent ansåg i undersökningen att ”det var OK att skattefuska”, medan 80 
procent ”inte ansåg det vara OK”.31 Majoriteten (62 procent) ansåg i 
undersökningen att skattefusk är ett allvarligt samhällsproblem.32  

Wahlund uppställer i sin studie  23 s.k. förklarande faktorer33 som han prövar 
för att se om de har direkt inflytande på skattefusk. Han konstaterar att endast 
fem av dessa faktorer påverkar de skattskyldigas beslut att skattefuska. Dessa 
faktorer är:  
 

                                                        
24 Se t.ex. Kinsey, Survey data on compliance: A compendium and review. 
25 Song/Yarbrough, Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey, Public Administration review, 
1978, s. 450-451. 
26 Schneider/Kirchler/Maciejovsky, Social Representations on Tax Avoidance, Tax Evasion and 
Tax Flight: Do legal Differences Matter?, s. 8. 
27 Enligt vad som framgår av rapporten har de tillfrågade inte fått någon angiven definition av 
begreppet skattebrott. 
28 RSV Rapport 2003:2, Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
myndigheternas kontroll, s. 32. 
29 Laurin, På heder och samvete. Skattefuskets orsaker och utbredning, s. 376 
30 SKV Rapport 2005:7, Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
myndigheternas kontroll, s. 31. 
31 SKV Rapport 2005:7, Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
myndigheternas kontroll, s. 33.  
32 RSV Rapport 2003:2, Allmänhetens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och 
myndigheternas kontroll, s. 32. 
33 Wahlund, Skatter och ekonomiska beteenden. En studie i ekonomisk psykologi om främst 
skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning, s. 109-124. 
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• Förekomsten av flera olika anställningar vilket ger fler möjligheter till 
skattefusk. 

• Den möjlighet man upplever sig ha att skattefuska. 
• Den attityd till brott man har. 
• Hur man upplever riskerna med skattefusk.  
• Hur mycket man försöker fly undan skatt på andra sätt.34 

 
Walund konstaterar med detta som grund att ”tillfället gör tjuven”.35 Walunds 
fem faktorer överensstämmer i hög grad med de orsaker som Laurin uppställer 
som avgörande för skattefusk.36 I båda dessa studier framkommer att 
skattetrycket inte tycks påverka graden av skattebrott. I Engdahls studie av 
offshore-marknader och ekonomisk brottslighet påpekas emellertid att det inte 
går att tala generellt om vad som motiverar till ekonomisk brottslighet, då det 
finns många olika typer av motiv som i sin tur realiseras av olika händelser eller 
förhållanden.37 

Huruvida resultaten av undersökningarna om orsakerna till skattebrott kan 
anses tillföra någon kunskap om de skattskyldigas inställning och motiv till 
skatteflykt anser jag vara ovisst. 

En intressant fråga som har uppmärksammats i olika forskningssammanhang 
är sambandet mellan den individuella kunskapen om skattesystemet och 
individens inställning till att betala skatt. Även om forskningen inte är helt 
entydig pekar resultaten mot att förståelse för skattesystemet ökar viljan till 
skatteplanering och skatteflykt men minskar viljan till skattebrott.38 

2.2.4 SKV:s publicering av ”felaktiga skatteupplägg” 
Något som kan bidra till att minska uppkomsten av skatteflyktssituationer är den 
information som SKV publicerar gällande hur vissa transaktioner kommer att 
bedömas. Sedan början av 2007 publicerar SKV på sin webbplats information 
om skatteupplägg som myndigheten anser vara felaktiga.39 I ett nyhetsbrev40 

                                                        
34 Wahlund, Skatter och ekonomiska beteenden. En studie i ekonomisk psykologi om främst 
skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning, s. 311. 
35 Wahlund, Skatter och ekonomiska beteenden. En studie i ekonomisk psykologi om främst 
skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning, s. 311. 
36 Laurin, På heder och samvete. Skattefuskets orsaker och utbredning, s. 373-385. 
37 Engdahl, I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshore-marknader och 
ekonomisk brottslighet, s. 249-261. 
38 Se t.ex. Groenland/van Veldhoven, Tax evasion behavior: A psychological framework, Journal 
of Economic Psychology, 1983, s. 129-144, Eriksen/Fallan, Tax knowledge and attitudes towards 
taxation. A report on a quasi-experiment, Journal of Economic Psychology, 1996, s. 387-402 och 
Schneider/Kirchler/Maciejovsky, Social Representations on Tax Avoidance, Tax Evasion and Tax 
Flight: Do legal Differences Matter?, s. 10-11. Detta motsägs av Laurin, På heder och samvete. 
Skattefuskets orsaker och utbredning, s. 376 som istället framhåller att de som skatteplanerar också 
i högre grad skattefuskar. 
39 Se: http://www.skatteverket.se/skatter/skatteupplagg.4.3dfca4f410f4fc63c8680009670.html 
(2007-06-17). 
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sägs motivet till detta vara en vilja att varna företag och privatpersoner så att de 
undviker de aktuella skattekonstruktionerna då de inte kommer att godkännas av 
SKV. Tanken sägs uttryckligen vara att skapa en avskräckningseffekt. Genom 
att på ett tidigt stadium ge information anser SKV att stora belopp kan besparas i 
skattebortfall, men också att de skattskyldiga kan besparas dyra och långvariga 
processer.  

SKV:s publicering har väckt debatt om huruvida ett sådant tillvägagångssätt 
är positivt eller negativt för rättssäkerheten. Det finns företrädare för åsikten att 
publiceringen gagnar förutsebarheten41, medan andra menar att det inte är SKV:s 
uppgift att peka ut vad som är felaktiga skatteupplägg då det snarare är en fråga 
för domstolarna att ta ställning till.42 

SKV:s publicering kan ses som en preventiv åtgärd för att skatteflykt inte 
skall uppstå. Då transaktionerna inte är prövade är det dock möjligt att de vid en 
domstolsprövning skulle godkännas. På det här sättet kan SKV:s publicering 
också få effekten att det som de skattskyldiga avskräcks från i vissa fall är 
tillåtna skatteplaneringstransaktioner. 

2.2.5 Special- och stopplagstiftning 
Det finns i skattelagstiftningen många regler som syftar till att hindra vissa 
skattemässigt gynnsamma effekter från att uppstå. Denna lagstiftningstyp 
benämns av Lodin som kringgåendelagstiftning och definieras som 
lagstiftningsåtgärder som tillgrips för att förhindra ett obehörigt utnyttjande av 
en ojämnhet i lagstiftningen eller en förmånsbehandling given i visst politiskt 
syfte.43 Genom lagstiftningsåtgärden kan ojämnheten eller förmånsbehandling 
finnas kvar i skattesystemet och endast oacceptabelt utnyttjande förhindras. 
Tjernberg kallar denna lagstiftningstyp för särreglering och menar att den inom 
skatterätten ofta betecknas som stoppregler, spärrlagstiftning, kringgåenderegler 
eller neutralitetsskapande regler.44 Jag delar hans uppfattning om att dessa 
uttryck förekommer och i regel används synonymt.45 Andra uttryck som 

                                                                                                                                  
40 Se Skatteverket nyhetsbrev från 2007-01-09, tillgängligt via: 
http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/pressrum/07/2007riks/20070109felaktigaskatteupplagg
publiceraspawebbplatsen.5.3dfca4f410f4fc63c86800011010.html (2007-06-17).  
41 Se t.ex. Andersson, Skatteverket stärker rättssäkerheten, DI, 2007-02-22 och Andersson, Vi 
fortsätter granska skatteplaneringen, DI, 2007-04-27. 
42 Se t.ex. Munck-Persson/Bergqvist/Nilsson, Skatteverket ska inte skapa rättsosäkerhet!, DI, 2007-
01-17 och Nordqvist/Fast, Skatteverkets praxis bygger på godtycke, DI, 2007-04-18. 
43 Lodin, Kringgåendelagstiftningen, i Kringgående av skattelag, s. 123.  
44 Tjernberg, Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 111. 
45 Tjernberg, Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 111. Tjernberg gör i samma 
verk, s. 111-113, en egen indelning inom begreppet särreglering där han anser att 
kringgåendelagstiftning är ett vidare begrepp som syftar till att ”beskattningskonsekvensen blir 
densamma, som om den skattskyldige hade valt det ’normala’ handlingsmönstret” medan stopp- 
eller spärrlagstiftning är en snävare form av regler som innebär att beskattningseffekterna blir så 
hårda att de skattskyldiga vanligtvis inte kommer att välja de aktuella transaktionerna.   
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förekommer är t.ex. skatteflyktsregler, speciallagstiftning och specialregler.46 I 
engelskspråkig doktrin är det vanligt att tala om Special Anti Avoidance Rules.47 
I denna framställning används termen specialklausuler mot skatteflykt, i korthet 
specialklausuler eller speciallagstiftning, för att beteckna denna lagstiftningstyp.  

Speciallagstiftning kan införas redan vid lagens tillkomst om risken för att 
från lagstiftarens sida oönskade skatteeffekter skall uppstå, är uppenbar redan 
då. Men det är också vanligt att en lagstiftning förändras eller förses med nya 
regler vid ett senare tillfälle då det blir tydligt att lagstiftningen inte fått den 
önskade effekten. När en lag ändras eller en regel införs i efterhand, och detta 
sker av skatteflyktsskäl, talar man ibland om stoppregler eller 
stopplagstiftning48, men användningen av termerna på området är inte 
konsekvent. Nedan kommer dock dessa senare tillförda regler att betecknas som 
stopplagstiftning. 

En uppdelning mellan olika typer av specialklausulslagstiftning görs ibland 
mellan s.k. sniper approch och shot gun approach.49 Denna uppdelning kan 
spåras tillbaka till den utredning av skattesystemet i Kanada som gjordes på 
1960-talet, the Royal Commission of Taxation50, som delade in åtgärder mot 
skatteflykt i flera olika undergrupper.51 Jag anser att värdet som denna indelning 
medför är att det blir tydligt att det finns flera olika former av speciallagstiftning 
som kan skilja sig ganska mycket åt sinsemellan. The sniper approach kan 
beskrivas som den klassiska typen av konkret speciallagstiftning medan the 
shotgun approach är lagstiftning kompletterad med ett dispensförfarande. Den 
senare typen är en mer generell specialklausulslagstiftning som har en bredare 
träffbild och därför kan användas när lagstiftaren har svårt att få en klar bild 
över alla de skatteeffekter som en lagstiftning kan ge upphov till. Skulle en 
konkret specialklausulslagstiftning användas i en sådan situation skulle det 
troligen endast leda till att ytterligare konkret lagstiftning inom en kort 
tidsperiod måste införas. Den generella specialklausulslagstiftningen genomförs 
istället som en bredare och mer omfattande lagstiftning och riktar sig således 

                                                        
46 Se t.ex. Rabe/Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 338-339 och 531. 
47 Se t.ex. Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 49-50 och Duff, Canadian 
Income Tax Law, s. 162-169. 
48 I den senaste propositionen rörande skatteflyktslagen, prop. 1996/97:170, används 
stopplagstiftning genomgående som beteckning på denna lagstiftningsteknik. För övriga exempel 
på användning av termen ur förarbeten, se prop. 1989/90:110, s. 472, prop. 2001/02:165, s. 2, prop. 
2002/03:10, s. 88. För exempel på användning av termen i praxis, se RÅ 2001 ref. 15, RÅ 2004 ref. 
135 och RÅ 2005 ref. 21. För exempel i doktrin, se Burmeister, Införd stopplagstiftning försvårar 
omstruktureringar, SN, 1997, s. 524-532, Burmeister/Erikson, Stopplagstiftning gällande utdelning 
och kapitalvinst på andelar i förmånsföretag samt underprisöverlåtelser, SvSkT, 2001, s. 182-192 
och Rask, Vinstbolagsaffärer och interna vinstöverlåtelser efter 1990 års skattereform, SN, 1992, s. 
69-75. 
49 Pedersen överför denna indelning till dansk rätt i Skattetænkning – Skatteunddragelse – 
Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, Skatteorientering, augusti 2000, s. 15. 
50 Denna utredning omnämns ofta som ”the Carter Commission” och rapporten som lämnades som 
”the Carter Report” efter utredningens ordförande Kenneth Carter. Denna utredning beskrivs än 
idag som “the bible of Canadian tax policy at the Department of Finance and among 
practitioners”. Se Mintz, Taxation with the least pain – a new tax structure for Canada, s. 42-43. 
51 Se Canada, Royal Commission on Taxation, Report, Vol. 3, Appendix A, 1966, s. 552. 
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inte enbart mot specifika situationer. För att den generella lagstiftningen inte 
p.g.a. sitt breda tillämpningsområde skall komma att omfatta transaktioner som 
inte skall motverkas, förses lagstiftningen med ett dispensförfarande. En 
bedömning kan då göras i det konkreta fallet för att se om det är möjligt att 
frångå reglerna och tillåta transaktionen. 

Dispensförfaranden i den svenska skatterätten har behandlats av Alhager som 
har identifierat och analyserat exempel på denna lagstiftningsmetod i en rad 
olika skattemässiga regleringar.52 Alhager är kritisk till lagstiftningsmetoden och 
menar att den har brister både rättssäkerhetsmässigt och effektivitetsmässigt.53 

Behovet av särskilda lagstiftningsåtgärder för att förhindra skatteflykt 
uppstår vanligtvis i situationer där dispositioner sker mellan rättssubjekt som är 
sammanbundna av gemensamma intressen.54 Tjernberg menar att dessa områden 
särbehandlas i bemärkelsen att det sker en avvikelse från skattemässig neutralitet 
för att förhindra missbruk av reglerna.55 Exempel på intressegemenskaper utgör 
familjen, majoritetsägare i relation till företaget och koncerner.56 Att behovet av 
reglering av dessa områden är stort beror just på det gemensamma intresset och 
vinningen av att tillrättalägga transaktioner så att skatten minimeras. Pedersen 
hävdar att huvuddelen av alla skatteanpassade transaktioner förekommer inom 
områden som utmärks av intressegemenskaper.57 I svensk rätt är det lätt att finna 
exempel på speciallagstiftning inom just sådana områden.58 

Kritik riktas ofta mot special- och stopplagstiftning för att denna 
lagstiftningsteknik är svår att balansera. Antingen blir åtgärderna alltför 
effektiva i bemärkelsen att de omfattar även transaktioner som inte bör 
förhindras, eller så blir de ineffektiva och får alltför begränsad effekt eller 
kringgås helt.59 Detta leder ofta till att ytterligare ny stopplagstiftning måste 
införas. Ständiga, ibland skyndsamt införda, lagändringar kan bidra till att 
skattesystemet tenderar att bli svåröverskådligt och mindre förutsebart. 
Dessutom kan en lagstiftningsteknik med speciallagstiftning mot skatteflykt 
sägas innebära att de skattskyldiga hela tiden har initiativet. Det hinner gå lång 
tid från det att en viss skatteeffekt uppmärksammas till dess den nya 
lagstiftningen kan tillämpas. Rabe och Melbi beskriver detta som att lagstiftaren 
drabbas av tempoförluster gentemot de skattskyldiga.60 

                                                        
52 Alhager M, Dispens från inkomstskatt. Alhager analyserar dispenser i reglerna om 
pensionssparande, koncerninterna aktieöverlåtelser, vinstbolag, aktiebyten, ideella föreningar och 
ersättningsfonder. 
53 Se Alhager, M, Dispens från inkomstskatt, s. 160. 
54 Tjernberg, Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 66 och Pedersen, 
Skatteudnyttelse, s. 315.  
55 Tjernberg, Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 66. 
56 Tjernberg, Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 66. 
57 Pedersen, Skatteudnyttelse, s. 315. 
58 Se t.ex. reglerna om koncernbidrag, uttagsbeskattning, fåmansföretag och omstruktureringar. 
59 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 7 och Tikka, Om kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den 
finska inkomstbeskattningen, SN, 1992, s. 586. 
60 Rabe/Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 532. 
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2.2.6  Retroaktiv lagstiftning 
Retroaktiv lagstiftning kan ses som en mellanform av preventiva och repressiva 
åtgärder då lagstiftning som ges retroaktiv verkan omfattar både framtida och 
redan genomförda transaktioner. Lagstiftning med retroaktiv verkan kan 
användas som en repressiv metod mot skatteflykt. Så sker också i vissa länder61 
men då metoden kan ifrågasättas av rättsäkerhetsskäl finns i många länder 
förbud mot sådan lagstiftning.62 Med retroaktiv, eller tillbakaverkande, 
lagstiftning avses normalt ”att en lag eller en författning […] knyter rättsliga 
konsekvenser, som tidigare inte fanns, till en handling eller ett förhållande som 
inträdde före dess ikraftträdande”.63  

I Sverige finns sedan 1979 i regeringsformen 2:10 2 st. ett förbud mot 
retroaktiv lagstiftning som avser skatter och statliga avgifter. Detta förbud är 
absolut, men ikraftträdandet av ny lagstiftning kan sättas tillbaka i tiden så att 
den tidpunkt blir gällande då ett förslag om en ny skattelag lämnats av 
regeringen eller riksdagsutskott. Tidpunkten kan även sättas vid det datum då en 
skrivelse lämnats om att ett nytt förslag är på väg. Regeln har prövats i bl.a. RÅ 
1992 ref. 10, NJA 2000 s. 132 och RÅ 1993 ref. 79. 

2.2.7 Sammanfattning 
I kategorin preventiva åtgärder mot skatteflykt finns sinsemellan vitt skilda typer 
av åtgärder som har det gemensamt att de påverkar möjligheten för att 
skatteflykt skall uppstå i ett rättssystem. Det är närmast en självklarhet att 
lagstiftningens utformning är viktig i detta avseende. Skattelagarnas funktion är 
beroende av hur lagstiftningen konstrueras och kommer till uttryck. En optimal 
skattelagstiftning som till fullo uppfyller sina syften innehåller inga 
regleringsluckor som möjliggör skatteflykt. Att skapa skattelag som är 
heltäckande och helt ändamålsenlig utan att därmed bli alltför komplicerad och 
detaljerad, är dock en mycket svår uppgift för lagstiftaren. Olika förändringar 
som t.ex. nya finansiella lösningar, ökad kommunikation eller utveckling i andra 
länders skattesystem kan också innebära att lagstiftning som från början 
fungerade väl, med tiden inte längre upplevs som tillfredsställande.  

Uppgiften att skapa en lagstiftning utan regleringsluckor försvåras också av 
de strukturskillnader som finns, och måste finnas, i skattesystemet. Att t.ex. 
olika inkomstslag eller olika typer av skattesubjekt beskattas olika, gör att de 
skattskyldiga ofta försöker styra en transaktion så att den framträder på det 
skattemässigt förmånligaste sättet. Detta gör att lagstiftaren i all utveckling av 

                                                        
61 Ett exempel är Frankrike. Se Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 39. 
62 Se International Fiscal Association, Form and Substance in Tax Law, där endast en av 26 
nationalrapportörer anser att retroaktiv lagstiftning är tillåtet i landets rättsystem. 
63 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 346. För en 
grundlig redogörelse för retroaktiv lagstiftning i skattesammanhang, se Hagstedt, Retroaktiv 
skattelag, där retroaktiv lagstiftning i förhållande till skatteflykt diskuteras särskilt på s. 220-228. 
Se även Bexhed, Retroaktiv skattelag. Kan Regeringsformens förbud kringgås?, SN, 1993, s. 153-
180 och Bexhed, Retroaktiv skattelag – ”särskilda skäl” för skrivelse till riksdagen, SvSkT, 1996, s. 
161-179. 
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ny skattelag måste ha i åtanke vilka sådana anpassningar de skattskyldiga 
beroende på strukturskillnaderna kan tänkas komma att göra. När lagstiftaren 
misslyckas med detta, uppstår regleringsluckor som möjliggör skatteflykt. 

En ytterligare komplikation ur lagstiftningsperspektivet är förhållandet 
mellan skatterätt och civilrätt. Beskattning sker av transaktioner som följer av 
civilrättsliga regler, men den civilrättsliga terminologin tar inte hänsyn till de 
skatterättsliga konsekvenskerna som följer av de olika transaktionerna. Med stöd 
av avtalsfriheten kan de skattskyldiga utnyttja strukturskillnaderna i skatte-
systemet genom att välja de civilrättsliga tillvägagångssätt som ger den mest 
förmånliga skatteeffekten. 

Det har i avsnittet konstaterats att det inte är möjligt att lösa hela problemet 
med skatteflykt genom att förbättra lagstiftningens konstruktion och utformning. 
Det går dock att vidta åtgärder i det här avseendet som leder till att motverka 
skatteflykt. Exempelvis bör strukturskillnader minimeras och lagstiftnings-
processen konstrueras på ett sådant sätt att tillräcklig tid och kompetens avsätts 
för att möjliggöra genomarbetad skattelagstiftning. 

I avsnittet har också vikten av de skattskyldigas inställning till att betala 
skatt betonats. Även om det existerar regleringsluckor i lagstiftningen uppstår 
inte skatteflykt om inte de skattskyldiga väljer att utnyttja dessa. Att försöka 
påverka de skattskyldigas inställning till att betala skatt kan därför vara ett 
framgångsrikt sätt att motverka skatteflykt. Det kan konstateras att det finns 
mycket begränsad kunskap och forskning, både i Sverige och utomlands, om de 
skattskyldigas inställning till skatteflykt och om motiven bakom dessa 
handlingar.  

SKV:s publicering av felaktiga skatteupplägg kan ses som en preventiv 
åtgärd för att förhindra att skatteflykt skall uppstå. Det är dock möjligt att de 
transaktioner som SKV pekar ut som felaktiga senare kan godkännas vid en 
prövning av domstol. I de fallen är det skatteplanering som de skatteskyldiga har 
avskräckts från. 

Det finns i skattelagstiftningen många olika regler som syftar till att hindra 
vissa skattemässigt gynnsamma situationer från att uppkomma. Denna 
lagstiftningstyp har i doktrin många olika benämningar som t.ex. 
kringgåendelagstiftning, särreglering, stoppregler eller skatteflyktsregler. I den 
här framställningen benämns lagstiftningstypen som specialklausuler mot 
skatteflykt, eller i korthet speciallagstiftning. När sådana regler tillförs en 
lagstiftning i efterhand då det blivit tydligt att en regleringslucka uppstått, 
benämns detta som stopplagstiftning. Speciallagstiftning förekommer mest 
frekvent vid regleringen av situationer där dispositioner sker mellan rättssubjekt 
som är sammanbundna av gemensamma intressen, exempelvis inom familjer 
eller koncerner. 

Som en åtgärd mot skatteflykt kan också retroaktiv, eller tillbakaverkande, 
lagstiftning användas. I Sverige finns dock ett förbud mot retroaktiv skattelag i 
regeringsformen 2:10 2 st.  
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2.3 Repressiva åtgärder  

2.3.1 Inledning 
IFA ägnade 2002 års kongress åt ämnet Form and substance in tax law. Inför 
kongressen skrevs 26 nationalrapporter där bl.a. ländernas åtgärder mot 
skatteflykt beskrevs och analyserades. IFA:s studie ger därför en bra överblick 
över de metoder som används i olika rättssystem mot skatteflykt. I 
generalrapporten konstaterade Zimmer att det huvudsakligen finns två olika 
metoder för att angripa skatteflykt; lagstiftad generalklausul och praxismetod, 
och att endast ett fåtal nationalrapportörer64 angivit att det inte i landets 
rättssystem tillämpades någon av dessa två metoder mot skatteflykt.65 I de länder 
som inte sade sig ha någon av metoderna, tycktes det dock i varierande grad 
finnas en tillämpning av en skenprincip66 som föreföll vara mer långtgående än i 
övriga länder. Gränsen mot en praxismetod var därför inte helt klar. Av de 
övriga länderna hade 15 länder en lagstiftad generalklausul67 och åtta länder en 
praxismetod mot skatteflykt68.  

Nedan beskrivs de två metoderna för att angripa skatteflykt och dessa 
jämförs sedan ur ett effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.69 Metoderna 
exemplifieras huvudsakligen genom de angreppssätt mot skatteflykt som 
tillämpas i fyra nordiska länder.  

2.3.2 De två repressiva metoderna 

2.3.2.1 Lagstiftad generalklausul  
En generalklausul kan definieras som en rättsregel som uttryckligen ger 
rättstillämparen betydande frihet antingen i bedömningen av rättsfakta eller 
rättsföljd.70 Detta sker genom att klausulen innehåller vaga eller värdeöppna 
formuleringar.71 Även om generalklausulen förses med s.k. objektiva rekvisit 
innebär denna typ av lagstiftningskonstruktion, att det krävs en hög grad av 

                                                        
64 Dessa länder var: Colombia, Japan och Mexico. 
65 Se Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 37-38. Det är även möjligt att 
betrakta retroaktiv lagstiftning som repressiv. När lagstiftning införs och ges retroaktiv verkan 
innebär det både en preventiv och en repressiv åtgärd. Det är emellertid mycket ovanligt att 
retroaktiv lagstiftning tillåts inom skatterätten och jag har därför valt att inte behandla användandet 
av retroaktiv lagstiftning som en vedertagen repressiv metod. 
66 För en definition och utveckling av skenbegreppet, se avsnitt 2.4.2. 
67 Dessa länder var: Argentina, Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Korea, 
Luxemburg, Nya Zealand, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. 
68 Dessa länder var: Danmark, Frankrike, Indien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien 
och USA. 
69 Jämförelsen beskrivs metodmässigt i avsnitt 1.3.2.6. 
70 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 245. 
71 Se t.ex. Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 
293-294. 
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värdering eller bedömning vid tillämpning av klausulen.72 En generalklausul 
kännetecknas vidare av att den har ett brett och inte på förhand helt specificerat 
tillämpningsområde som skall ge möjlighet till en flexibel bedömning av ett 
område som har visat sig vara svårt att detaljreglera.73 

Generalklausuler och andra värdeöppna formuleringar förekommer inom 
många områden i det svenska rättssystemet.74 Den kanske mest kända 
generalklausulen i svensk rätt är 36 § avtalslagen75 som riktas mot oskäliga 
avtalsbestämmelser. I avtalslagen finns också ”den lilla generalklausulen” i 33 § 
som behandlar ogiltighetsregler om svek, tvång, ocker m.m. Föräldrabalken76 
innehåller i 6:7 1 st. ett stadgande som talar om ”bestående fara för barnets hälsa 
eller utveckling”. I lagen om anställningsskydd77 finns en bestämmelse i 7 § om 
att uppsägningar av anställningsavtal från arbetsgivarens sida måste vara 
”sakligt grundade”. I skadeståndsrätten finns t.ex. inslag av generella 
aktsamhetsstandarder. Även straffrättens uppsåtsstandard kan nämnas i det här 
sammanhanget. 

I IFA:s studie från 2002 är lagstadgade generalklausuler mot skatteflykt den 
vanligaste repressiva metoden och trenden tycks i de studerade länderna vara att 
allt fler länder väljer att införa en generalklausul mot skatteflykt i sitt 
rättssystem.78 Det finns i rättssystemen runt om i världen exempel på både gamla 
generalklausuler mot skatteflykt som funnits sedan första halvan av 1900-talet 
och mer nyinförda klausuler.79 Klausulerna varierar i sin utformning och 
tillämpning men har ändå vanligtvis några gemensamma drag då de ofta är 
uppbyggda kring varianter på tre kriterier varav det första tar sikte på 
transaktionen (brist på affärssyfte, grad av skattemotiv etc.) och det andra på hur 
transaktionens uppnådda skattefördel överensstämmer med skattesystemet, 
vilket ofta blir en analys av lagstiftningens syfte.80 Utöver dessa två kriterier 
finns ofta i de lagstiftade generalklausulerna också ett rekvisit som anknyter till 
att transaktionen för att kunna angripas måste ge upphov till en skattefördel. 

                                                        
72 Se t.ex. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 62, Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 520 och Strömholm, Rätt, Rättskällor och 
Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 245-246. 
73 Denna definition tar sin utgångspunkt i Pedersens uppfattning om ”lovmæssige 
generalklausuler”, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 17. 
74 Gränsen mellan en generalklausul och en lagformulering som utan att vara en generalklausul 
ändå innehåller värdeöppna eller vaga rekvisit, är svår att dra. 
75 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
76 Föräldrabalk (1949:381).  
77 Lag (1982:80) om anställningsskydd.  
78 Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 38. 
79 Finland och Tyskland är exempel på rättssystem som har haft en generalklausul mot skatteflykt 
sedan tidigt 1900-tal. Exempel på rättssystem som infört en generalklausul senare är Belgien och 
Ungern som införde en klausul under mitten på 1990-talet. 
80 Detta har av Banoun kallats för egenvärdekravet och illojalitetskravet. Se Banoun, Omgåelse av 
skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298. Se även Banoun, Tax Avoidance Rules in 
Scandinavian and Anglo-American Law, Bulletin for International Fiscal Documentation, 2002, s. 
485-492 där Banoun jämför de repressiva metoderna i ett antal olika länder och kommer till 
slutsatsen att reglerna i stor utsträckning utformats efter dessa båda krav eller kriterier. 
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Av de nordiska länderna har bara Sverige och Finland valt att använda 
lagstiftade generalklausuler mot skatteflykt.81 Den finska klausulen är betydligt 
äldre än den svenska, då Finland införde sin första generalklausul mot 
skatteflykt så tidigt som 1923.  Den nuvarande formuleringen i § 28 i lag om 
beskattningsförfarande82, lyder:  
 

”Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som inte 
motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen 
förfaras som om den riktiga formen hade använts i saken. Har köpesumma, 
annat vederlag eller prestationstid i ett köpe- eller annat avtal bestämts eller 
annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt, 
kan den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten uppskattas. 
Om det är uppenbart att vid beskattningen bör förfaras så som avses i 1 
mom., skall vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan 
påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige 
beredas möjlighet att förete utredning om de konstaterade sakförhållandena. 
Företer den skattskyldige inte härvid utredning om att den rättsliga form som 
har givits förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga karaktär 
eller syftemål eller att åtgärden inte uppenbarligen har vidtagits i syfte att 
uppnå befrielse från skatt, skall vid verkställandet av beskattningen förfaras 
så som avses i 1 mom.”  

 
Den finska klausulen innehåller två oberoende delar.83 Det framgår av 
klausulens ordalydelse att den dels inkluderar en bedömning av transaktionernas 
verkliga innebörd, dels kan angripa transaktioner som uppenbarligen har 
vidtagits för att uppnå befrielse från skatt. Därmed skiljer sig den finska 
klausulen från sin svenska motsvarighet på några viktiga punkter. Den finska 
klausulen innehåller en reglering av principen om transaktionernas verkliga 
innebörd, vilket den svenska inte gör.84 Vidare innehåller inte den finska 
generalklausulen några ytterligare rekvisit än att åtgärder som uppenbarligen 
vidtagits i syfte att uppnå befrielse från skatt kan angripas. Den finska 
formuleringen kan sägas innefatta det svenska rekvisitet om det övervägande 
skälet och skatteförmån, men innehåller inget medverkandekrav och, mer 

                                                        
81 I både Danmark och Norge har det förekommit lagförslag om ett införande av en generalklausul. 
I Danmark finns flera exempel på lagförslag om en generalklausul som lades fram på 1980-talet, 
men aldrig ledde till någon lagstiftning. För en redogörelse för dessa förslag se Pedersen, 
Skatteudnyttelse, s. 88-90. Pedersen anser inte att det är troligt att det kommer att införas någon 
generalklausul i Danmark då en sådan klausul strider mot den danska traditionen och detta fått stöd 
i ett uttalande i betænkning nr 1060/1985, s. 185. I Norge har införandet av en generalklausul 
utretts och ett lagförslag lades fram i Ot.prop. nr 16 (1991/92). Lagförslaget mötte dock hårt 
motstånd och blev aldrig infört. Banoun har i Omgåelse av skattereglene. En studie av 
høyesterettspraksis, s. 84 uttalat att det inte finns några signaler som tyder på att frågan inom rimlig 
tid kommer att behandlas igen i Norge. 
82 18.12.1995/1558. 
83 Att delarna skall uppfattas som oberoende bekräftas i doktrin av Ikkala, National Report, 
Finland, i Form and Substance in Tax Law, s. 253. 
84 Bedömningar av transaktioners verkliga innehåll i svensk skatterätt behandlas nedan i avsnitt 2.4. 
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intressant, inget illojalitetskriterium som det svenska ”strida mot lagstiftningens 
syfte”. Detta gör att den finska generalklausulen jämfört med den svenska är 
mycket öppen till sin konstruktion och på så sätt lämnar stor frihet till 
domstolarna vid tolkningen. 

Tikka har anfört att en omfattande praxis har utvecklats i anslutning till den 
finska generalklausulen och att det inte förekommer mycket kritik mot 
klausulen.85 Jämfört med den svenska generalklausulen förefaller den finska 
motsvarigheten därmed enligt min bedömning vara mer allmänt accepterad och 
dessutom tillämpad i större omfattning. Detta kan bero på att den finska 
generalklausulen är betydligt äldre, men troligen är det inte hela sanningen. 
Frågan huruvida klausulen strider mot det konstitutionella kravet på att 
beskattning skall stödjas av lag,86 har inte varit särskilt omdiskuterad i Finland.87 
Tikka menar att tanken känns främmande, att den i grundlagen införda 
legalitetsprincipen skulle beröva lagstiftaren möjligheten att använda en 
generalklausul mot skatteflykt.88 Domstolarnas tillämpning av klausulen 
beskrivs i doktrin som ”smidig” och endast begränsad speciallagstiftning uppges 
ha införts parallellt med klausulen.89 Sammantaget tycks en allmän uppfattning 
vara att generalklausulen har en central och naturlig ställning i finsk skatterätt.90  

Användandet av generalklausuler kan och har principiellt ifrågasatts med 
tanke på rättssäkerheten.91 Generalklausulens vaga rekvisit gör att 
förutsebarheten anses bli lägre än vid annan typ av mer konkret lagstiftning. Hur 
allvarlig denna kritik blir beror på hur rekvisiten konstrueras, men användandet 
av en generalklausul kräver att rekvisiten görs relativt öppna för att klausulen 
skall få den önskade generella effekten. Detta gör att generalklausuler alltid kan 
kritiseras för att de ger upphov till lägre förutsebarhet än vad lagstiftning med 
mer konkreta rekvisit gör. Bestämmelsen i 36 § avtalslagen har t.ex. ansetts 
”kunna tillämpas på allt eller intet”92 eller ”helt enkelt sakna rekvisit”93. En 
generalklausul som däremot inte anses ge minskad förutsebarhet kan å andra 
sidan kritiseras för att inte ge den generella effekt som en generalklausul är tänkt 
att ge, vilket påverkar effektiviteten. Innebär detta att en generalklausul för att 

                                                        
85 Tikka, Om kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den finska inkomstbeskattningen, 
SN, 1992, s. 583 och 588. 
86 § 81 i Finlands grundlag 11.6.1999/731. 
87 Tikka, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Anmälan av Anders Hultqvist, SN, 1996, s. 
57. Voipio har dock framhållit att den finska klausulen skulle kunna innebära en risk i det här 
avseendet om den i rättstillämpningen kom att tillämpas aggressivt. Se Voipio, Inlägg, i 
Kringgående av skattelag, s. 53-55. 
88 Tikka, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Anmälan av Anders Hultqvist, SN, 1996, s. 
57. 
89 Tikka, Om kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den finska inkomstbeskattningen, 
SN, 1992, s. 583 och 587. 
90 Ikkala, National Report, Finland, i Form and Substance in Tax Law, s. 250. 
91 Redan i början av 1900-talet kritiserades tekniken att lagstifta med generalklausuler starkt och 
det talades om att denna teknik uttryckte resignation inför de många svåra problem som måste lösas 
inom rätten. Se t.ex. Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln: eine Gefahr für Recht und Staat 
från 1933. 
92 von Post, Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden, s. 23. 
93 André, Strukturer i 36 § avtalslagen, SvJT, 1986, s. 526. 
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kunna anses vara effektiv måste ge upphov till en viss grad av minskad 
förutsebarhet? Min uppfattning är att så är fallet, men att det finns olika typer av 
förutsebarhet gällande en generalklausul som det i det här sammanhanget är 
viktigt att hålla isär. Dels handlar det om förutsebarheten gällande situationer 
som i stor utsträckning liknar andra, under klausulen redan behandlade 
situationer, dels handlar det om förutsebarheten gällande inte tidigare prövade 
områden. Om en generalklausuls räckvidd på oprövade områden avgörs i alltför 
hög grad i förväg kan det låsa tillämpningsområdet och innebära att klausulen 
förlorar sin flexibilitet, vilket är effektivitetshämmande. Däremot behöver det 
inte gagna effektiviteten att vid tillämpning av klausulen inte följa tidigare 
prejudikat.  

Hur allvarligt man ser på den minskade förutsebarheten som en 
generalklausul skapar, beror på hur man värderar de skattskyldigas rätt till 
förutsebarhet just i skatteflyktssituationer. Även om enighet råder om att 
förutsebarhet normalt är viktigt finns förespråkare för tankesättet att de 
skattskyldiga inte bör tillerkännas samma rätt till förutsebarhet när transak-
tionerna utmanar skattesystemet på det sätt som sker i skatteflyktssituationer.94 

En generalklausul kan anses vara en slags delegering av norm-
givningsmakten till domstolarna som kan ifrågasättas ur maktfördelnings- och 
rättsäkerhetssynpunkt.95 I det sammanhanget har skatterätten och straffrätten 
klassificerats som områden där det passar särskilt illa att använda general-
klausuler.96 Det bör dock framhållas att ett troligt alternativ till användandet av 
en generalklausul är en mycket detaljerad lagstiftning som dessutom ofta måste 
förändras, vilket inte heller är ett alternativ som är optimalt ur rättssäkerhets-
synpunkt.97 Lagstiftaren kan också anses ha markerat att ett visst osäkerhets-
område finns genom att införa en generalklausul, vilket bör ses som positivt för 
förutsebarheten.98 Peczenik anser att generalklausuler är tydliga exempel på 
svårigheten att bemästra spänningen mellan lagens krav på stabilitet och 
flexibilitet. Genom konstruerandet av en generalklausul anser han att ett försök 
görs till kompromiss mellan de för rätten helt grundläggande hänsynen till 
förutsebarhet och rättvisa.99  

                                                        
94 Se t.ex. Gäverth, Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 767-768, Tikka, Om 
kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den finska inkomstbeskattningen, SN, 1992, s. 
587 och Wennergren, Skatteflykten i stöpsleven, SN, 1997, s. 109. 
95 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 250. 
Gällande kritik mot skatteflyktslagen i det här avseendet se t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 425 och Mutén, Lagstiftningens grunder, SvSkT, 1992, s. 283. 
96 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 250-251. 
97 Se t.ex. Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 251 
och Tikka, Kringgående av skattelag – Finland, i Kringgående av skattelag, s. 37-39. Se även 
avsnitt 2.3.2.2 om praxismetoder mot skatteflykt. 
98 Tikka, Kringgående av skattelag – Finland, i Kringgående av skattelag, s. 37. 
99 Peczenik talar om spänningen mellan lag och rättvisa i Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, 
etik och juridisk argumentation, s. 44-45. 
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2.3.2.2 Praxismetod 
En praxismetod innebär att det i rättssystemet har utvecklats en metod där 
domstolarna angriper skatteflykt utan särskilt lagstöd. Att lagtolkning och 
skatteflykt är områden som står varandra nära har behandlats i föregående 
kapitel.100 Detta samband påpekas ofta i skatteflyktsdiskussioner.101 De länder 
som har mer långtgående tolkningsmetoder genom t.ex. en friare användning av 
analog tillämpning kan med hjälp av dessa redan genom s.k. normal lagtolkning 
underkänna transaktioner som i Sverige skulle anses som skatteflykt. Detta kan 
dock inte ses som en metod att i praxis angripa skatteflykt även om det är en 
faktor som bidrar till att skatteflyktssituationerna blir färre. Inte heller en princip 
om att transaktioner skall bedömas efter sin verkliga innebörd utgör en 
praxismetod, eftersom de transaktioner som kan omklassificeras med stöd av en 
sådan princip inte utgör skatteflykt.102 

För att det i den terminologi jag använder skall vara en praxismetod måste 
det således vara ett specifikt handlande från domstolens sida som enbart sker 
beroende på att det rör sig om ett skatteflyktsförsök. Domstolens agerande måste 
därmed ligga utanför den tillämpning och tolkning av lagtext som används i 
normala fall. Praxismetoden kan utvecklas så att mer eller mindre tydliga 
kriterier uppställs för att metoden skall kunna tillämpas. På så sätt kan något 
som liknar en generalklausuls rekvisit bildas. 

Gränserna för vad som utgör en praxismetod är dock inte klara och det är 
tydligt att metoderna i olika länder skiljer sig åt sinsemellan.103 Det är också ofta 
svårt att fastlägga specifika metoders omfång och innehåll, ett tydligt exempel är 
debatten om den brittiska metodens räckvidd104, vilket gör det svårt att uttala sig 
generellt om praxismetoder. 

Det finns exempel på rättssystem där det sedan lång tid tillbaka anses 
klarlagt att skatteflykt är en fråga som domstolarna utan stöd i lag har möjlighet 
att ingripa mot. I t.ex. USA är traditionen med praxismetoder djupt rotad.105 
Även bland de nordiska länderna finns exempel på rättssystem där det anses ha 
utvecklats en praxismetod. I såväl Danmark som Norge finns förespråkare i 
doktrin som anser att domstolarna använder en praxisbaserad metod mot 

                                                        
100 Se avsnitt 1.4.3. 
101 Se t.ex. Lindencrona, Generalrapport angående kringgående av skattelag, i Kringgående av 
skattelag, s. 106. Lindencrona uttalar där att ”[kringgående]problemet varierar med uppfattningen 
om vad som är normala tolkningsmetoder”. Se gällande denna fråga avsnitt 3.3.1.2. 
102 Se avsnitt 2.4. 
103 En jämförelse mellan de länder som i undersökningen i International Fiscal Association, Form 
and Substance in Tax Law, uppger att de i sina respektive rättssystem har en praxismetod uppvisar 
många skillnader. 
104 Se t.ex. Ballard/Davison, National Report, United Kingdom, i Form and Substance in Tax Law, 
s. 579-583 och Tiley, First thoughts on Westmoreland, BTR, 2001, s. 153-158. Båda med vidare 
hänvisningar.  
105 Se t.ex. Streng/Yoder, National Report, United States, i Form and Substance in Tax Law, s. 
595-623 och Tiley/Jensen, The Control of Avoidance: The United States Experience, BTR, 1988, s. 
161-185. Om det gällande USA går att tala om en praxismetod är dock tveksamt då det istället 
handlar om flera parallella metoder som utvecklats kring de s.k. doktriner som också haft stor 
påverkan på t.ex. det kanadensiska rättssystemet. Se avsnitt 6.3.2. 
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skatteflykt.106 Den som starkast fört fram argumenten för att det existerar en 
sådan metod i dansk rätt är Pedersen, som benämner metoden 
realitetsgrundsætningen och menar att den är “a court-based general doctrine of 
anti-avoidance”.107 Metoden kan enligt Pedersen användas på alla skatte-
flyktsfall som inte täcks in av specialklausuler.108 Att det skulle existera en sådan 
metod är dock inte oomstritt i Danmark.109 Kritiker har hävdat att det inte finns 
stöd i praxis för att domstolen använder något annat än vanlig lagtolkning. Och 
även om metoden skulle kunna anses existera, anser kritikerna att den i så fall 
inte ger någon större vägledning för bedömningen och dessutom kan ifrågasättas 
ur legalitetssynpunkt.110 

Metodens innehåll beskrivs av Pedersen som: 
 

”at fiktive og kunstige dispositioner kan tilsidesættes i skattemæssige 
henseende, hvis der består en motstrid mellem realindholdet af den fortagne 
disposition og dennes ydre civilretlige form og dette i øvrigt leder til en 
skattefordel.”111  

 
Pedersen anser således att metoden kan tillämpas på transaktioner där form och 
innehåll inte överensstämmer, och där detta ger en skattefördel. Han har även 
tydliggjort att metoden endast kan användas i denna typ av situationer112 och 
inte utgör någon omgåelseregel113. Vidare har Pedersen anfört att metoden 
snarare handlar om faktumfastställelse än lagtolkning och att detta även innebär 
att metoden inte strider mot legalitetsprincipen.114 Med denna beskrivning av 
metoden som grund, blir min slutsats att om den omdiskuterade danska 

                                                        
106 Gällande Danmark: Se t.ex. Pedersen, Skatteudnyttelse, s. 435 och Pedersen, National Report, 
Denmark, i Form and Substance in Tax Law, s. 239. Gällande Norge: Se t.ex. Banoun, Omgåelse 
av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298 och Banoun, National Report, Norway, i 
Form and Substance in Tax Law, s. 503.  
107 Se Pedersen, National Report, Denmark, i Form and Substance in Tax Law, s. 233-245. En 
dansk eventuell praxismetod har även diskuterats av t.ex. Foighel, Skatteudnyttelse. Betydningsfuld 
disputats på skatteretsområdet, Revision og Regnskabsvæsen, 1990, nr 5, s. 60-62, Graff Nielsen, 
Legalitetskravet ved beskatning. De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, s. 339-351, 
Michelsen i Michelsen/Askholt/Bolander/Ensig, Lærebog om indkomstskat, s. 99-109, Nielsen, 
Den evige udfordring, Dansk skattevidenskabelig Forening 1965-1990, s. 46-66 och Vinter, 
Civilrettens styrning af skatteretten, s. 170-224. 
108 Pedersen, National Report, Denmark, i Form and Substance in Tax Law, s. 239. 
109 En sammanställning av kritiken mot den av Pedersen påstådda metoden finns i Graff Nielsen, 
Legalitetskravet ved beskatning. De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, s. 342-345. 
110 Se t.ex. Foighel, Skatteudnyttelse. Betydningsfuld disputats på skatteretsområdet, Revision og 
Regnskabsvæsen, 1990, nr 5, s. 60-62, Michelsen i Michelsen/Askholt/Bolander/Ensig, Lærebog 
om indkomstskat, s. 101-103 och Nielsen, Den evige udfordring, Dansk skattevidenskabelig 
Forening 1965-1990, s. 46-66. 
111 Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 23-24. 
112 Se Pedersen, National Report, Denmark, i Form and Substance in Tax Law, s. 241. 
113 Pedersen i Pedersen/Siggaard/Winter-Sørensen/Bundgaard, Skatteretten, s. 134. 
114 Pedersen, Skattetænkning – Skatteunddragelse – Skattesvig – Retsmisbrug i skatteretten, 
Skatteorientering, augusti 2000, s. 23 och Pedersen, National Report, Denmark, i Form and 
Substance in Tax Law, s. 240. 
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realitetsgrundsætningen existerar så är den i så fall en metod för bedömningar 
av den verkliga innebörden, och inte en metod för att angripa skatteflykt. Enligt 
min terminologi är därför den eventuella danska metoden inte någon 
praxismetod.  

Den norska metoden beskrivs som ”a case-law-based anti-avoidance rule”115 
och som ”en ulovfestet omgåelsesregel”116.117 Banoun anser att det i norsk 
skatterätt tillämpas en liberal tolkningsstil som har likheter med den 
amerikanska.118 Steget vidare till en praxismetod känns med den utgångspunkten 
naturlig, och den metod som har utvecklats i Norge sedan 1920-talet anser hon 
också tydligt har inspirerats av common law-doktriner som substance over form, 
step transactions och business purpose.119  

För att den norska praxismetoden skall tillämpas på en transaktion måste 
enligt Banoun två kriterier vara uppfyllda. Dels måste transaktionen sakna eller 
endast ha begränsade ickeskatteskäl eller effekter och dels måste transaktionen 
vara illojal, d.v.s. strida mot lagstiftningens syfte.120 Det första kriteriet som 
Banoun benämner egenverdikravet121 anser hon i norsk praxis bedöms genom att 
en lång rad punkter analyseras. I den bedömningen är både skattemässiga och 
icke skattemässiga förhållanden av vikt. Både transaktionens avsikt och effekt 
bedöms och bedömningen anses vara objektiv.122 Banoun anser vidare att det är 
av avgörande betydelse att en skattefördel kan anses ha uppstått.123 Høyesterett 
har använt olika formuleringar för att beskriva hur avgörandet mellan skatte- 
och ickeskatteskälen skall göras, vilka liknar de termer som har använts i de 
olika varianterna av den svenska generalklausulen. Bl.a. förekommer 
utelukkende och hovedsakelig.124 Det har i norsk rätt enligt Banoun inte 
uppställts något krav på att transaktionen skall kunna anses utgöra en omväg, 
vara konstlad eller liknande.125 

Banoun anser vidare att tanken bakom det andra kriteriet, illojalitetskriteriet, 
är att situationer där lagstiftaren har godtagit lågt egenvärde skall värnas från 

                                                        
115 Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 503. 
116 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298. 
117 Metoden har i doktrin behandlas t.ex. av Aarbakke, Omgåelse av skatteregler som 
rettsanvendelseproblem, LoR, 1970, s. 1-24, Aarbakke, Hvorledes bør domstolene stille seg til 
omgåelseproblemene?, i Kringgående av skattelag, s. 137-146, Aarbakke, Metoder mot skatteflukt 
– noen norske synspunkter, SN, 1992, s. 591-596, Banoun, National Report, Norway, i Form and 
Substance in Tax Law, s. 502-503, Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av 
høyersterettspraksis, Løchen, Omgåelse som skatterettslig problem, Skatterett, 2000, s. 107-130, 
Woldseth, Problemer i forbindelse med omgåelse av skattelovene (”kringgåendeproblemen”), i 
Kringgående av skattelag, s. 57-71 och Zimmer, Lærebok i skatterett, s. 50-61.  
118 Se Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 499. 
119 Se Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 499 och 503. 
120 För en grundlig genomgång av metodens innehåll se Banoun, Omgåelse av skattereglene. En 
studie av høyersterettspraksis, främst s. 298-343. 
121 Se Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298. 
122 Se Aarbakke, Omgåelse av skatteregler som rettsanvendelseproblem, LoR, 1970, s. 7 och 
Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 309-310.  
123 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 313-314. 
124 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 318-319. 
125 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 322. 
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tillämpning av praxismetoden.126 För att en transaktion skall kunna angripas med 
praxismetoden måste den strida mot lagstiftningens syfte och därigenom vara 
illojal.127 Banoun anser därmed att det finns ett starkt samband mellan det första 
och andra kriteriet vilket har visat sig i många bedömningar i Høyesterett. Ju 
mindre egenvärde, desto större krav på lojalitet ställs för att metoden inte skall 
tillämpas, menar Banoun.128 

Att det i domarna från Høyesterett kan spåras ett krav på egenvärde 
konstaterades redan av Kvisli 1962 som ansåg att ”[h]ar transaksjonene ikke en 
viss egenverdi med hensyn til økonomiske realiteter, vil de skatterettslig sett 
ligge i faresonene selv om de privatrettslig sett er uangripelige.”129 
Lojalitetskravet har också behandlats tidigare i doktrin framför allt av Aarbakke 
och Woldseth.130 Att egenvärde och illojalitet har betydelse i domarna tycks det 
råda enighet om i doktrin, men frågan är om användandet av dessa punkter är så 
tydligt och enhetligt att det kan talas om klara kriterier och en praxismetod.131 
Koch har ifrågasatt om bedömningarna i de av Banoun analyserade domarna i 
Høyesterett verkligen har följt dessa kriterier och menar istället att resultatet i 
många mål kan förklaras av att domstolen har gjort en mer övergripande 
rimlighetsbedömning.132 Koch anser vidare att det är svårt att dra så långtgående 
slutsatser som Banoun gör av det begränsade antal domar inom området som 
finns.133 

Användandet av en praxismetod är enligt Banoun inte ifrågasatt i Norge av 
konstitutionella skäl.134 Hon anser att detta beror på att det i Norge är fullt 
accepterat att domstolarna inte bara skall följa lag, utan även skapa lag. Att 
domstolarna använder en praxismetod leder bara till att lagarna blir mer 
effektiva och bättre tillämpade, vilket ligger helt i lagstiftarens intresse, anser 
Banoun. Vidare kan praxismetoden endast användas i tillämpning tillsammans 
med skriven skattelag vilket gör att legalitetsprincipen inte åsidosätts.135 Till 
skillnad från en allmän regel om verklig innebörd uppställer praxismetoden 
konkreta kriterier för när en transaktion kan omklassificeras. Av den 
anledningen kan den enligt norsk rätt t.o.m. anses mer rättssäker än 
bedömningar på faktumsidan. Det anses därför enligt Banoun vara en 

                                                        
126 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 334. 
127 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 331. 
128 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 334. 
129 Kvisli, Innføring i skatteretten, s. 109. 
130 Se t.ex. Aarbakke, Omgåelse av skatteregler som rettsanvendelseproblem, LoR, 1970, s. 4-10 
och Woldseth, Problemer i forbindelse med omgåelse av skattelovene (”kringgåendeproblemen”), i 
Kringgående av skattelag, s. 68-69. 
131 Jmf Gjems-Onstad, Banoun - part 4 - must be read. Anmeldelse av Bettina Banoun, Skatterett, 
2003, s. 282. 
132 Koch, S., Anmeldelse av “Omgåelse av skatteregler”, Advokatbladet, 2003, s. 44. 
133 Koch, S., Anmeldelse av “Omgåelse av skatteregler”, Advokatbladet, 2003, s. 45. 
134 Se Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 504 och Zimmer, 
General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 40. 
135 Se Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 504. 
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rättssäkerhetsfördel att praxismetoden har tagit över i norsk rätt på bekostnad av 
resonemang om verklig innebörd.136 

Ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv finns några olika punkter 
som är intressanta vid en utvärdering av praxismetoder. En praxismetod kan 
anses vara en delegering av normgivningsmakten från lagstiftaren till 
domstolarna som kan ifrågasättas ur maktfördelnings- och rättsäkerhets-
synpunkt. En praxismetod kan vidare kritiseras ur rättssäkerhetsperspektiv för 
att den leder till minskad förutsebarhet för de skattskyldiga. Det finns vid 
tillämpningen av den här metoden inte några lagrekvisit att tillgå, men det kan i 
praxis utvecklas kriterier för tillämpningen som i stor utsträckning liknar 
rekvisit. Förutsebarhetsgraden beror naturligtvis på hur tydlig praxis blir 
gällande vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en transaktion 
skall angripas, men en viss grad av oförutsebarhet kommer dock metoden alltid 
att ge upphov till. De kriterier som uppställs för att metoden skall tillämpas, kan 
gällande en praxismetod enkelt förändras av domstolarna. Detta kan kritiseras av 
rättssäkerhetsskäl, men ses som positivt ur effektivitetssynvinkel då det ger 
metoden flexibilitet. 

2.3.3 En jämförelse mellan generalklausuler och praxismetoder ur 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv 
Vid en jämförelse mellan de två repressiva metoderna mot skatteflykt; lagstiftad 
generalklausul och praxismetod, är det viktigt att först konstatera att varken 
generalklausuler eller praxismetoder kan anses vara homogena grupper. Det är 
tydligt att två rättssystem som använder samma repressiva metod mot skatteflykt 
av olika skäl kan ha konstruerat och utvecklat metoderna så att de sinsemellan 
blir tämligen olika. Inställningen till skatteflykt och diskussionerna inom 
området kan också vara mycket olika i två länder som tillämpar samma 
repressiva metod. Särskilt tydligt anser jag att detta vara gällande de 
konstitutionella frågeställningarna i samband med en metod mot skatteflykt som 
inte alls behöver bli desamma trots att samma metod har valts. T.ex. har både 
Finland och Sverige en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt, men 
klausulernas konstruktion och tillämpningsområde varierar. I finländsk doktrin 
anses generalklausulen varken vara ifrågasatt i konstitutionellt eller 
effektivitetsmässigt hänseende, medan den svenska motsvarigheten ofta 
ifrågasätts av båda skälen.137 Även vid en jämförelse av norsk och dansk doktrin 
tycks uppfattningarna om rättssystemets respektive metod mot skatteflykt vara 
mycket olika trots att båda ländernas rättssystem ofta sägs innehålla en 
praxismetod mot skatteflykt. Den danska metoden är i doktrin ifrågasatt och om 
den över huvud taget existerar anses den vara begränsad till bedömningar av 

                                                        
136 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, främst s. 262-263. Se 
även Aarbakke, Omgåelse av skatteregler som rettsanvendelseproblem, LoR, 1970, s. 21 och 
Løchen, Omgåelse som skatterettslig problem, Skatterett, 2000, s. 126.  
137 Se t.ex. Hultqvist, Den nya skatteflyktslagen – vad har hänt?, i Festskrift till Lindencrona, s. 
207. En sammanställning av kritiken görs av Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 111. 
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verklig innebörd.138 Den norska motsvarigheten anses däremot mer långtgående 
och den beskrivning den får i doktrin139 gör att min slutsats blir att den i hög 
grad i praktiken liknar den svenska lagstiftade generalklausulen. Trots detta är 
det i Danmark som den tillämpade metoden av vissa har kritiserats för att strida 
mot legalitetsprincipen, medan motsvarande kritik tycks ha uteblivit i Norge.140 
P.g.a. det ovan sagda anser jag att valet av metod, d.v.s. om en lagstiftad 
generalklausul eller en praxismetod tillämpas, inte behöver avgöra hur lika eller 
olika ländernas tillämpning blir och inte heller hur metoderna kommer att 
betraktas i doktrin. Den svenska generalklausulen tycks t.ex. i vissa fall ha större 
likheter med den norska praxismetoden än med den finska generalklausulen och 
de norska och danska metoderna är sinsemellan mycket olika. Tillämpningen 
vid angripandet av skatteflykt tycks dock i stort sett kunna följa ett liknande 
schema oavsett om metoden är lagfäst eller inte. Exempelvis har den norska 
praxismetoden i doktrin ansetts fungera så att olika mer eller mindre tydliga 
kriterier måste vara uppfyllda för att metoden skall tillämpas.141 På så sätt 
utvecklas något som liknar rekvisit även vid ett användande av en praxismetod. 

Om man trots det ovan sagda om de båda metodernas stora interna skillnader 
ändå försöker att generellt jämföra metoderna ur rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv, går det att se både likheter och vissa skillnader mellan de 
båda angreppssätten. Min bedömning är att all kritik som kan riktas mot en 
lagstiftad generalklausul ur rättssäkerhetsperspektiv även kan riktas mot en 
praxismetod genom att båda metoderna kan anses innebära både minskad 
förutsebarhet och en maktförskjutning genom delegering av besluten till 
domstolarna. Det hävdas ibland att en generalklausul innebär en större 
rättssäkerhet jämfört med en praxismetod p.g.a. att den omgärdas av rekvisit 
som uppställer villkor för tillämpandet.142 Då rekvisiten dock är så öppna som de 
är, och måste vara, i en generalklausul, skall denna fördel ur ett rättssäkerhets-
perspektiv inte överdrivas. Det är först i tillämpningen av generalklausulen som 
det konkretiseras vilket innehåll och vilken vikt domstolen ger rekvisiten. En 
motsvarande konkretisering kan mycket väl ske av en praxismetod. 

En viss skillnad finns det dock just beroende på att praxismetoden inte är 
lagfäst. Även om en sådan metod utvecklas kring ett antal relativt tydliga 
kriterier som måste vara uppfyllda för att metoden skall tillämpas, kan 
kriterierna enkelt och utan förvarning ändras av domstolen. En fördel ur 
rättssäkerhetsperspektiv med en lagstiftad metod är därför att en större 
förändring av tillämpningen enligt en sådan metod kräver en lagändring. Detta 

                                                        
138 Se t.ex. Graff Nielsen, Legalitetskravet ved beskatning. De forfatnings- og forvaltningsretlige 
rammer, s. 342-345, Pedersen, National Report, Denmark, i Form and Substance in Tax, s. 241 och 
Pedersen i Pedersen/Siggaard/Winter-Sørensen/Bundgaard, Skatteretten, s. 133-134 och 138-139. 
139 Se t.ex. Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298-343 och 
Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 502-503. 
140 Jmf Banoun, National Report, Norway, i Form and Substance in Tax Law, s. 504 och Zimmer, 
General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 40 med Michelsen i 
Michelsen/Askholt/Bolander/Ensig, Lærebog om indkomstskat, s. 101-103. 
141 Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 298-343. 
142 Se t.ex. Silfverberg, Anmälan av Leif Gäverth. Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, SN, 
1999, s. 276. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

 54

ger de skattskyldiga en förvarning om att en förändrad bedömning i praxis är att 
vänta och förhoppningsvis också en möjlighet att förutse den nya 
rättsutvecklingen. Vidare framgår rättsföljden av en generalklausul också 
vanligtvis genom lagtexten. Detta kan anses vara en viktig fördel ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Genom att praxismetoden inte är lagfäst kan det också 
uppfattas att det med en sådan metod inte lika tydligt är annonserat att det finns 
ett osäkerhetsområde för de skattskyldiga att ta hänsyn till.  

Med detta som grund anser jag sammantaget att praxismetoden är lättare att 
anpassa och förändra vilket gör att den kan anses mer flexibel. Detta är positivt 
ur ett effektivitetsperspektiv, men också mer rättsosäkert. Trots detta har det 
ibland konstaterats att praxismetoderna generellt inte ifrågasätts på samma sätt 
som generalklausulerna ofta görs i de länder som har valt den metoden.143 En 
tänkbar förklaring kan vara att praxismetodernas existens inte är lika tydlig, men 
min uppfattning är att det mest avgörande ändå är skilda rättsliga traditioner.  

2.3.4 Valet av repressiv metod i olika rättssystem 
Den vanligaste repressiva metoden bland de undersökta länderna i IFA:s studie 
från 2002 var den lagstiftade generalklausulen. Det kan även tilläggas att 
införandet av en sådan klausul diskuterats i många av de länder som i 
undersökningen angett att det i rättssystemet idag fanns en praxismetod.144 
Generalrapportören Zimmer konstaterade på grundval av detta att det tycks 
finnas en utveckling mot att allt fler länder inför generalklausuler mot 
skatteflykt som repressiv åtgärd.145 En intressant fråga är vad som påverkar valet 
av repressiv metod mot skatteflykt i de olika rättsystemen. Jag har i avsnitt 1.1 
konstaterat att vid angripandet av skatteflykt anses de två viktigaste hänsynen 
vara effektivitet och rättssäkerhet. Om nu trenden är att allt fler länder inför en 
generalklausul, beror det då på att den metoden anses överlägsen i 
rättssäkerhets- och effektivitetshänseende? Min uppfattning är att slutsatserna av 
en jämförelse mellan metoderna i rättssäkerhets- och effektivitetshänseende 
borde vara mycket viktig vid valet av repressiv metod, men jag tror att flera 

                                                        
143 Konstitutionella hänsyn kan dock påverka hur långtgående praxismetoderna tillåts bli. Se 
Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 40-41. I jämförelsen mellan de fyra 
nordiska länderna tycks dock inte påståendet om att generalklausuler generellt är mer kritiserade än 
praxismetoder, stämma fullt ut då det förekommer kritik mot den danska metoden, medan den 
finska generalklausulen sällan tycks kritiseras. 
144 Ovan har visats att införandet av en generalklausul t.ex. har diskuterats i Danmark och Norge. 
Ett annat exempel på ett rättssystem där det förekommit långtgående diskussioner om en 
generalklausul är det engelska där ett lagförslag arbetades fram, men sedan avslogs. Förslaget som 
utarbetades finns i Tax Law Review Committee, Tax Avoidance: A report by the Review 
Committee. Förslaget har bl.a. kommenterats av McKay, Tax Law Review Committee Report on 
Tax Avoidance, BTR, 1998, s. 86-92. Se även Gammie, Tax Avoidance and the Rule of Law: A 
perspective from the United Kingdom, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of Law, s. 181-218 
och Masters, Is There Need for Anti-Avoidance Legislation in the UK?, BTR, 1994, s. 647-673.  
145 Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 38. 
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andra faktorer såsom tradition, legalistisk grunduppfattning, domstolssystem och 
tillämpad tolkningslära i än högre grad påverkar valet.146  

I Sverige har det t.ex. ansetts nödvändigt med lagstöd för att bryta igenom 
den restriktiva inställningen till användande av analog tillämpning i skatterätten, 
medan det i andra länder inte har ansetts behövligt. Zimmer påpekar i det här 
sammanhanget: 

 
”An interesting aspect is that statute-based general tax avoidance rules are 
assumed to be most ’needed’ in jurisdictions with a strict statute 
interpretation style and strict adherence to private law concepts. At the same 
time, this strict interpretation style may also be applied to the tax avoidance 
rule itself, perhaps making it less effective than intended.”147 
 

Just denna farhåga att den strikta inställningen till lagtolkning även tenderar att 
tillämpas på generalklausulen och därmed göra den ineffektiv, är en mycket 
viktig punkt. Om detta ställs på sin spets betyder det att i rättssystem där det 
anses omöjligt att angripa skatteflykt genom en praxismetod, kommer det även 
att anses lika, eller nästan lika, omöjligt att agera genom en generalklausul. De 
som ur rättssäkerhetstssynpunkt inte kan acceptera en praxismetod kommer 
m.a.o. inte att låta sig blidkas genom en generalklausul. I analysen av den 
svenska generalklausulen mot skatteflykt finns anledning att återkomma till den 
här frågan. 

2.3.5 Sammanfattning 
Det finns huvudsakligen två olika metoder för att angripa skatteflykt; lagstiftad 
generalklausul och praxismetod. Dessa båda metoder benämns i framställningen 
som repressiva åtgärder mot skatteflykt då de till skillnad från de preventiva 
åtgärderna används för att agera mot redan genomförda skatteflykts-
transaktioner.  

En lagstiftad generalklausul kan definieras som en rättsregel som 
uttryckligen ger rättstillämparen betydande frihet antingen i bedömningen av 
rättsfaktum eller rättsföljd. Detta sker genom att klausulen innehåller rekvisit 
som är vaga eller värdeöppna. Ett ytterligare kännetecken för generalklausuler är 
att de har ett brett och inte på förhand specificerat tillämpningsområde, vilket 
möjliggör en flexibel tillämpning. 

I generalrapporten till IFA:s studie av åtgärder mot skatteflykt från 2002 
konstateras att lagstiftade generalklausuler är den vanligaste repressiva metoden 
och att allt fler länder tycks införa en sådan. Av de nordiska länderna är det dock 

                                                        
146 Gällande hur olika domstolsssystem kan påverka valet av repressiv metod se Bergström, 
Omgåelse – på svensk og norsk, Skatterett, 1984, s. 259-260. Bergström påpekar att av tradition har 
förvaltningsdomstolarna använt en relativt formell och restriktiv tolkning medan allmänna 
domstolar tillämpar regler mer realistiskt och fritt. Att det är förvaltningsdomstolar som avgör 
skattemål i Sverige och Finland, till skillnad mot i Norge och Danmark, anser därför Bergström kan 
ha påverkat behovet av en lagstiftad generalklausul i de länderna. 
147 Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 38. 
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bara Finland och Sverige som har valt denna repressiva metod. I avsnittet 
jämförs dessa båda generalklausuler och det går att se betydande skillnader både 
vad det gäller utformningen och tillämpningen. Den finska generalklausulen 
innehåller till skillnad från den svenska också en reglering av principen om att 
transaktioner skall bedömas efter sin verkliga innebörd. Vidare innehåller inte 
den finska generalklausulen några ytterligare rekvisit än att åtgärder som 
uppenbarligen vidtagits i syfte att uppnå befrielse från skatt kan angripas. Detta 
gör att den finska generalklausulen jämfört med den svenska är mycket öppen 
till sin konstruktion och lämnar stor frihet till domstolarna vid tolkningen. Den 
finska generalklausulen beskrivs i doktrin som effektiv och anses ha en naturlig 
ställning i finsk skatterätt. I doktrin har också framhållits att klausulen inte har 
mött någon betydande kritik och inte anses strida mot det konstitutionella kravet 
på att skatt skall ha stöd i lag. Trots att den finska klausulen således har än mer 
värdeöppna rekvisit än den svenska, förefaller den vara mer accepterad än den 
svenska motsvarigheten. 

Till skillnad från den lagstiftade generalklausulen är praxismetoden inte 
lagfäst utan har istället vuxit fram ur praxis. Vidare måste det även för att kunna 
klassificeras som en praxismetod enligt den terminologi som används i 
framställningen, vara ett specifikt handlande från domstolens sida som enbart 
sker beroende på att det rör sig om ett skatteflyktsförsök. M.a.o. är det inte olika 
rättssystems s.k. normala lagtolkning som åsyftas.  

I Danmark och Norge finns förespråkare i doktrin för att det i landets 
rättssystem utvecklats en praxismetod mot skatteflykt. I avsnittet jämförs 
metoderna i de båda rättssystemen och det konstateras att medan den norska 
metoden tycks vara tämligen långtgående och har utarbetats kring några relativt 
klara kriterier, är den eventuella danska metoden utvecklad kring principen om 
att transaktioner skall bedömas efter sin verkliga innebörd. Det innebär att den 
danska metoden inte enligt den terminologi som används i framställningen är en 
praxismetod.  

I avsnittet jämförs de båda repressiva metoderna i effektivitets- och 
rättssäkerhetshänseende. Det konstateras att ungefär samma kritik kan riktas mot 
båda metoderna ur rättssäkerhetssynpunkt. Den fördel som dock finns med en 
lagstadgad generalklausul är att större förändringar av tillämpningen kräver en 
lagändring, vilket sänder en signal till de skattskyldiga om att en förändring är 
att vänta. En lagfäst metod annonserar också tydligare att det finns ett 
osäkerhetsområde för de skattskyldiga att ta hänsyn till. Ur ett 
effektivitetsperspektiv kan en praxismetod anses ha den fördelen att den lättare 
kan anpassas och ändras, vilket gör den mer flexibel. Det konstateras 
avslutningsvis att valet av repressiv metod i ett rättssystem sannolikt inte enbart 
grundas på en bedömning av vilken metod som är bäst i effektivitets- och 
rättssäkerhetshänseende. Även faktorer som exempelvis tradition, legalistisk 
grunduppfattning, domstolssystemet och den tillämpade tolkningsläran påverkar 
valet. 
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2.4 Innehåller svensk rätt en praxismetod? 

2.4.1 Inledning 
I avsnitt 1.4.3 har redogjorts för definitionen av skatteplanering och skatteflykt. 
Med den utgångspunkt som tas där kan sägas att såväl skatteplanerings- som 
skatteflyktstransaktioner normalt är vad de utger sig för att vara.148 
Transaktionernas verkliga innebörd överensstämmer med den yttre formen. 
Dessa transaktioner är således inte oriktigt betecknade och domstolen kan inte 
angripa dessa handlingar genom att åberopa transaktionernas verkliga innebörd. 
Skenrättshandlingar och oriktigt betecknade rättshandlingar är normalt heller 
inte skatteplanerings- eller skatteflyktstransaktioner, även om transaktionerna 
arrangerats på det aktuella sättet just p.g.a. skatteskäl. De utnyttjar inte primärt 
regleringsluckor för att uppnå en skatteeffekt. Istället är syftet med 
transaktionerna vanligtvis att vilseleda någon i fråga om vad det är parterna har 
genomfört. Domstolen kan omklassificera rättshandlingarna efter den verkliga 
innebörden och grunda beskattningen på denna bedömning. Ett sådant 
ingripande från domstolens sida innebär således inte enligt min terminologi ett 
ingripande mot skatteflykt eller skatteplanering utan att domstolen underkänner 
transaktionens karaktärisering p.g.a. dess verkliga innebörd, vilket ingår i ett 
normalt tolkningsförfarande från domstolens sida. Det kan dock uppstå 
situationer där en transaktion efter en omklassificering kan bedömas vara en 
skatteplanerings- eller skatteflyktstransaktion. Men i sådana fall måste 
bedömningen göras i just de två stegen, först omklassificeringen och sedan 
bedömningen av om transaktionen omfattas av skatteflyktslagen. Nedan 
behandlas ovannämnda frågor något djupare och mer utförligt.  

Detta avsnitt syftar till att behandla principen om verklig innebörd och utreda 
om det i svensk rätt parallellt med generalklausulen accepterats en praxismetod 
mot skatteflykt.  

2.4.2 Ingripande mot transaktioner med hänvisning till verklig 
innebörd  
En rättshandling skall enligt vedertagen uppfattning bedömas efter dess verkliga 
innebörd149 vilket innebär att domstolen kan frångå den etikettering som parterna 
givit en transaktion och låta rättshandlingens verkliga innebörd ligga till grund 
för bedömningen. Detta benämns omklassificering av rättshandling, men kallas 

                                                        
148 Transaktioner kan dock teoretiskt sett i vissa fall samtidigt vara oriktigt betecknade.  
149 Denna princip går långt tillbaka i tiden och brukar härledas till 1928 års bolagsskattekommitté, 
se SOU 1931:40 s. 61. Se även Ds B 1978:6, s. 40. Principen har slagits fast i praxis, se t.ex. RÅ 
1998 ref. 19 och RÅ 2004 ref. 27. I doktrin se t.ex. Bergström, Regeringsrättens 
lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 9, Hjerner, Sken - bulvanskap 
- kringgående, genomsyn eller förträngning?, i Festskrift till Thornstedt, s. 286-288 och Hultqvist, 
Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 487.  
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också ibland för genomsyn eller användande av genomsynsmetoden.150 Om en 
undersökning av en transaktions verkliga innebörd leder till slutsatsen att sådan 
innebörd helt saknas, brukar handlingen benämnas som en simulerad 
rättshandling eller en skenrättshandling.151 I situationer där rättshandlingens 
etikettering och den verkliga innebörden inte helt överensstämmer, men ett 
verkligt innehåll ändå finns, kan man tala om en dissimulerad rättshandling eller 
en rättshandling med oriktig beteckning.152 Att göra en åtskillnad mellan 
skenrättshandlingar och transaktioner med oriktig beteckning känns dock inte 
helt naturligt eller nödvändigt i svensk skatterätt, då båda dessa grupper skall 
bedömas utifrån sin verkliga innebörd.153 Om alla transaktioner som har en 
oriktig beteckning bedöms efter i vilken grad de är felaktigt etiketterade hamnar 
skenrättshandlingar som den ena extremen, då dessa handlingar inte har något av 
det innehåll som formen förutsätter. I andra änden av skalan hamnar 
transaktioner som bara avviker ytterst lite från den yttre formen. Alla dessa 
transaktioner skall bedömas efter den verkliga innebörden och eftersom 
skenrättshandlingarna helt saknar sådan, innebär det att domstolen helt kan 
bortse från sådana handlingar.154 I linje med detta är det möjligt att se skenrätts-
handlingar som en undergrupp till transaktioner med oriktig beteckning. I 
framställningen nedan kommer dock grupperna även fortsättningsvis att hållas i 
sär eftersom detta är det gängse sättet i doktrin att tala om dessa frågor och det 
därmed underlättar den vidare redogörelsen.   

Termen sken användes förr i mycket större omfattning skatterättsligt i såväl 
praxis som doktrin, ibland nästan i rollen av ett samlingsbegrepp för allehanda 
skatteanpassade transaktioner.155 Så sker inte längre och min uppfattning är att 
detta snarare beror på att gränserna mellan olika grunder för att underkänna 
transaktioner skatterättsligt idag tydligare upprätthålls i praxis och doktrin, än att 
skensituationer uppkommer mer sällan.  

Bevissvårigheterna gällande sken och rättshandlingar med oriktig beteckning 
är naturligtvis mycket stora.156 Det finns inte något intresse från de 
skattskyldigas sida av att upplysa SKV om när en rättshandling har ingåtts för 

                                                        
150 Se Hjerner, Sken - bulvanskap - kringgående, genomsyn eller förträngning?, i Festskrift till 
Thornstedt, s. 285-286. 
151 I doktrin är en ofta använd definition av begreppet sken att kontrahenterna i fullt samförstånd åt 
sin rättshandling ger ett annat innehåll än det som överensstämmer med deras verkliga vilja och 
mening. Se t.ex. Hjerner i Sken - bulvanskap - kringgående, genomsyn eller förträngning?, i 
Festskrift till Thornstedt, s. 270 och 275. 
152 Se t.ex. SOU 1975:77 s. 48 och Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, 
s. 49-50. 
153 Det kan dock finnas vissa skillnader mellan grupperna. Medan det för att en skenrättshandling 
skall kunna uppstå krävs att parterna medvetet försöker vilseleda någon kan en rättshandling med 
oriktig beteckning uppstå utan att det varit parternas avsikt. Se Simon Almendal, Skatteanpassade 
transaktioner och skattebrott, s. 157. 
154 Om detta innebär att transaktionerna är rättsliga nulliteter kan diskuteras. Nullitet kontra 
angriplighet har i Sverige diskuterats t.ex. av Karlgren, Ett gammalt tvisteämne: nullitet och 
angriplighet. En rättssystematisk undersökning, i Festskrift till Ussing, s. 247-266.  
155 Helmers anser i Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 
293, att detta ledde till oklarhet och missförstånd. 
156 Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 51.  
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skens skull. Istället är det ofta just för att dölja ett förhållande p.g.a. 
beskattningsskäl som rättshandlingen utformats på detta sätt. Det har påpekats i 
doktrin att det inte är klart vem som har bevisbördan och hur höga beviskrav 
som ställs i fall med skenrättshandlingar och rättshandlingar med oriktig 
beteckning.157 

När domstolarna gör en omklassificering av rättshandlingar med stöd av den 
verkliga innebörden, brukar det ofta betecknas som ett användande av 
genomsyn, civilrättslig genomsyn, helhetssyn, genomsynsmetoden eller 
genomsynsprincipen.158 Dessa termer tycks användas synonymt eller nästan 
synonymt.159 Användandet av termen genomsyn har kritiserats bl.a. av 
Bergström som istället har uppmanat till att man, för att undvika missförstånd, 
bör tala om ett fastställande av den verkliga innebörden.160 Jag delar denna 
uppfattning, särskilt med anledning av att det ibland hävdas att det finns en 
särskild skatterättslig genomsynsmetod som sträcker sig längre än den 
civilrättsliga. Nedan används därför enbart uttrycket fastställande av verklig 
innebörd medan termen genomsyn bara förekommer i några citat och då den s.k. 
skatterättsliga genomsynsmetoden behandlas. 

2.4.3 Har en särskild skatterättslig genomsynsmetod accepterats i 
svensk rätt? 
På senare år har utöver domstolarnas möjlighet till omkaraktärisering med stöd 
av transaktionens verkliga innebörd, även uppkommit en diskussion om en mer 
långtgående, skatterättslig princip som skulle innebära att civilrättsligt korrekta 
rättshandlingar kan underkännas p.g.a. att de genomförts endast av skatteskäl.161 
Jag kommer i denna framställning att benämna denna princip för skatterättslig 
genomsyn. En sådan procedur skulle således inte stanna vid enbart en 
bedömning av om transaktionerna är vad de utger sig för att vara. Istället skulle 
efter den bedömningen göras en särskild skatterättslig prövning av det 
ekonomiska innehållet i transaktionen. Detta skulle kunna leda till 
omklassificeringar av civilrättsligt giltiga handlingar p.g.a. en från lagstiftaren 
oförutsedd och ofördelaktig skatteeffekt.162 Enligt den terminologi som används 
i framställningen innebär detta ett ingripande mot skatteflykt.   

                                                        
157 Se t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 489 och Simon Almendal, 
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 153-157. 
158 Hjerner, Sken - bulvanskap - kringgående, genomsyn eller förträngning?, i Festskrift till 
Thornstedt, s. 285-286. Se även Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 
145. 
159 Se Simon Almendal, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, s. 145-150. 
160 Bergström, Regeringsrättens tolkningsprinciper – ännu en gång, SN, 2003, s. 645.  
161 Gäverth, Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 732-734, 736-738, 768-769, 
Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 630-632 
och Rabe/Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 531 och 536-537. 
162 Gäverth, Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 736-738 och 768-769. 
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Om en sådan möjlighet till underkännande av skatteflyktstransaktioner 
accepteras163 i den svenska skatterätten, skulle det innebära att skattesystemet 
har vad som i denna framställning benämns som en praxismetod mot skatteflykt. 
M.a.o. skulle domstolarna med hjälp av en skatterättslig genomsynsmetod kunna 
bortse från transaktioner skattemässigt på motsvarande sätt som det är möjligt 
att göra genom skatteflyktslagen. Om en sådan metod accepteras i svensk 
skatterätt är det därför svårt att se varför en lagstiftad generalklausul skulle 
kunna anses nödvändig.   

Det finns ett begränsat antal rättsfall från Regeringsrätten under senare år 
som har föranlett en diskussion i doktrin huruvida en skatterättslig 
genomsynsmetod har tillämpats.164 I målen har avsteg gjorts från parternas 
formella etikettering av en rättshandling och det som har varit frågan i 
diskussionerna är på vilka grunder detta har skett. Domarna inom området är 

                                                        
163 Det kan leda till missförstånd att tala om huruvida en eventuell skatterättslig genomsynsmetod 
finns då svaret kan vara beroende av vilken del av rättstillämpningen som åsyftas. Det har ibland i 
doktrin hävdats att en skatterättslig genomsynsprincip utvecklats och tillämpas av SKV, men att en 
sådan tillämpning bedöms strida mot Regeringsrättens praxis. Se t.ex. Hellstrand, Skatteverkets 
genomsyn underkänns i fler domar, DI, 2007-03-12, Hultqvist, Luckor i lagen är inte Skatteverkets 
jobb, DI, 2007-03-26 och Leidhammar, Skatteverkets genomsyn genväg som bör stängas, DI, 
2007-02-22. Dessa artiklar har bemötts av Andersson, Principen om skenavtal gäller faktiskt 
alltjämt, DI, 2007-03-05, Andersson, Oklara skatteupplägg måste få åtgärdas, DI, 2007-04-03 och 
Andersson, Vi fortsätter granska skatteplaneringen, DI, 2007-04-27. Andersson anser att det SKV 
tillämpar är principen om att transaktioner skall bedömas efter sin verkliga innebörd. Om SKV 
tillämpar en skatterättslig genomsynsprincip i strid med Regeringsrättens praxis kan man säga att 
principen finns i en bemärkelse, men inte i en annan. Jag använder i det följande uttrycket 
”accepteras” för att markera att det som är centralt i den här framställningen är frågan om en 
skatterättslig genomsynsprincip kan anses följa av svensk praxis. 
164 Rättsfall som ofta brukar tas upp i det här sammanhanget som argument för eller emot en 
skatterättslig genomsynsmetod är t.ex. RÅ 1987 ref. 78, RÅ 1989 ref. 62, RÅ 1989 ref. 127, RÅ 
1990 ref. 101, RÅ 1993 ref. 86, RÅ 1994 ref. 52 I och II, RÅ 1994 ref. 56, RÅ 1995 ref. 32-35, RÅ 
1996 ref. 16, RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2000 ref. 56 och RÅ 2004 ref. 27. Gäverth analyserar många av 
de omtalade rättsfallen i Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 738-762. Gällande 
rättsfall som tillkommit efter 1996 se Gäverth, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. En 
skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- 
respektive överkapitaliserade bolag, s. 21-26. Se även Arvidsson, Skatteplanering och 
kapitaliseringsfrågor. Några synpunkter med anledning av en doktorsavhandling, SvSkT, 1999, s. 
197-233, Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?, SN, 
2003, s. 9-13, Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 630-632 och Rabe/Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 531 och 536-537. Se även de 
årliga rättsfallskommentarerna i SN under rubriken Tolkning och tillämpning av skattelag där 
centrala rättsfall inom området analyseras: Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 
1997, s. 351-352, Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 1998, s. 359-361, 
Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 1999, s. 326-33, Bergström, Tolkning och 
tillämpning av skattelag, SN, 2000, s. 352-354, Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, 
SN, 2001, s. 339-341, Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 2002, s. 289-292, 
Bergström, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 2003, s. 410-412, Bergström, Tolkning och 
tillämpning av skattelag, SN, 2004, s. 370, Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 
2005, s. 325-326 och Tjernberg, Tolkning och tillämpning av skattelag, SN, 2006, s. 322-323. 
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ofta svårtolkade och några långtgående slutsatser är inte möjliga att dra.165 I 
doktrin finns också i viss utsträckning olika tolkningar av de aktuella fallen.166  

Den vanligaste uppfattningen i doktrin angående de aktuella domarna tycks 
dock vara att det domstolen har gjort är en civilrättslig bedömning av 
rättshandlingarna genom en sedvanlig avtalstolkning där rättshandlingarnas 
verkliga innebörd har fastställts. T.ex. kan många av de aktuella fallen vara 
resultatet av att domstolen med stöd av civilrättsliga principer har ansett att de 
aktuella transaktionerna är kopplade eller sammansatta rättshandlingar som skall 
betraktas som en enhet. Detta har också påpekats av många i svensk 
skatterättslig doktrin.167 Om rättshandlingar inom civilrätten skall kunna 
betraktas som sammansatta eller kopplade måste det vara fråga om en 
förutbestämd handlingskedja. Detta innebär att de inblandade parterna avtalat 
om att den första transaktionen skall följas upp med en eller flera andra 
transaktioner eller att det gäller två samtidigt genomförda transaktioner som är 
beroende av varandra.168 En omklassificering sker i dessa sammanhang med stöd 
av vad parterna avsett att få till stånd, m.a.o. med stöd av transaktionens verkliga 
innebörd.  

Att Regeringsrätten inte tydligt i de aktuella målen uttalar att det är 
civilrättsliga bedömningar den gör, kan ha flera förklaringar och behöver inte 
vara ett argument för att skatterättslig genomsyn tillämpats. Enligt Bergström 
kan det t.ex. bero på att det är så självklart för domstolen att klargöra om 
parternas rubricering motsvarar den verkliga innebörden, att det inte anses 
krävas några djupare förklaringar. Bergström anser vidare även att en förklaring 
kan vara att Regeringsrätten av tradition är sparsam när det gäller att förklara sitt 

                                                        
165 Gäverth, Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 732 och Möller, Regeringsrätten och 
genomsynsmål, SN, 2003, s. 575.  
166 Jmf Arvidsson, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. Några synpunkter med anledning av 
en doktorsavhandling, SvSkT, 1999, s. 195-233, Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper 
- nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 2-13, Bergström, Regeringsrättens 
tolkningsprinciper – ännu en gång, SN, 2003, s. 645-646, Bergström, Rättshandlingars verkliga 
skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27, SN, 2004, s. 771-774, Gäverth, 
Regeringsrätten och genomsyn, SvSkT, 1996, s. 731-772, Gäverth, Skatteplanering och 
kapitaliseringsfrågor. En skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell 
skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag, s. 19-26, Hultqvist, 
Leasingdomarna - en analys och kommentar, SN, 1999, s. 395-404, Möller, Regeringsrätten och 
genomsynsmål, SN, 2003, s. 574-575, Rabe/Melbi, Det svenska skattesystemet, s. 536-537 och 
Silfverberg, Anmälan av Leif Gäverth. Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, SN, 1999, s. 270-
276.  
167 Se t.ex. Arvidsson, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. Några synpunkter med anledning 
av en doktorsavhandling, SvSkT, 1999, s. 195-233, Bergström, Regeringsrättens 
lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 2-13, Bergström, 
Regeringsrättens tolkningsprinciper – ännu en gång, SN, 2003, s. 645-646, Bergström, 
Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd – en kommentar till RÅ 2004 ref. 27, SN, 2004, 
s. 771-774, Hultqvist, Leasingdomarna - en analys och kommentar, SN, 1999, s. 395-404 och 
Silfverberg, Anmälan av Leif Gäverth. Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, SN, 1999, s. 270-
276. 
168 Silfverberg, Anmälan av Leif Gäverth. Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor, SN, 1999, s. 
274. 
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tillvägagångssätt.169 Argumentet att domstolen inte uttalat säger att 
tillvägagångssättet är baserat på en sedvanlig civilrättslig bedömning bör även 
kunna bemötas med att domstolen å andra sidan inte heller säger sig tillämpa en 
skatterättslig genomsynsmetod.170 Då ett tillämpande av en sådan metod skulle 
vara en kontroversiell utveckling av rättstillämpningen, anser jag snarare 
avsaknaden av en förklaring av tillvägagångssättet vara en bekräftelse på att 
domstolen inte använt skatterättslig genomsyn.  

Ibland har domar kritiserats ur civilrättslig synvinkel, vilket har lett till en 
diskussion om huruvida det som domstolen har gjort är att tillämpa en 
skatterättslig genomsyn.171 Att domstolen möjligen kan anses ha feltolkat t.ex. 
ett avtalsförhållande behöver dock inte innebära att det som har använts är en 
skatterättslig genomsynsprincip.172 Gränsen för vad som kan, och bör, 
omklassificeras med åberopande av den verkliga innebörden kan vara svår att 
dra då det ofta handlar om komplicerade transaktioner.  

Just komplexiteten i bedömningen av verklig innebörd förtjänar att 
uppmärksammas ytterligare. En bedömning av den verkliga innebörden innebär 
en fastställelse av rättsfaktum. Frågan som ställs är hur situationen som 
rättsreglerna skall tillämpas på ser ut. Först när den frågan är besvarad kan 
subsumtion under en rättsregel och rättstillämpning ske. Att transaktioner kan 
angripas med stöd av den verkliga innebörden tycks få ifrågasätta.173 Det är dock 
viktigt att inse att en sådan bedömning är komplicerad och innebär inslag av 
värdering. Det kan förefalla som en enkel uppgift att granska verkligheten och 
fastställa hur den ser ut. Men förhållandet mellan form och innehåll är inte 
enkelt och medför många komplicerade bedömningar. Vad är det som är 
verkligt? Det som är normalt, eller det som är ekonomiskt försvarbart? Eller 
finns det andra värden som påverkar och styr denna bedömning? Det är p.g.a. 
dessa frågor som många av de s.k. doktriner som i olika utsträckning tillämpas i 
common law-länderna, kritiseras. Doktrinerna innebär att en viss förutsättning, 
t.ex. affärssyfte, skall påverka skattebedömningen, men ger mycket lite 
information om hur avvägningarna skall göras för att fastlägga vad som utgör 
affärssyfte. Domaren Learned Hand beskriver i det amerikanska målet Gilbert 
från 1957 sin frustration över de förenklingar som tycks göras när tilltron till 
lösningen på allehanda problem inom skatteplaneringsområdet sätts till en löst 
hållen och tämligen odefinierad doktrin: 
 

                                                        
169 Bergström, Regeringsrättens tolkningsprinciper – ännu en gång, SN, 2003, s. 645. 
170 Bergström, Regeringsrättens tolkningsprinciper – ännu en gång, SN, 2003, s. 646. 
171 Bl.a. har Regeringsrättens bedömning av de s.k. flygplansleasingmålen, RÅ 1998 ref. 58 mål I-
III helt eller delvis ifrågasatts. Se t.ex. Adolfsson, Flygplanleasingmålen – en nödlandning?, SN, 
1999, s. 789-792, Hultqvist, Leasingdomarna – en analys och kommentar, SN, 1999, s. 395-404 
och Köhlmark/Nyström, Flygplansleasing- och sale and leasback-målen avgjorda; en kommentar, 
SvSkT, 1998, s. 641-653. 
172 Arvidsson, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. Några synpunkter med anledning av en 
doktorsavhandling, SvSkT, 1999, s. 209-216 och Bergström, Regeringsrättens 
lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 11. 
173 Jmf Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av høyersterettspraksis, s. 262-263. 
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”[…] whether the transaction has ’substantive economic reality’ or ’is in 
reality what it appears to be in form’ or is a ’sham’ or a ’masquerade’ or 
’depends upon the substance of the transaction’: all of these appears to me 
to leave the test undefined, because they do not state the facts which are to 
be determinative.” 174 

 
Samma sak kan sägas om verklig innebörd. Att en sådan princip skall tillämpas 
tycks det råda enighet om, men vilka värden som skall vara de avgörande vid 
bedömningen diskuteras endast begränsat. Detta förefaller mig märkligt, då det 
vid en granskning i efterhand är mycket svårt att utläsa hur och på vilka grunder 
som domstolarna gjort bedömningarna. 

Jag anser att de rättsfall som har gett upphov till diskussionen om huruvida 
det föreligger en skatterättslig genomsynsmetod i svensk skatterätt är mycket 
svårtolkade. Min uppfattning är att utgångspunkten för det som sker i de här 
målen175 är en bedömning av verklig innebörd. Bedömningarna är dock i många 
fall komplicerade och domstolarnas motiveringar otydliga och svårtolkade. Det 
går inte att utesluta att bedömningarna i vissa fall gått över gränsen för vad som 
är en möjlig slutsats med stöd av principen om att transaktioner skall bedömas 
efter sin verkliga innebörd och att det i dessa fall istället kommit att bli ett 
angripande av skatteflyktstransaktioner utan stöd av skatteflyktslagen. Jag anser 
dock inte att det utifrån detta går att anse att det utvecklats en skatterättslig 
genomsynsmetod och därigenom en praxismetod i svensk rätt. 

Svaret på om en skatterättslig genomsynsmetod accepterats i svensk rätt har 
enligt min uppfattning blivit klarare genom RÅ 2004 ref. 27. I målet har 
Regeringsrätten utrett hur skatteflyktsförsök kan angripas om inte 
skatteflyktslagen kan tillämpas.176 Bakgrunden i det aktuella fallet var att H 
upplät skogsavverkningsrätter till underpris till två bolag som var kontrollerade 
av hennes make och som var i akut behov av likviditetstillskott. Bolagen upplät i 
sin tur dessa avverkningsrätter vidare till marknadsmässigt pris till ett sågbolag. 
SKV ansåg att överlåtelsen skulle beskattas som om den skett direkt till 
sågbolaget då anledningen till att avverkningsrätterna uppläts med makens bolag 
som mellanled var att det innebar att omedelbara skattekonsekvenser kunde 
undvikas och obeskattade reserver tillföras bolaget.177 Resultatet av överlåtelsen 

                                                        
174  Gilbert v. Commissioner, 248 F (2d) 399 (1957). 
175 Rättsfall som ofta brukar tas upp i det här sammanhanget som argument för eller emot en 
skatterättslig genomsynsmetod är t.ex. RÅ 1987 ref. 78, RÅ 1989 ref. 62, RÅ 1989 ref. 127, RÅ 
1990 ref. 101, RÅ 1993 ref. 86, RÅ 1994 ref. 52 I och II, RÅ 1994 ref. 56, RÅ 1995 ref. 32-35, RÅ 
1996 ref. 16, RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2000 ref. 56 och RÅ 2004 ref. 27. 
176 Skatteflyktslagen var upphävd under den tidsperioden då de aktuella transaktionerna 
genomfördes. 
177 Det bör dock nämnas att SKV först hävdade, och länsrätten och kammarrätten stödde, att H 
såväl skulle uttagsbeskattas för överlåtelsen till makens bolag som beskattas som om överlåtelsen 
skett direkt till sågbolaget. Efter påpekanden från Regeringsrätten anslöt sig dock SKV till 
Regeringsrättens synsätt att beskattningen inte kan grunda sig på båda tolkningsalternativen 
samtidigt och SKV hävdade då att beskattningen i sin helhet skulle grundas på att upplåtelsens skett 
direkt till sågbolaget. 
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blev likvärdigt med ett aktieägartillskott till bolagen, men utan en sådan 
transaktions skattekonsekvenser.  

Regeringsrätten analyserar i rättsfallet de aktuella transaktionerna och 
fastslår att de är vad H utger dem för att vara. Överlåtelsen har skett i två steg 
och att syftet med detta varit en eftersträvad skatteeffekt innebär inte att 
Regeringsrätten anser sig kunna omklassificera rättshandlingarna. Domstolen 
uttalar i målet att motiven till transaktionerna saknar betydelse vid en 
bedömning av verklig innebörd och först blir intressanta vid en prövning av om 
skatteflyktslagen kan tillämpas. En tolkning av domstolens slutsats är att det inte 
är möjligt att utan stöd i skatteflyktslagen angripa rättshandlingar där den 
verkliga innebörden överensstämmer med den påstådda. 

Rättsfallet stödjer vid en sådan tolkning uppfattningen att det inte accepteras 
någon skatterättslig genomsynsmetod i svensk skatterätt. Domstolarnas 
möjligheter att omklassificera en rättshandling sträcker sig till fall där det med 
civilrättsliga argument går att se till transaktionens verkliga innebörd. Detta 
innefattar t.ex. situationer där flera rättshandlingar kan ses i ett sammanhang 
genom en helhetssyn eller där den verkliga partsviljan kan åberopas. De 
skattskyldigas syfte med de aktuella handlingarna är av vikt i bedömningen av 
den verkliga innebörden, men konstaterandet att skatteeffekter varit huvudskälet 
för genomförandet av transaktionerna tillför inget ytterligare. Det argumentet 
kan bara användas vid ett tillämpande av skatteflyktslagen. 

Om en domstol kommer fram till att en aktuell transaktion är civilrättsligt 
hållbar genom att den verkliga innebörden i rättshandlingen är den som den 
skatteskyldige har uppgett, är därför det enda som kvarstår en prövning av 
skatteflyktslagens tillämplighet. Det är rättshandlingar med oriktig beteckning 
som kan angripas genom ett åberopande av den verkliga innebörden. Ett 
ingripande mot skatteflykt kan enbart bli aktuellt om rekvisiten i 
skatteflyktslagen är uppfyllda. Argumentationen från RÅ 2004 ref. 27 
återkommer i de lägre instanserna i senare praxis178, men det finns också 
exempel på domar som på ett tydligt sätt strider mot Regeringsrättens 
argumentation i RÅ 2004 ref. 27. I det sammanhanget bör framför allt en dom 
från Kammarrätten i Göteborg, det s.k. Belgienmålet179, nämnas.  

Min slutsats är att det inte accepterats någon skatterättslig genomsynsmetod i 
svensk rätt. Rättsläget är dock inte klart och Regeringsrätten bör arbeta för en 
tydligare tillämpning inom området. Jag anser att slutsatsen att det inte 
accepterats någon praxismetod är logisk i förhållande till det svenska 
rättssystemets grundläggande legalitetstankar och inställningen till användandet 
av analog tillämpning inom skatterätten. Om det däremot hade gått att fastställa 
existensen och rimligheten i en befintlig skatterättslig genomsynsmetod, är det 
svårt att motivera en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt. 

Leidhammar har framfört att enligt hans åsikt ”borde lagstiftaren nu 
överväga att ändra skatteflyktslagen, så att den inkluderar de olika varianter av 

                                                        
178 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1397-1403/04, Kammarrätten i Göteborg, mål nr 
8198/03, Länsrätten i Stockholm, mål nr 23916-04 och 555-05 och Länsrätten i Göteborg, mål nr 
7448-7451-05, 3415-06. 
179 Dom 2004-11-15, mål nr 4245-03. 
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genomsyn som förekommer i Skatteverket.”180 Grunden till detta anser 
Leidhammar vara att skatteflyktslagen inte kan tillämpas förrän av länsrätt i 
första instans, medan SKV kan fatta beslut om genomsyn. Om genomsyn 
omfattas av skatteflyktslagen kan samma tillämpningsregler gälla också denna 
typ av bedömningar, vilket Leidhammar anser skulle gagna rättssäkerheten. 

Det framgår inte klart av artikeln vad Leidhammar avser med ”olika 
varianter av genomsyn” men en rimlig tolkning är att det som åsyftas, enligt den 
terminologi som jag använder, är ingripanden med stöd av verklig innebörd och 
skatterättslig genomsyn.  

Med denna utgångspunkt är således den första delen av Leidhammars förslag 
att en lagfästning skall ske av principen om att transaktioner skall bedömas efter 
sin verkliga innebörd. Detta har genomförts i flera näraliggande rättsystem som 
t.ex. Finland och Tyskland.181 En möjlig fördel med att en sådan princip får 
lagstöd i ett rättssystem där den redan tillämpas är möjligen att dess existens blir 
tydligare. Enligt min uppfattning är det dock redan idag tydligt att en sådan 
princip existerar i svensk rätt och principens existens är inte ifrågasatt i doktrin. 
De diskussioner som uppkommer om ingripanden med stöd av verklig innebörd 
handlar istället om en sådan metods innehåll och räckvidd. För att en lagfästning 
av principen skulle tillföra något skulle det således krävas att lagformuleringen 
skulle säga något om hur bedömningar av verklig innebörd skall göras. Jag har 
mycket svårt att se hur lagstiftaren skulle lyckas med en sådan uppgift. Om man 
tittar på hur andra rättssystem som har lagfäst principen om verklig innebörd har 
konstruerat formuleringen, är det också tydligt att det inte i dessa länders lagar 
sägs något om hur bedömningarna skall genomföras.182  

Vidare kan ifrågasättas vad ett beslut om att alla ingripanden mot 
transaktioner grundade på verklig innebörd måste fattas av länsrätt i första 
instans, skulle göra med effektiviteten. Det finns en stor bredd gällande de olika 
typer av transaktioner som kan ifrågasättas enligt principen om verklig innebörd. 
I den här gruppen finns transaktioner som endast till en liten grad är oriktigt 
betecknade, men också rena skentransaktioner. Det finns bedömningar som är 
mycket svåra att göra beroende på att det som skall bedömas består av en kedja 
av oändligt många och komplicerade transaktioner och rättshandlingar, men det 
finns också enkla fall där det lätt går att konstatera vad som utgör den verkliga 
innebörden. Att alla dessa bedömningar måste göras av länsrätt i första instans 
är sannolikt positivt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, men bör ställas mot den 
effektivitetsminskning som det samtidigt innebär. Detta är särskilt viktigt då det 
enligt min åsikt inte finns några andra betydande fördelar med att lagfästa 
principen.  

Den andra delen av Leidhammars förslag, att skatteflyktslagen skulle 
omformuleras för att inkludera en skatterättslig genomsynsmetod, är en i mitt 
tycke mycket märklig tanke. Jag anser att om det i svensk rätt kan anses finnas 

                                                        
180 Leidhammar, Skatteverkets genomsyn genväg som bör stängas, DI, 2007-02-22. 
181 I Finland finns regeln i § 28 lag om beskattningsförfarande och i Tyskland i § 41 AO. 
182 Jag är dock, vilket jag ovan har utvecklat, mycket positiv till en rättsutveckling som innebär att 
kriterierna för bedömningar av verklig innebörd preciseras. Det jag ställer mig tveksam till är om 
en sådan precisering är möjlig att göra genom lagstiftning. 



Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

 66

en skatterättslig genomsynsmetod så finns det i vårt rättssystem en praxismetod 
mot skatteflykt. Detta gör att det i så fall är möjligt att utan lagstöd angripa en 
skatteflyktstransaktion. Under sådana omständigheter är svårt att se varför det 
samtidigt skulle behövas en generalklausul mot skatteflykt. Det Leidhammar 
argumenterar för är att den skatterättsliga genomsynsmetoden bör få lagstöd. 
Svensk rätt har dock redan en lagfäst metod mot skatteflykt genom just 
skatteflyktslagen och den kan tillämpas först av länsrätt i första instans. Jag kan 
inte se hur ett införlivande av en skatterättslig genomsynsprincip på något sätt 
skulle förändra skatteflyktslagens utformning eller tillämpning. 

Leidhammar menar att SKV använder sig av ”genomsyn” istället för 
skatteflyktslagen, då det är smidigare.183 Om det i rättssystemet accepteras två 
metoder som båda ger möjligheten att angripa skatteflykt anser jag det vara en 
naturlig utveckling att SKV använder den metod som kan tillämpas direkt av 
myndigheten. M.a.o. används inte skatteflyktslagen för att det då finns ett 
smidigare alternativ. Lösningen på det problemet anser jag dock inte vara att 
göra tillämpningen av skatterättslig genomsyn lika osmidig. Istället bör det i 
framtida praxis tydligt bekräftas att det bara finns ett sätt i svensk skatterätt att 
angripa skatteflykt och det är genom skatteflyktslagen. Vid sidan av andra 
fördelar tillfredsställs då också önskan om att angripande av skatteflykt skall 
kunna göras först av länsrätt. 

Det är min uppfattning att det vore mycket positivt för rättsutvecklingen ur 
såväl ett rättssäkerhets- som effektivitetsperspektiv om det i framtida praxis blev 
en tydligare och mer inarbetad princip att ingripanden med stöd av verklig 
innebörd inte omfattar skatteflyktstransaktioner. Anledningen till detta är att de 
senare inte uppvisar någon diskrepans mellan form och innehåll och därför bara 
kan angripas genom skatteflyktslagen. För att främja tydligheten inom området i 
praxis och doktrin bör en användning av uttrycket genomsyn undvikas då det är 
ett uttryck som definieras olika i olika sammanhang vilket ger upphov till 
begreppsförvirring och oklarheter.184  

Vidare vore det mycket positivt om domstolarna i domskälen i framtiden i 
högre grad öppet och tydligt redovisade argumentationen kring verklig innebörd. 
Då dessa bedömningar i vissa fall är mycket komplicerade kräver det mod från 
domarnas sida. En öppen redovisning av domstolarnas ställningstaganden är 
emellertid viktig för rättssäkerheten och effektiviteten inom det här området. En 
klarare praxis ökar förutsebarheten men gör också att beslut på lägre nivåer i 
högre grad sker i enlighet med de befintliga prejudikaten vilket gagnar 
effektiviteten i rättssystemet. 

 

                                                        
183 Jag utgår ifrån att Leidhammar med detta menar skatterättslig genomsyn. 
184 Ett exempel på detta anser jag vara den debatt som pågått i DI om ”genomsyn” under våren 
2007 med inlägg från bl.a. Andersson, Principen om skenavtal gäller faktiskt alltjämt, DI, 2007-03-
05, Hellstrand, Skatteverkets genomsyn underkänns i fler domar, DI, 2007-03-12, Hultqvist, 
Luckor i lagen är inte Skatteverkets jobb, DI, 2007-03-26 och Leidhammar, Skatteverkets 
genomsyn genväg som bör stängas, DI, 2007-02-22.  
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2.4.4 Sammanfattning 
En rättshandling skall enligt vedertagen uppfattning i svensk rätt bedömas efter 
dess verkliga innebörd. Det innebär att en domstol kan frångå den etikettering 
som de skattskyldiga gett en rättshandling om det kan fastslås att det föreligger 
diskrepans mellan form och innehåll. Såväl rättshandlingar med oriktig 
beteckning som skenrättshandlingar kan på detta sätt omklassificeras. Ibland 
benämns denna typ av ingripanden som genomsyn, civilrättslig genomsyn eller 
användande av genomsynsmetoden. I denna framställning används dock termen 
fastställande av verklig innebörd.  

Det finns ett antal rättsfall från Regeringsrätten som har föranlett en 
diskussion i doktrin om huruvida det utöver möjligheten att angripa en 
rättshandling med hänvisning till verklig innebörd även finns en mer 
långtgående, skatterättslig princip. Denna princip som ibland kallas skatterättslig 
genomsyn, beskrivs som ett särskilt skatterättsligt läge som innebär att 
civilrättsligt korrekta rättshandlingar kan underkännas p.g.a. att de genomförts 
endast av skatteskäl och ger upphov till en av lagstiftaren oförutsedd och 
ofördelaktig skatteeffekt. Om en sådan princip existerar innebär det således att 
det vid sidan av skatteflyktslagen även finns en praxismetod mot skatteflykt i 
svensk rätt.  

I avsnittet konstateras att de rättsfall som givit upphov till diskussionen om 
en skatterättslig genomsynsmetod är svårtolkade, men att den härskande 
uppfattningen i doktrin är att det handlar om ingripanden med stöd av verklig 
innebörd. Min slutsats är att det inte accepterats någon skatterättslig 
genomsynsmetod i svensk rätt vilket förefaller logiskt i förhållande till det 
svenska rättssystemets grundläggande legalitetstankar och inställningen till 
användandet av analog tillämpning inom skatterätten. Rättsläget är dock inte 
klart och min uppfattning är att Regeringsrätten för att främja såväl rättssäkerhet 
som effektivitet bör arbeta för en tydligare tillämpning inom området.  

2.5 Sammanfattning 
I kapitlet behandlas vanliga åtgärder mot skatteflykt som vidtas på olika nivåer i 
rättssystemet. Det handlar dels om preventiva åtgärder som syftar till att 
förebygga så att skatteflykt inte skall kunna uppstå, eller uppstå i så liten 
utsträckning som möjligt, och dels om repressiva åtgärder som innebär metoder 
för att angripa redan genomförda skatteflyktstransaktioner. 

I kategorin preventiva åtgärder mot skatteflykt bör främst lagstiftningens 
utformning nämnas. Som ett led i att försöka konstruera en skattelagstiftning 
med så lite regleringsluckor som möjligt är det viktigt att de befintliga 
strukturskillnaderna i skattesystemet minimeras och att lagstiftningsprocessen 
konstrueras på ett sådant sätt att tillräcklig tid och kompetens avsätts för att 
möjliggöra genomarbetad skattelagstiftning. Andra preventiva åtgärder är t.ex. 
påverkan av de skattskyldigas inställning till att betala skatt, special- och 
stopplagstiftning samt SKV:s publicering av felaktiga skatteupplägg. 
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De repressiva åtgärderna utgörs främst av två olika metoder; den 
lagstadgade generalklausulen och praxismetoden. Båda metoderna är vanligt 
förekommande i rättssystem världen över, men trenden tycks vara att 
generalklausuler införs i allt fler länder. I de nordiska länderna har Sverige och 
Finland valt att införa en generalklausul medan det i Danmark och Norge 
förekommer två olika varianter av metoder som utvecklats i praxis utan lagstöd. 
Det konstateras i kapitlet att valet av repressiv metod inte avgör hur skatteflykt 
kommer att angripas då båda metodtyperna kan utvecklas mycket olika. T.ex. 
tycks den svenska generalklausulen ha mer gemensamt med den norska 
praxismetoden än med den finska generalklausulen, och de norska och danska 
metoderna skiljer sig markant åt.  

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är de båda repressiva metoderna inte helt 
olika då de kan kritiseras på ungefär samma sätt. Det konstateras dock att en viss 
fördel finns med den lagstadgade klausulen då den kräver en lagändring om 
tillämpningen skall kunna förändras på ett mer omfattande sätt samt att 
rättsföljden följer av lagen. Lagformen innebär också att det rättsliga 
osäkerhetsområdet som både en praxismetod och en generalklausul innebär, 
signaleras till de skattskyldiga på ett tydligare sätt. Ur ett effektivitetsperspektiv 
är dock praxismetodens flexibilitet en fördel. 

I kapitlet behandlas slutligen principen om att transaktioner skall bedömas 
utifrån dess verkliga innebörd och frågan om det accepterats en skatterättslig 
genomsynsmetod och därigenom en praxismetod i svensk rätt besvaras nekande. 
Rättsläget inom detta område är dock oklart och för att främja rättssäkerhet och 
effektivitet bör Regeringsrätten enligt min mening arbeta för en klarare och 
tydligare motiverad tillämpning. 
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3 Sverige 

3.1 Inledning 
Det här kapitlet, vilket inleder den komparativa studien, behandlar den svenska 
generalklausulen mot skatteflykt, skatteflyktslagen.1 Kapitlet inleds med att 
generalklausulens lydelse anges. Därefter beskrivs klausulens rättsliga 
omgivning med hjälp av en genomgång av den skatterättsliga lagtolkningen 
samt förhållandet till legalitetsprincipen och till andra metoder mot skatteflykt i 
det svenska rättssystemet. Den långa vägen fram till att den första 
skatteflyktslagen i Sverige infördes 1980 och de utredningar och ändringar som 
gjorts sedan dess, behandlas i avsnittet om generalklausulens bakgrund och 
utveckling. Därefter behandlas den nuvarande konstruktionen och 
tillämpningen. Kapitlet skall ses tillsammans med den analys som sker i kapitel 
6 där de tre studerade generalklausulerna jämförs och analyseras utifrån 
rättssäkerhet och effektivitet. 

3.2 Generalklausulens lydelse 
 
Den svenska generalklausulen mot skatteflykt återfinns i lag (1995:575) mot 
skatteflykt. Nedan följer den mest centrala delen av lagen, 2 §, som utgör 
generalklausulen. Lagen i dess helhet finns i bilaga 1. 
 

”2 § Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår 
i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 
2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
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.” 

                                                        
1 Lag (1995:575) mot skatteflykt. Generalklausulen utgörs egentligen enbart av 2 § i 
skatteflyktslagen. I den här framställningen används dock benämningarna skatteflyktslagen och 
generalklausulen synonymt. Se avsnitt 1.6. 
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3.3 Generalklausulens rättsliga omgivning 

3.3.1 Inledning 
Detta avsnitt syftar till att visa hur den svenska generalklausulens rättsliga 
omgivning ser ut då det ger en betydelsefull grund för analysen av 
skatteflyktslagen ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Inledningsvis 
behandlas den skatterättsliga lagtolkningen och inställningen till analog 
tillämpning. Dessa frågor är nära anknutna till skatteflyktsproblematiken.2 
Lindencrona har uttalat att ”[kringgående]problemet varierar med uppfattningen 
om vad som är normala tolkningsmetoder”,3 vilket är en uppfattning jag delar. 
Detta kan förklaras genom att rättssystem som tillämpar mer långtgående 
tolkningsmetoder som t.ex. en friare användning av analog tillämpning, med 
hjälp av dessa redan genom s.k. normal lagtolkning kan underkänna 
transaktioner som i ett annat land skulle anses som skatteflykt. Regleringsluckor 
som uppstår kan m.a.o. bemötas med analog tillämpning. 

Därefter behandlas förhållandet mellan skatteflyktslagen och legalitets-
principen. I avsnittet redogörs för den skatterättsliga legalitetsprincipens 
bakgrund och innehåll samt dess eventuella kodifiering i regeringsformen. Sist 
diskuteras frågan om skatteflyktslagen strider mot legalitetsprincipen och 
regeringsformen. Vidare behandlas skatteflyktslagens relation till andra åtgärder 
mot skatteflykt i svensk rätt. 

3.3.2 Lagtolkning och analog tillämpning 

3.3.2.1 Inledning 
Det är svårt att på ett begränsat utrymme ge en korrekt och någorlunda tydlig 
bild av den inom svensk skatterätt tillämpade lagtolkningen. Det finns gällande 
tolkningsfrågor traditionellt många olika uppfattningar både om vilken tolkning 
som domstolarna tillämpar och vilken lagtolkning som borde tillämpas.4 I detta 
avsnitt görs ändå ett försök till en kortfattad beskrivning av vad som generellt 
utmärker lagtolkningen inom svensk skatterätt. Avsnittet syftar till att ur ett 
komparativt perspektiv ge en grundförståelse för den svenska inställningen till 
tolkningsfrågorna, vilket är viktigt då lagtolkning och skatteflykt är frågor som 
har gemensamma beröringspunkter. Nedan behandlas först den tillämpade 
lagtolkningen i svensk skatterätt generellt och sedan särskilt frågan om analog 
tillämpning. 

                                                        
2 Se avsnitt 1.4.3 och 2.3.2.2. 
3 Lindencrona, Generalrapport angående kringgående av skattelag, i Kringgående av skattelag, s. 
106. 
4 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 446. 
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3.3.2.2 Svensk skatterättslig lagtolkning 
Inom rättsvetenskap är lagtexten av helt central betydelse och inom den 
offentliga rätten är detta mycket tydligt.5 Lagstiftarens enda kommunikations-
medel är språket och att tolkningen tar sin utgångspunkt i lagtextens ordalydelse 
är en självklarhet.6 Detta har även kommit till uttryck i grundlag genom främst 
regeringsformen 1:1.  

Bokstavstolkning är den form av tolkning där ordalydelsen är helt avgörande. 
Den utgår enligt Evers från två kriterier: 
 

”(1.) Varje avfattad text har en enda riktig tolkning. 
(2.) Den riktiga tolkningen av varje väl avfattad text framgår av textens 
ordalydelse.”7 

 
Få anser idag att denna form av tolkning skulle vara möjlig att använda.8 
Peczenik beskriver att det istället finns en moderat bokstavstolkningsteori som 
har en mycket försiktigare utgångspunkt.9 Han anser att den kan uttryckas som: 
 

”(1.) Ur en språklig synvinkel får de flesta lagtexter inte tolkas hur som 
helst. Vissa sätt att tolka texten är språkligt acceptabla, andra är det inte.  
(2.) De språkligt acceptabla tolkningarna av en lagtext framgår av textens 
ordalydelse i samband med annat språkligt material.”10 

 
En sådan bokstavstolkning menar Peczenik vara nödvändig, om än inte 
tillräcklig, vid en tolkning.11 Denna moderata bokstavstolkningsteori anknyter 
enligt min uppfattning till utgångspunkten att ett ord har ett betydelseområde 
eller en begreppskärna.12 

Att den språkliga tolkningen tillmäts primär betydelse är således naturligt 
och nödvändigt. Utgångspunkten vid all rättstillämpning är att lagtextens 
ordalydelse skall följas om den är klar och detta gäller också inom svensk 
skatterätt.13 Det är m.a.o. alltid naturligt att starta i ordalydelsen. Det är först då 
denna inte ger ett klart svar på hur det aktuella fallet skall behandlas som 
rättstillämparen får gå vidare i sitt sökande efter svar.14 Påhlsson uttrycker detta 

                                                        
5 För en beskrivning av de delvis olika utgångspunkterna inom offentlig rätt och privaträtt, se t.ex. 
Samuelsson/Melander, Tolkning och tillämpning, s. 74-94. 
6 Se t.ex. Hellner, Rättsteori. En introduktion, s. 86 och Påhlsson, Riksskatteverkets 
rekommendationer. Allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet, s. 115. 
7 Evers, Argumentationsanalys för jurister, s. 45. 
8 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 70-71. 
9 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 71. 
10 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 71. 
11 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 71. 
12 Jmf t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 332, Påhlsson, Inledning till 
skatterätten, s. 69-70 och Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En lärobok i allmän 
rättslära, s. 406-407.  
13 Se t.ex. Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, 
SN, 2003, s. 3 och Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, s. 14. 
14 Hellner, Rättsteori. En introduktion, s. 86. 
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som att ”graden av precision i olika uttryck gör att man i varierande utsträckning 
tvingas söka information i övriga rättskällor”.15 

Bundenheten till ordalydelsen är stark inom svensk skatterättslig lag-
tolkning.16 Det tycks vara en allmän uppfattning att Regeringsrätten strävar efter 
en tolkning i skattemål som i hög utsträckning direkt anknyter till lagtexten.17 
Denna tendens anses vidare ha förstärkts under 1990-talet och framåt.18 Det 
finns flera exempel på rättsfall19 där Regeringsrätten tydligt uttalat vikten av att 
följa språkligt klar lag och avsteg från den inställningen tycks knappt 
förekomma. I vart fall inte till nackdel för den skattskyldige.20 

I de fall då ordalydelsen inte ger ett klart svar på en rättslig fråga tillmäts 
syftet med lagstiftningen stor vikt.21 Sökandet efter syftet blir ofta inskränkt till 
ett nära studium av lagarnas förarbeten, vilket har varit tydligt i hela den 
moderna svenska rätten.22  

Förarbetenas ställning i den svenska skatterätten har behandlats omfattande i 
doktrin.23 Konsensus kan sägas råda gällande uppfattningen att lagstiftning 
genom motiven inte är tillåten, vilket innebär att motiven inte kan följas om de 
står i strid med lagtextens ordalydelse.24 Hur förarbetena skall användas när de 
inte strider mot lagtextens ordalydelse finns det delvis olika uppfattningar om.25 

                                                        
15 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 72. 
16 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 12 och Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, s. 14. 
17 Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, s. 14.  
18 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 9 och Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, s. 14. 
19 Se t.ex. RÅ 1997 ref. 54, RÅ 1998 ref. 27, RÅ 1999 ref. 62 och RÅ 2001 ref. 5. 
20 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 9. 
21 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 79-81. 
22 Lind, Förarbetena som rättskälla, i Festskrift till Bengtsson, s. 301-318, Schmidt, F., Domaren 
som lagtolkare, i Festskrift till Herlitz, s. 263-298 och Strömholm, Rätt, Rättskällor och 
Rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 403. 
23 Se främst Bergström, Hur bör förarbetena användas vid tolkning av skattelag?, SN, 1984, s. 309-
327, Bergström, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens rättstillämpning, s. 14-20, Bergström, 
Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 2-13, 
Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, Lindencrona, Förarbetenas betydelse vid tolkning av skattelag, i Festskrift till 
Thornstedt, s. 491-503, Mattsson, Hur tolkas skattelag, SvSkT, 1981, s. 291-313, Melz, 
Lagtolkningsmetoder – synpunkter i anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för 
ränteintäkter, SN, 1992, s. 613-620, Melz, Lagtolkningsmetoder – ytterligare synpunkter i 
anledning av ett nytt rättsfall, SN, 1993, s. 138-142, Peczenik, Skatterättens föränderliga 
rättskälleprinciper, SN, 1998 s. 440-444, Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 117, 
Sandström, Om skattelagars tolkning och tillämpning, SvSkT, 1952, s. 241-276, Tjernberg, 
Fåmansaktiebolag. En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för 
beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare, s. 40-47, Tjernberg, Regeringsrättens strikta 
lagtolkning, SN, 2003, s. 14-22 och Welinder, Något om motivens betydelse för lagtolkningen, 
SvJT, 1953, s. 78-89.  
24 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 3. 
25 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 3. 
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Bergström gör en indelning mellan olika åsiktsinriktningar i skatterättslig 
doktrin i den här frågan. Indelningen innehåller tre grupper: uppfattningen att 
förarbetena bör följas26, uppfattningen att förarbetena utgör ett viktigt 
tolkningsargument som skall vägas mot andra tolkningsdata27 och slutligen 
uppfattningen att förarbeten inte binder rättstillämparen28.29 Hur mycket denna 
indelning egentligen säger kan diskuteras av flera anledningar. Dels är det svårt 
att med exakthet dela in olika författares åsikter i fack då deras uppfattning i 
frågan kan tolkas och uppfattas olika av olika bedömare. Dels kan 
uppfattningarna förändras över tid och det är svårt att veta vad ett över tjugo år 
gammalt uttalande är värt idag. Jag anser dock att Bergströms indelning ger en 
orientering om olika framförda uppfattningar i frågan. 

Klart är att förarbetena har en stark ställning som rättskälla inom skatterätten, 
men de granskas kritiskt även om de inte strider mot lagens ordalydelse.30 Det är 
mycket ovanligt att Regeringsrätten helt går ifrån ett konkret förarbets-
uttalande.31 Regeringsrätten tycks istället i allmänhet följa förarbetena32 men 
även lagstiftningens allmänna syfte får tjäna som hjälpmedel vid tolkningen av 
skatteregler.33  

Prejudikatsbundenheten är, trots att den saknar konstitutionellt stöd, stark i 
den svenska skatterätten och Regeringsrättens praxis är en viktig normerande 
rättskälla.34 Det finns ett viktigt samspel mellan lagstiftning och rättspraxis i 
svensk skatterätt som kan beskrivas som att lagstiftaren övervakar utvecklingen i 
rättspraxis och ingriper med ny lagstiftning om utvecklingen anses olämplig.35  

                                                        
26 Representeras t.ex. av Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild 
inriktning på användning av förarbeten, s. 205, Lindencrona, Förarbetenas betydelse vid tolkning 
av skattelag, i Festskrift till Thornstedt, s. 491-503, Melz, Lagtolkningsmetoder – synpunkter i 
anledning av ett rättsfall om subjektiv skattskyldighet för ränteintäkter, SN, 1992, s. 613-620 och 
Peczenik, Skatterättens föränderliga rättskälleprinciper, SN, 1990 s. 536-540. 
27 Representeras t.ex. av Bergström, Hur bör förarbetena användas vid tolkning av skattelag?, SN, 
1984, s. 309-327, Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 344-345 och 
Tjernberg, Regeringsrättens strikta tolkning, SN, 2003, s. 14-22. 
28 Har tydligast förts fram av Mattsson, Hur tolkas skattelag, SvSkT, 1981, s. 291-313. 
29 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 3. 
30 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 101. 
31 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 81. Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg påpekar dock att 
det förekommit domar där Regeringsrätten markerat att domstolen är beredd att i vissa lägen inte 
följa förarbetsuttalanden. Se Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och 
handbok i skatterätt, s. 612.  
32 Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 612. 
33 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 9. 
34 Barenfeld, Taxation of Cross-Border Partnerships. Double Tax Relief in Hybrid and Reverse 
Hybrid Situations, s. 20-21. 
35 Samspelet beskrivs av Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok 
i skatterätt, s. 622-624. Författarna ger händelseutvecklingen efter rättsfallet RÅ 1995 ref. 69 
(Kenya-fallet) som ett exempel på hur detta kan gestalta sig. 
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SKV:s allmänna råd har också betydelse för rättstillämpningen inom svensk 
skatterätt även om de varken är bindande för SKV eller de skattskyldiga.36 
Gällande den vikt som tillmäts skatterättslig doktrin i lagtolkningen är den 
allmänna uppfattningen att det avgörs av styrkan av den förda juridiska 
argumentationen.37 

I den svenska skatterätten anser jag att man kan finna inslag av en stark 
argumentationshierarki38 där lagens ordalydelse är utgångspunkten. Finns inte 
stöd för den rättsliga slutsatsen i ordalydelsen går sökandet efter gällande rätt 
vidare genom att lagens syfte och ändamål beaktas. I detta steg är förarbetena av 
stor betydelse. Finns inte heller efter den genomgången ett svar på hur den 
aktuella frågan skall tillämpas får svaret sökas genom andra argument. I den 
delen av tillämpningen får praxis, doktrin och SKV:s material betydelse. Det 
tycks okontroversiellt att fastslå att Regeringsrätten tillämpar en strikt 
lagtolkning39 och det har framförts i doktrin att tolkningen även kan anses ha 
blivit mer strikt de senaste tjugo åren.40  

Trots att argumentationshierarkin tycks tydlig anser jag även att det i den 
skatterättsliga lagtolkningen finns inslag av en vågskålsmodell41 då 
sammanvägningar mellan viktiga hänsyn och principer görs för att finna ett 
skäligt resultat.42  

3.3.2.3 Analog tillämpning 
Tillåtligheten av analog tillämpning i svensk skatterätt är intressant i skatte-
flyktsdiskussionen av flera anledningar. För det första uppfattas analog 

                                                        
36 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 103-114. Skatteverkets allmänna råd hette 
tidigare Riksskatteverkets rekommendationer eller anvisningar. 
37 Se t.ex. Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 
620. 
38 Vid en argumentationshierarki utgår tolkningen från ett huvudkriterium, oftast lagtexten, men 
övergår till andra i förväg utvalda subkriterier om inte tillräckligt stöd finns i huvudkriteriet. Se 
Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 187. Stöd för att tolkningen i den svenska skatterätten följer en 
argumentationshierarki finns t.ex. i Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- 
och handbok i skatterätt, s. 607-617 även om författarna där inte använder det uttrycket. 
39 Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 617 och 
625. 
40 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper – nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 12 och Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, s. 14. 
41 En vågskålsmodell innebär att tolkning sker genom ett sammanvägande av olika faktorer. Denna 
metod kan föras tillbaka åtminstone till början av 1800-talet då den framställdes av Savigny. Se 
t.ex. Hellner, Rättsteori. En introduktion, s. 78. Enligt denna uppfattning bör många olika 
tolkningsmetoder såsom bokstavstrogen-, språkligt konsekvent-, logisk-, kvasilogisk-, systematisk-, 
begreppsanalytisk-, begreppssyntetisk-, historisk-, komparativ-, analog- och teleologisk tolkning 
beaktas. Resultatet skall sedan jämkas samman eftersom rättvisan kräver en avvägning mellan olika 
värden. M.a.o. krävs för att tolka lagen rättvist att man i det föreliggande fallet optimalt väger alla 
relevanta rättskällor och sakliga hänsyn mot varandra. Se även Kellgren, Mål och metoder vid 
tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av förarbeten, s. 192-194 och 198-
214. 
42 Peczenik, Skatterättens föränderliga rättskälleprinciper, SN, 1998, s. 440-444 och Påhlsson, 
Intuition och rättfärdigande i skatterätten, SN, 1998, s. 541-548. 
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tillämpning traditionellt som en metod att använda då lagen uppvisar en 
regleringslucka.43 Om analogier kan användas som ett led i den normala 
rättstillämpningen minskar behovet av en repressiv metod mot skatteflykt då 
situationen ofta kan bemötas genom analog tillämpning. För det andra anses 
skatteflyktslagen innebära en analog tillämpning, eller i alla fall ge upphov till 
en analogieffekt, vilket innebär att den har kritiserats för att strida mot 
legalitetsprincipen.44 I det här avsnittet definieras analog tillämpning. Vidare 
redogörs för huruvida det finns ett analogiförbud inom svensk skatterätt.45  

Analogiförfarandet kan sägas tillhöra en särskild grupp av namngivna 
standardförfaranden eller tekniska grepp inom juridiken och förekommer i större 
eller mindre utsträckning i alla rättssystem.46 Om analogin är ett tolknings-
förfarande eller ett steg som rättstillämparen kan välja att ta efter det att den 
normala tolkningen har avslutats, är inte helt klart. I mer precist juridiskt 
språkbruk brukar inte beteckningen tolkning användas utan istället talar man om 
analog tillämpning. Att analogin förutsätter en föregående tolkning och 
innehåller tolkande moment är dock klart.47 

För att en analog tillämpning eller ett analogislut skall kunna komma ifråga 
skall enligt Strömholm först konstateras att följande situation föreligger: 

 
”(1) Regelns språkliga innebörd är klar, 
(2) det är likaså klart att ingen annan regel är tillämplig men 
(3) det står ävenledes klart, att de omständigheter som föreligger i det 
konkreta fallet inte utan våldförande på språket kan ’passas in’ under 
regeln.”48 

 
I en sådan situation kan domaren söka de väsentliga kännetecknen för de fall 
som regeln hänför sig till. Dessa kan sedan jämföras med motsvarande element i 
det oreglerade fallet. Om domaren finner att likheterna överväger kan han 
behandla det aktuella fallet på samma sätt som de i lagregeln avsedda fallen och 
har då använt en analog tillämpning.49 

Om det finns ett analogiförbud i svensk skatterätt är oklart.50 Det svenska 
skattesystemet utgår från de tankar som legalitetsprincipen omfattar och detta 
talar för ett analogiförbud.51 Det finns dock ingen motsvarighet till det inom 

                                                        
43 Detta utvecklas t.ex. av Peczenik i Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 
argumentation, s. 345-349. 
44 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 424-426. 
45 Frågan om skatteflyktslagens överensstämmelse med legalitetsprincipen behandlas i avsnitt 
3.3.3.4. 
46 Summers/Taruffo, Interpretation and Comparative Analysis, i MacCormick/Summers, 
Interpreting Statutes, s. 471-473. 
47 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 438. 
48 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 437. 
49 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 437-438. 
50 Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 619. 
51 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, t.ex. s. 8, 122 och 126-127. 
Hultqvist utgår ifrån uppfattningen att analogiförbudet följer direkt av legalitetsprincipen 
(föreskriftskravet). 
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straffrätten gällande förbudet mot analog tillämpning som införts i brotts-
balken.52  

Det vanligaste argumentet mot en använding av analogier är att det innebär 
ett allvarligt hot mot rättssäkerheten och de skattskyldigas förutsebarhet. Ett 
analogiförfarande kan också betraktas som en otillåten normdelegering då regeln 
som tillämpas skapas av domstolen och inte av lagstiftaren.53 

Exempel på argument för att analogier skall kunna användas inom 
skatterätten är t.ex. tanken att språkets öppenhet möjliggör analogier genom att 
en lagregel ofta kan anses vara antingen en uttömmande uppräkning eller en 
exemplifiering. Tillämpningen av analogier kan vidare anses ge ett resultat som 
uppnår krav på billighet och rättvisa. Analogin kan baseras på principen ”lika 
fall skall behandlas lika” och kan därmed anses ta hänsyn såväl till rättvisa som 
till lagtolkningens inre sammanhang.54 

Andra argument för en tillämpning av analogier är att det alltid innebär en 
viss arbetsekonomi i att använda redan befintliga lösningar i situationer som är 
oreglerade. Analogin kan också bidra till systemkonformitet och överskådlighet. 
Dessutom är den valda lösningen av situationen i analogifallet redan accepterad 
och har förankring i rättssystemet.55 Det går att finna sparsamma exempel på 
rättsfall där Regeringsrätten tycks ha använt sig av analogier56, även detta 
framförs ibland som ett argument för metodens tillåtlighet.57 Frändberg menar 
att användningen av analogier styrs av två principer: rättstillämparens krav på att 
vara lojal mot lagstiftningen och kravet på rättstillämparen att tillämpa rätten.58 

Slutligen blir ställningstagandet mellan om det bör finnas ett analogiförbud 
eller inte ett val mellan att prioritera förutsebarhet eller effektivitet i 
skattesystemet. Enligt min uppfattning bör inte kompromissen mellan dessa 
viktiga värden göras en gång för alla. Istället bör omständigheterna i det 
specifika fallet avgöra vilken slutsats som är den rimligaste. Jag anser att 
analogier, som ger belastande effekter för den skattskyldige, normalt inte skall 
tillämpas inom skatterätten, eftersom en sådan tillämpning inkräktar allvarligt på 
rättssäkerheten. Däremot kan det finnas speciella situationer där kravet på 
förutsebarhet väger lättare än andra argument, t.ex. olika rättviseskäl. Min 
uppfattning är också att det är på det här sättet som analogier används inom 
skatterätten idag. Regeringsrätten har påpekat att det är möjligt att tolka 
skatteregler i strid med deras ordalydelse både då det är till nackdel och till 

                                                        
52  Brottsbalken 1:1, införd genom lag 1994:458. 
53 Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, t.ex. s. 8, 122 och 126-127. 
Hultqvist utgår ifrån uppfattningen att analogiförbudet följer direkt av legalitetsprincipen 
(föreskriftskravet). 
54 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 342. Se 
även Påhlsson, Om likhet inför skattelag, SN, 2004, s. 667-674. 
55 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning. En bok i allmän rättslära, s. 457-458. 
56 Se t.ex. RÅ 1995 not. 240. 
57 Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?, SN, 2003, 
s. 6-7 och Påhlsson, Inledning till Skatterätten, s. 70.  
58 Frändberg, Om analog användning av rättsnormer. En analys av analogibegreppet inom ramen 
för en allmän juridisk metodologi, s. 154. 
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fördel för den skattskyldige.59 Men det är samtidigt tydligt att domstolen ändå så 
gott som aldrig väljer att tillämpa analogier. Under senare år finns endast något 
enstaka fall där det kan diskuteras om analogier har använts.60 

3.3.3 Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och 
författningen 

3.3.3.1 Inledning  
Nedan skall legalitetsprincipen, som är en av de mest betydande rättsliga 
principerna i svensk skatterätt behandlas. Då sambandet mellan rättssäkerhet och 
legalitetsprincipen är starkt och många frågor är gemensamma, bygger detta 
avsnitt till viss del vidare på det som ovan sagts om rättssäkerhet.61 Traditionellt 
brukar det hävdas att legalitetsprincipen framkommit för att rättstillämpningen 
skall vara förutsebar och fri från godtycke.62 Just dessa två värden anses av de 
flesta utgöra en väsentlig del av rättssäkerhetsbegreppet63 och därför kan 
legalitetsprincipen sägas vara ett viktigt medel för att uppnå rättssäkerhet. 
Legalitetsprincipen kan därigenom också betecknas som en rättssäkerhets-
garanti.64 Det är dock enligt min uppfattning vanskligt att använda den 
terminologin då det kan ge intryck av att rättssäkerheten är garanterad om 
legalitetsprincipen efterlevs. Det är en vanlig uppfattning att rättssäkerheten 
även kräver att vissa grundläggande mänskliga rättigheter eller etiska värden 
upprätthålls.65 Att den sidan av rättssäkerheten tillgodoses om legalitetsprincipen 
får prägla rättstillämpningen är inte säkert. 

Nedan behandlas i nämnd ordning innehållet i den svenska skatterättsliga 
legalitetsprincipen, legalitetsprincipens eventuella stöd i regeringsformen och 
frågan om skatteflyktslagen strider mot legalitetsprincipen.  

3.3.3.2 Den skatterättsliga legalitetsprincipens innehåll 
Legalitetsprincipen anses vara en mycket viktig princip i det svenska 
rättssystemet och detta gäller inte minst inom skatterätten.66 Legalitetsprincipen 

                                                        
59 Se RÅ 1995 not. 240. Jmf även Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya 
tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 6 och 12. 
60 Se t.ex. RÅ 1995 not. 240. Jmf även Bergström, Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya 
tendenser under senare tid?, SN, 2003, s. 6-7 och 12. 
61 Se avsnitt 1.5.2. 
62 Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 66. Hultqvist menar dock att den skatterättsliga legalitetsprincipen 
främst grundas på kompetensfördelningsmotiv. Se Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 6. 
63 Se avsnitt 1.5.2. 
64 Se Tikka, Vad avses med rättssäkerhet i beskattningen?, i Rättssäkerheten i beskattningen, s. 8.  
65 Se avsnitt 1.5.2. 
66 Se t.ex. Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 58. Legalitetsprincipen har i svensk skatterätt 
under senare år behandlats ingående av Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Se 
även t.ex. Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 77-84, Bergström, Skatter och civilrätt. En 
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är huvudsakligen samlad i de latinska satserna nullum crimen sine lege (inget 
brott utan lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan lag) och har utvecklats 
inom straffrätten.67 Kärnan i den straffrättsliga principen kan sägas vara ett 
förbud mot retroaktiv strafflag och ett analogiförbud.68 Även 
obestämdhetsförbudet och ibland också krav på rättegångsförfarandet och 
tolkningsprinciperna har dock samlats i den straffrättsliga diskussionen om 
legalitetsprincipen.69  

I den skatterättsliga diskussionen om principen, som på motsvarande sätt 
uttrycks nullum tributum sine lege (ingen skatt utan lag)70, har det stannat vid att 
handla om ett krav på stöd i lag vid beskattningen och ett eventuellt 
analogiförbud.71 Hultqvist anser att den skatterättsliga legalitetsprincipens grund 
något förenklat är viljan att dra en rågång mellan normgivning och norm-
tillämpning. Denna vilja kan dock enligt Hultqvist ha olika motiv som 
föutsebarhetsskäl, komptensfördelning, hindrande av godtycke etc. Han anser 
vidare att medan den straffrättsliga legalitetsprincipen har sin huvudsakliga 
grund i förutsebarhet och hindrande av godtycke, härrör skatterättens 
motsvarighet istället främst ur kompetensfördelningsmotiv.72  

Som en följd av legalitetsprincipens krav på stöd i lag vid beskattning anses 
ofta en föreskriftsföljsam rättstillämpning vara nödvändig.73 I det sammanhanget 
blir frågan om tillåtligheten av analog tillämpning inom skatteområdet viktig.74 
Att legalitetsprincipen talar mot sådan tillämpning är tydligt.75  

I den straffrättsliga diskussionen om legalitetsprincipen har ett krav på att 
lagarna måste ha ett bestämt materiellt innehåll varit centralt76, men ett sådant 
krav har inte diskuterats på motsvarande sätt gällande den skatterättsliga 

                                                                                                                                  
studie över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, s. 66-75, Hagstedt, 
Retroaktiv skattelag, s. 228-249, Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk 
beskattningsrätt, s. 222-225, Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 21-22 och 
Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 131-136.  
67 Den som introducerade den allmängiltiga formuleringen anses vara von Feuerbach i Lehrbuch 
des gemeinen in gültigen peinlichen Rechts, från 1801. Se Sundell, Legalitetsprincipen inom 
svensk straffrättshistoria, JT, 1994/95, s. 97. 
68 Se t.ex. Agge/Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s. 30-31 och Leijonhufvud/Wennberg, 
Straffansvar, s. 22. 
69 Frände, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, s. 4, Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s. 29-
30  och Thornstedt, Legalitet och teleologisk metod i straffrätten, Metod och perspektiv. Texter i 
straffrätt, processrätt och skatterätt, s. 71-73. 
70 Den skatterättsliga legalitetsprincipen uttrycktes första gången på det här sättet av Ljungman, 
Om skattefordran och skatterestitution, s. 21-22. Ljungman ansåg att rättsäkerheten vid beskattning 
måste prioriteras med tanke på de oftast mycket ingripande ekonomiska verkningarna för den 
enskilde. 
71 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 4-5. 
72 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 6. 
73 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, i huvudsak s. 113-114.  
74 I avsnitt 3.3.2.3 har frågan behandlats och slutsatsen där är att det inte finns ett absolut 
analogiförbud i svensk skatterätt, men att det är mycket ovanligt att analog tillämpning förekommer 
till nackdel för de skattskyldiga. 
75 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, t.ex. s. 8, 122 och 126-127. Hultqvist 
utgår ifrån uppfattningen att analogiförbudet följer av föreskriftskravet.  
76 Se t.ex. Leijonhufvud/Wennberg, Straffansvar, s. 29. 
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principen. Den vanligaste uppfattningen i doktrin tycks istället vara att det inte 
ingår något uttalat bestämdhetskrav i den skatterättsliga legalitetsprincipen.77  

Det har ovan konstaterats att den skatterättsliga legalitetsprincipens grund 
anses vara kompetensfördelningsmotiv gällande normgivningsmakten. Såsom de 
svenska reglerna för normgivningen på skatteområdet är konstruerade idag finns 
en mycket begränsad möjlighet till delegering. Skatteområdet tillhör till skillnad 
från merparten av den offentliga rätten det obligatoriska lagområdet och måste 
därigenom regleras genom lag, vilket fastslås i regeringsformen 8:3 2 st. Även 
möjligheten att meddela verkställighetsföreskrifter är inom skatteområdet 
mycket begränsad.78 

En intressant fråga är om legalitetsprincipen kan anses omöjliggöra all form 
av normgivningsdelegering. Alhager företräder åsikten att delegeringsförbudet 
på skatterättens område inte motiveras av legalitetsprincipen utan i stället i 
första hand är ett arv hänförligt till svensk konstitutionell tradition. Att 
legalitetsprincipen tillämpas i många andra länder utan att detta anses vara ett 
hinder för delegering av normgivningsmakten anser Alhager tala för denna 
slutsats.79 Jag anser inte att legalitetsprincipen måste stå i strid med möjligheten 
att delegera normgivningsmakten på skatterättens område. Att man normalt 
brukar uttrycka att principen innebär att beskattning endast får ske med lagstöd, 
behöver inte tolkas som att det enbart är lag som kan tillämpas som 
föreskriftsform. Det viktiga är att grunderna för principen upprätthålls genom en 
förutsebar beskattning, fri från godtycke. Detta bör gå att upprätthålla även vid 
delegering av normgivningen, om det sker med försiktighet. Det är dock 
tveksamt om det skulle vara givande att utöka möjligheterna att delegera på 
skatteområdet. Då beskattningen måste upprätthålla stränga krav på rättsäkerhet 
skulle ett förfarande där normgivning sker på en lägre nivå än genom lag, ställa 
stora krav på den process som skulle omge denna typ av normskapande. Det 
skulle säkert vara möjligt att upprätthålla rättssäkerheten även vid delegering. 
Men om processen blir så omfattande är det i slutänden tveksamt vad skillnaden 
då blir gentemot att utforma reglerna i lagform och vad man har vunnit på att 
delegera. 

Legalitetsprincipen har ett nära samband med principen om likabehandling 
och objektivitet som framgår av regeringsformen 1:9 och lyder: 
 

”Domstolar och förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 
inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”  

 
                                                        

77 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 80. 
78 Med detta avses regeringens rätt att själv meddela, eller delegera rätten att meddela, föreskrifter 
avseende verkställighet av lag enligt regeringsformen 8:13 1 st. 1 p. Sådana föreskrifter är även 
tillåtna inom det obligatoriska lagområdet. Det är svårt att med bestämdhet beskriva hur 
långtgående denna rätt för regeringen sträcker sig. Just gränsdragningen för rätten att utfärda 
verkställighetsföreskrifter är omdiskuterad i såväl praxis som doktrin. Klart är dock att 
verkställighetsföreskrifterna inte får gå utanför en lagbestämmelses tillämpningsområde. Se t.ex. 
Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 171-173. 
79 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 81-82. 
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Viljan att motverka godtycklighet är ett av syftena med legalitetsprincipen. Då 
godtycklighet kan definieras som ett handlande som inte grundar sig på saklig 
bedömning80, strider godtycklighet således inte bara mot legalitetsprincipen utan 
även mot regeringsformen 1:9 och likhetsprincipen. 

Det har ibland framförts att legalitetsprincipen kan och bör användas som 
argument även för en rättstillämpning som är belastande för den skattskyldige.81 
Påhlsson talar om legalitetsprincipens andra sida och säger att denna del av 
principen innehåller ett krav på den offentliga maktutövningens lagbundenhet.82 
Detta skulle innebära att legalitetsprincipen även förhindrar tolkningar som inte 
har stöd i lag och som är gynnande för den skattskyldige. M.a.o. skall 
beskattning ske i enlighet med lag, varken mer eller mindre. Jag delar slutsatsen 
att beskattning skall följa lagen s.a.s. åt båda håll, men är tveksam till om 
legalitetsprincipen verkligen bör användas som stöd för detta. Ett argument för 
att legalitetsprincipen skulle kunna användas i det här sammanhanget framträder 
vid en betoning av principens maktfördelande funktion där all analog 
tillämpning kan ses som ett övertramp från rättstillämparens sida.83 Detta kan 
dock bemötas med en hänvisning till att domstolarna måste ges en viss möjlighet 
att ta hänsyn till billighet i situationer som annars skulle ge ett mycket 
anmärkningsvärt resultat.84  

Då legalitetsprincipen är en princip som tillkommit som stöd för den enskilde 
gentemot maktutövningen, är min uppfattning att det känns märkligt att samma 
princip skulle kunna användas mot den enskilde. Att säga att det centrala inte är 
att principen i de aktuella fallen används mot den skattskyldige utan att den 
används för att främja en rättvis beskattning som gagnar de skattskyldiga som 
kollektiv, neutraliserar inte frågan. Att åberopa likhetsprincipen och 
regeringsformen 1:9 som stöd för att myndigheter är skyldiga att agera efter 
lagarna och inte t.ex. får underlåta att beskatta i ett fall där beskattning enligt lag 
skall ske, kan möjligen leda till samma slutsats. Det är inte denna slutsats jag 
ställer mig frågande till, utan åberopandet av legalitetsprincipen i detta 
sammanhang. 

3.3.3.3 Legalitetsprincipens eventuella stöd i regeringsformen 
Frågan om legalitetsprincipen framgår av regeringsformen har diskuterats i 
doktrin.85 Den föreskrift som oftast analyseras i det här sammanhanget är 
regeringsformen 8:3 som lyder:  

                                                        
80 Definitionen är hämtad från Nationalencyklopedins ordlista. 
81 Se t.ex. Marcusson, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, s. 399, Påhlsson, 
Riksskatteverkets rekommendationer, s. 135-136, Påhlsson, RSV:s rekommendationer och 
legalitetsprincipen, SN, 1997, s. 42 och Tjernberg, Regeringsrättens strikta lagtolkning, SN, 2003, 
s. 20. 
82 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer, s. 135. 
83 Jämför Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 368. 
84 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 65 och 368. 
85 Se t.ex. Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 92-95, Bergström, Förutsebarhet. En studie i 
Regeringsrättens rättstillämpning, s. 14 not 6, Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 93, Petrén, Normgivningen på skatteområdet, SvSkT, 1985, s. 135-142 
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”Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller 
åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga 
eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. Sådana föreskrifter är 
bland andra föreskrifter om brott och rättsverkan av brott, om skatt till 
staten samt om rekvisition och annat sådant förfogande.” 

 
Petrén påpekade 1985 regeringsformens vikt vid analyser av legalitetsprincipens 
ställning i Sverige. Hans åsikt var att regeringsformen 8:3 förhindrade extremt 
extensiv rättstillämpning.86 Senare har flera författare uppmärksammat 
förhållandet mellan legalitetsprincipen och regeringsformen. Bergström anser att 
de principer som ingår i legalitetsprincipen i huvudsak har kodifierats i 
regeringsformen genom 1:1 3 st., 8:3 och 8:5.87 Påhlsson går steget längre och 
anser att de ovan nämnda paragraferna innebär att legalitetsprincipen har 
kommit till uttryck i regeringsformen.88 Hultqvist anser att legalitetsprincipen 
följer av regeringsformen genom en samläsning av regeringsformen 2:10 2 st., 
8:3 och 8:7 samt förarbetena.89 Skäl som talar för denna slutsats anser Hultqvist 
vara kompetensfördelningsskäl, normgivningsskäl och ordalydelsen i 
retroaktivitetsförbudet i regeringsformen 2:10 2 st.90 

Alhager kritiserar Hultqvists slutsats och anser inte att det går att fastställa att 
legalitetsprincipen är kodifierad i regeringsformen. Alhager menar bl.a. att 
Hultqvists antagande att retroaktivitetsförbudet utgår från ett föreskriftskrav 
innebär en grundlagstolkning som kan ifrågasättas då något sådant antagande 
varken framgår av lagtext eller förarbeten.91 När det gäller reglerna i 
regeringsformens kapitel 8 anser Alhager dessa i första hand vara 
kompetensfördelningsregler som innebär att lagformen är en tillräcklig 
förutsättning för beskattning. Därmed inte sagt att det är en nödvändig 
förutsättning.92 De allmänna stadgandena i regeringsformen, t.ex. 1:1 3 st. som 
säger att makten skall utövas under lagarna anser inte Alhager heller kunna 
användas som stöd för legalitetsprincipens kodifikation. Detta stöder han på att 
det i förarbeten och doktrin uttryckligt har sagts att detta är frågan om ett 
portalstadgande. Dessutom anses stadgandet uttrycka ett allmänt krav på 
normmässighet. Detta skulle i så fall innebära att uttrycket lag även omfattar 
andra rättsliga normer.93  

                                                                                                                                  
och Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra uttalanden på 
skatteområdet, s. 131-136. 
86 Petrén, Normgivningen på skatteområdet, SvSkT, 1985 , s. 135-142. 
87 Bergström, Förutsebarhet. En studie i Regeringsrättens rättstillämpning, s. 14 not 6. 
88 Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra uttalanden på 
skatteområdet, s. 131. 
89 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 93. 
90 Hultqvist anger även legitimitetsskäl och kunskapsskäl. Dessa skäl tycks dock framläggas för att 
motivera att legalitetsprincipen skall tillämpas och inte argumentera för en befintlig kodifikation i 
regeringsformen. 
91 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 93-94. 
92 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 94-95. 
93 Alhager, M., Dispens från inkomstskatt, s. 95 med vidare hänvisningar.  
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Legalitetsprincipen är en vid princip som av olika personer delvis ges olika 
innehåll. Var gränserna för principen går och vilken direkt påverkan på 
rättstillämpningen den bör ha, är svårt att fastslå. Jag anser att 
legalitetsprincipens centrala delar omfattas av stadgandena i regeringsformen 
och att det är tydligt att principen har spelat en viktig roll vid tillkomsten av 
regeringsformen.94 Att det därigenom går att säga att legalitetsprincipen, med 
allt vad den kan sägas innebära, är direkt kodifierad i regeringsformen anser jag 
vara mer tveksamt. Frågan är också om en sådan diskussion är av avgörande 
betydelse då det tycks råda konsensus om att legalitetsprincipens grundtankar 
har en mycket stark ställning i svensk skatterätt med eller utan en kodifikation i 
regeringsformen.  

3.3.3.4  Strider skatteflyktslagen mot legalitetsprincipen och regeringsformen? 
Skatteflyktslagen anses av många ge upphov till analog tillämpning.95 I 
förarbetena finns också uttalanden som stärker uppfattningen att det vid lagens 
tillkomst varit avsett att lagen skulle ge upphov till analog tillämpning.96 
Skatteflyktslagens konstruktion med vaga rekvisit innebär att förutsebarheten 
som kan uppnås genom att studera rekvisitens ordalydelse är lägre än vad som är 
normalt vid annan typ av lagstiftning. Till viss del kan förutsebarheten dock 
stärkas om en rik praxis utvecklas. Även om jag inte ser en tillämpning av 
skatteflyktslagen som en ren analog tillämpning är det tydligt att lagen ger en 
analogieffekt. Det går också att spetsa till detta och säga att om skatteflyktslagen 
inte tillförde en analogieffekt skulle den vara meningslös.  

Hultqvist hävdar att den tvåstegsprövning som görs där en transaktion 
förklaras oangriplig med ”vanlig rättstillämpning” och sedan angrips med 
skatteflyktslagen, är ett typexempel på hur analog tillämpning går till.97 Då 
Hultqvist anser att skatteflyktslagen inte har något materiellt innehåll, anser han 
lagen även innebära en normdelegering från lagstiftaren till domstolarna inom 
det aktuella området. Då analog tillämpning och normdelegering strider mot 
legalitetsprincipen anser Hultqvist att skatteflyktslagen är grundlagsstridig.98 

Mot detta kan anföras att vid en användning av skatteflyktslagen sker 
tillämpning med stöd av skattelag, nämligen skatteflyktslagen.99 Att lagen 

                                                        
94 Se t.ex. SOU 1972:15, s. 76. 
95 Se t.ex. Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 281 och 301, Hultqvist, Legalitetsprincipen vid 
inkomstbeskattningen, s. 424-425, Hultqvist, Skatteflyktslagen – Vara eller icke vara? Det borde ha 
varit frågan!, SN, 1995, s. 583-584 och Mutén, Lagstiftningens grunder, SvSkT, 1992, s. 283. 
96 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 25 och prop. 1982/83:84, s. 19. 
97 Hultqvist, Skatteflyktslagen – Vara eller icke vara? Det borde ha varit frågan!, SN, 1995, s. 583. 
98 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 425. Denna slutsats bygger på 
Hultqvists uppfattning att legalitetsprincipen följer av regeringsformen. Gällande Hultqvists kritik 
av skatteflyktslagen se även t.ex. Hultqvist, Skatteflyktslagen – Vara eller icke vara? Det borde ha 
varit frågan!, SN, 1995, s. 578-590 och Hultqvist, Ny skatteflyktslag - en metodfråga för 
skatterätten, SN, 1996, s. 670-681.  
99 Se t.ex. Bergström, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Anmälan av Anders Hultqvist, 
JT, 1995/96, s. 483 och Tikka, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Anmälan av Anders 
Hultqvist, SN, 1996, s. 57. 
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innehåller vaga rekvisit ogiltigförklarar den inte då det inte i svensk skatterätt 
finns något stöd för ett bestämdhetskrav.100 Argumenterar man på det här sättet 
kan de två steg som Hultqvist talar om därmed båda anses ligga inom s.k. vanlig 
rättstillämpning och skatteflyktslagen ses som en del av skattelagstiftningen. 
Genom att en generalklausul införts i lagstiftningen signalerar lagstiftaren till de 
skattskyldiga att det finns ett osäkerhetsområde att beakta. När den skattskyldige 
planerar sina transaktioner måste därför hänsyn även tas till skatteflyktslagen 
och de effekter som den kan ha på beskattningsresultatet. 

Den s.k. lagprövningsbestämmelsen i svensk rätt som följer av 
regeringsformen 11:14 har inte kommit att användas mot skatteflyktslagen. 
Bestämmelsen innebär att domstol eller annat offentligt organ som finner att en 
föreskrift uppenbart står i strid med en bestämmelse i grundlag inte skall 
tillämpa föreskriften. Då skatteflyktslagen nu, om än i begränsad mån, har 
tillämpats under många år och varit föremål för omfattande utredningar samt 
granskats vid flera tillfällen av lagrådet anser jag inte att det är troligt att denna 
lagprövningsbestämmelse kommer att användas mot skatteflyktslagen. 

Jag anser att skatteflyktslagen uppfyller de krav som ställs i regeringsformen 
på att beskattning skall ha stöd i lag. Däremot är det klart att en lagstiftning med 
så värdeöppna rekvisit ger upphov till ett större utrymme för domstolarnas 
tolkning och troligtvis en lägre förutsebarhet än vad som är vanligt vid annan 
typ av lagstiftning. Detta gagnar inte de strävanden som formar 
legalitetsprincipen. Konstaterandet att skatteflyktslagen inte är i linje med 
tankarna bakom legalitetsprincipen bör dock inte sätta punkt för diskussionen 
om huruvida en generalklausul mot skatteflykt kan användas som repressiv 
metod i svensk skatterätt. Det är viktigt att betänka att legalitetsprincipen inte är 
en allenarådande princip i svensk skatterätt, även om den är oomstritt viktig. 
Ständiga sammanvägningar och kompromisser mellan olika viktiga principer 
och värden är ofrånkomliga i ett rättssystem.101 Tikka anser att: 
 

”[p]rinciper är främst optimeringsuppmaningar som leder till överväganden 
och balanseringar. Typiskt för en princip är att dess verkan ges en viss vikt i 
konkurrens med andra principer och andra juridiska argument. Principerna 
kan också vara delvis oförenliga. Man kan också med tanke på principer tala 
om optimeringspåbud som kan förverkligas gradvis.”102  

 
Även om legalitetsprincipen har ett starkt stöd i det rättsliga systemet, innebär 
det inte att den kan tillämpas fullt ut i alla lägen utan att andra hänsyn tas. Att 
generalklausuler strider mot grundtankarna i legalitetsprincipen innebär således 
inte att det inte kan finnas situationer där det vid ett beaktande och en 
sammanvägning av samtliga intressen ändå kan anses vara den bästa lösningen 
att en generalklausul införs. I skatteflyktssammanhang är den klassiska 

                                                        
100 Se avsnitt 3.2.3.2. 
101 Se t.ex. Tikka, Om principer vid tolkning av skattelag, SN, 2004, s. 656-657 och Moëll, 
Proportionalitetsprincipen i skatterätten, 2003, s. 18-20. 
102 Tikka, Om principer vid tolkning av skattelag, SN, 2004, s. 656-657. 
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intresseavvägningen den mellan rättssäkerhet och effektivitet.103 Om 
skattesystemets effektivitet skall värnas, kan det komma att ske på viss 
bekostnad av rättssäkerheten. Argument för att en viss mån av minskad 
förutsebarhet för den skattskyldige kan anses acceptabel i skatteflyktssituationer, 
är att den skattskyldige genom sin handling medvetet har utmanat skattesystemet 
och gett sig ut på ett osäkerhetsområde. Detta har med stor sannolikhet gjorts 
efter grundlig konsultation från skatterättslig expertis och är därmed att 
klassificera som ett medvetet risktagande.104 I svensk rätt finns dessutom 
möjligheten för den skattskyldige att begära förhandsbesked, vilket gör att 
förutsebarheten i realiteten inte behöver vara låg även om ett sådant steg tar viss 
tid och vissa kostnader i anspråk.105  

Det är också viktigt att beakta vad ett troligt alternativ till en generalklausul 
mot skatteflykt skulle vara. Det är ovanligt att ett rättssystem inte innehåller 
någon repressiv metod alls mot skatteflykt.106 Den andra repressiva metoden, 
som utgörs av en praxismetod, kan kritiseras än mer ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv och är därmed i det här sammanhanget knappast att 
föredra.107 Skulle beslutet ändå bli att någon repressiv metod inte skall finnas i 
svensk rätt är en trolig utveckling att special- och stopplagstiftningen istället 
skulle öka i omfattning. En sådan utveckling är heller inte optimal ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. För att kunna värna rättssäkerheten fullt ut i 
skatteflyktssammanhang vore således det allra bästa att inte angripa genomförda 
skatteflyktstransaktioner och heller inte försöka motverka dem genom special- 
eller stopplagstiftning. Ett sådant ställningstagande innebär dock mycket 
allvarliga konsekvenser ur ett effektivitetsperspektiv. Det är lätt i 
skatteflyktssammanhang att påpeka vad som skulle vara det bästa för 
rättssäkerheten respektive effektiviteten. Det svåra ligger dock i att försöka 
balansera värdena samtidigt, vilket man enligt min mening är skyldig att göra då 
båda dessa värden är mycket viktiga i ett rättssystem.  

3.3.4 Generalklausulens förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt 

3.3.4.1 Inledning 
En repressiv metod mot skatteflykt måste ses tillsammans med de övriga 
åtgärder mot skatteflykt som förekommer i ett rättssystem.108 De frågor som 
främst är av intresse i det här avseendet gällande skatteflyktslagen anser jag vara 
relationen till diskussionen om en skatterättslig genomsynsmetod och 
förhållandet till special- och stopplagstiftning.  

                                                        
103 Se avsnitt 1.1 och 1.5.  
104 Se avsnitt 2.3.2.1. 
105 Förhandsbeskedsinstitutet behandlas i avsnitt 3.5.2. 
106 Se avsnitt 2.3. 
107 Se avsnitt 2.3.3. 
108 Se kapitel 2. 
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3.3.4.2 Skatteflyktslagens relation till en skatterättslig genomsynsmetod  
I avsnitt 2.4 behandlas frågan om verklig innebörd och om det i svensk rätt 
parallellt med skatteflyktslagen även accepterats en praxismetod. Min slutsats är 
att någon skatterättslig genomsynsmetod inte accepterats i svensk praxis men att 
rättsläget är svårbedömt och att det i doktrin finns olika tolkningar av de domar 
som gett upphov till diskussion.  

Min uppfattning är att det i ett rättssystem bör räcka med en av de repressiva 
metoderna mot skatteflykt och det är svårt att se att en parallell användning 
skulle ge några fördelar varken rättssäkerhets- eller effektivitetsmässigt. Att en 
sådan parallell tillämpning däremot skulle innebära nackdelar genom den 
oklarhet om tillämpningsområdena som skulle skapas, är dock troligt.109 Om en 
praxismetod i framtiden skulle accepteras i svensk rätt är det sannolikt att den 
skulle komma att användas istället för skatteflyktslagen, då den troligen skulle 
upplevas som smidigare och mer flexibel. En av anledningarna till detta är att en 
praxismetod skulle kunna tillämpas redan av SKV i motsats till skatteflyktlagen 
som enligt 4 § kan tillämpas först av länsrätt efter framställning av SKV. 
Dessutom kräver inte tillämpningen av en praxismetod att ett antal fastslagna 
rekvist uppfylls i den aktuella situationen. Även om mer eller mindre klara 
kriterier kan utarbetas i praxis gällande en praxismetod, är ändå utrymmet för 
tolkning större än med en generalklausul.110 Sammantaget är min bedömning, att 
detta sannolikt skulle leda till att SKV i en valsituation föredrar en tillämpning 
av en praxismetod. Resultatet skulle bli att skatteflyktslagen fick utstå en 
tynande tillvaro och troligtvis på sikt skulle upphävas. En utveckling i linje med 
den nu skisserade skulle förmodligen ge negativa effekter på rättssäkerheten. 
Hur effektiviteten skulle påverkas är helt beroende av hur tillämpningen av 
praxismetoden skulle utvecklas.  

Även om jag drar slutsatsen att det idag inte har accepterats någon 
skatterättslig genomsyn i svensk rätt är redan den existerande osäkerheten om 
rättsläget negativ för utvecklingen på skatteflyktsområdet. Jag anser, att det är 
mycket viktigt för rättssäkerheten och effektiviteten att det i framtida praxis 
tydligare klargörs att det i svensk rätt endast finns en repressiv metod mot 
skatteflykt. 

3.3.4.3 Skatteflyktslagens relation till special- och stopplagstiftning 
När skatteflyktslagen infördes för första gången i Sverige fanns det en stark 
förhoppning om att den nyinförda metoden mot skatteflykt skulle göra att 
special- och stopplagstiftning inte längre skulle vara nödvändig i den omfattning 
som gällde vid införandet.  I SOU 1975:77 sägs t.ex.: 
 

”En av de stora fördelarna med en generell skatteflyktsklausul är, att 
statsmakterna i framtiden inte på samma sätt som hittills skall behöva 

                                                        
109 För en mer ingående behandling av dessa frågor hänvisas till avsnitt 2.4. 
110 Se avsnitt 2.3.2.2 och 2.3.3. 
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inskrida med lagstiftning mot nya former av skatteflykt. Dessa skall kunna 
bemästras med hjälp av den generella klausulen.”111 

 
I förarbetena talas också om en förhoppning om att generalklausulen skall kunna 
tillämpas på alla kända former av skatteflykt och att det skall leda till att 
statsmakterna genom generalklausulen kan ”göra rent hus med alla de många 
speciella skatteflyktsregler som finns i skattelagstiftningen. Därmed skulle 
denna lagstiftning vinna åtskilligt i fråga om enkelhet och överskådlighet.”112 
Men även om det fanns en stor optimism gällande generalklausulens tänkta 
effekt på behovet av special- och stopplagstiftning är det också tydligt på flera 
ställen i förarbetena att kommittén är medveten om att den effekten i stor 
utsträckning är beroende av hur praxis kring klausulen utvecklas.113 

Det är idag tydligt att skatteflyktslagens existens inte har inneburit att 
special- och stopplagstiftning har försvunnit ur skattelagstiftningen. Istället finns 
fortfarande otaliga exempel på denna lagstiftningstyp.114 Min uppfattning är att 
detta kan bero på flera saker. Till viss del kan det handla om en strävan i 
lagstiftningsarbetet efter att göra lagstiftningen så komplett som möjligt när den 
införs, vilket bl.a. resulterar i att den förses med specialregler för att förhindra 
skatteflykt. Jag anser att en sådan inställning är naturlig och att det finns positiva 
aspekter både rättssäkerhets- och effektivitetsmässigt med att lagstiftningen 
utformas med ambitionen att vara heltäckande. Nackdelen med detta är dock, att 
den i förarbetena påtalade positiva effekten av att lagstiftningen blir enklare och 
mer överskådlig utan specialregler, uteblir.  

En annan förklaring till att special- och stopplagstiftning fortfarande i hög 
grad finns kvar i skattelagstiftningen kan vara att lagstiftaren inte litar på att 
skatteflyktslagen på ett effektivt och rättssäkert sätt kommer att förhindra 
skatteflykt. Därför anses det nödvändigt att med lagstiftning förhindra att vissa 
skatteeffekter kan uppstå. Om skatteflyktslagens tillämpning generellt upplevs 
som effektiv och rättssäker, är det troligt att såväl special- som 
stopplagstiftningen minskar i omfattning.    

Frågan om relationen mellan tillämpningen av skatteflyktslagen och 
tillämpningen av olika specialklausuler har behandlats sparsamt i Sverige i såväl 
förarbeten, praxis som doktrin. I ett tidigt förarbetsuttalande sägs att: 
 

”[v]issa skatteflyktsregler har utformats så att lagstiftaren har ställt upp en 
viss gräns för de skattskyldigas handlande och medvetet har accepterat att 
skattelättnader kan uppnås så länge den gränsen inte överträds […] Den 
som då håller sig inom de uppdragna gränserna kan givetvis inte, oavsett 
vilka skäl han har haft för åtgärderna, sägas handla på ett sådant sätt att en 
allmän skatteflyktsklausul bör bli tillämplig”115 

 
                                                        

111 SOU 1975:77 s. 77. 
112 SOU 1975:77, s. 78. 
113 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 77-78. 
114 Se avsnitt 2.2.4. 
115 Ds B 1978:6, s. 69. 
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I ett senare förarbete sägs att det inte är troligt att det kommer att uppstå några 
problem i relationen mellan speciallagstiftning och generalklausulen och om det 
ändå blir en kollision har specialklausulen företräde enligt principen om att 
speciella regler ”utesluter tillämpningen av en allmän regel på samma 
område”.116 En rimlig tolkning av detta bör vara att i de fall det finns en 
specialreglering, skall inte generalklausulen kunna användas om en situation 
faller utanför specialreglerna. 

Det finns dock ett tydligt exempel i praxis där skatteflyktslagen har 
tillämpats i en sådan situation där en transaktion först har bedömts falla utanför 
en specialklausuls tillämpningsområde. RÅ 2000 ref. 21 I handlade om ett 
kringgående av den dåvarande lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av 
näringsverksamhet och den spärregel som fanns för att förhindra att ett 
underskott kunde utnyttjas i nära anslutning till en ägarförändring. Skatte-
rättsnämndens majoritet ansåg att förfarandet stred mot de syften som fanns med 
lagen och med spärrregeln och ansåg skatteflyktslagen tillämplig.117 Regerings-
rätten fastställde förhandsbeskedet.118 I Regeringsrättens motivering till domen 
finns ingen hänvisning till förarbetsuttalanden om att specialregler utesluter 
tillämpningen av en generell regel på samma område, och det förs inte heller 
någon argumentation kring detta mer än mycket kortfattat av den skiljaktige 
ledamoten. De skiljaktiga i skatterättsnämnden gör däremot kopplingen till 
frågan om förhållandet mellan specialregleringar och generalklausulen. De anser 
att det föreligger ”en principiellt viktig skillnad mellan sådana förfaranden som 
följer en särskilt föreskriven reglering ur vilken förmånen uppkommer och 
sådana förfaranden, för vilka särskilda föreskrifter saknas och vilka vid 
tillkomsten av en skattelag har varit svåra eller omöjliga att förutse”. Det finns 
även rättsfall där en äldre version av skatteflyktslagen har tillämpats på 
motsvarande sätt som Regeringsrätten gjorde i RÅ 2000 ref. 21 I.119 

I en aktuell promemoria från Finansdepartementet120 skrivs gällande de 
föreslagna särskilda reglerna för interna andelsavyttringar: 
 

 ”[d]et kan inte uteslutas att skattskyldiga genom olika transaktionsupplägg, 
som inte är möjliga att förutse, kommer att försöka kringgå reglerna. Sådana 
upplägg får prövas på vanligt sätt. Det kan i sådana fall bli fråga om att 
bedöma vad som är rättshandlingarnas verkliga innebörd […] men också 
fråga om tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt (jmf t.ex. RÅ 1989 
ref. 83 beträffande tidigare skatteflyktslag och kringgående av vinstbolags-
bestämmelserna).” 

                                                        
116 SOU 1975:77, s. 79. 
117 Tre ledamöter var skiljaktiga och menade bl.a. att den aktuella situationen borde ha beaktats av 
lagstiftaren och var därför inte att betrakta som oförutsedd. 
118 En ledamot var skiljaktig och ansåg bl.a. att skatteflyktslagen inte borde tillämpas med 
hänvisning till att området detaljreglerats och den aktuella situationen föll utanför den regeleringen. 
119 RÅ 1989 ref. 31, RÅ 1989 ref. 83 och RÅ 1990 ref. 22 och RÅ 1990 ref. 101 I. Dessa rättsfall 
behandlas av Mutén, Lagstiftningens grunder, SvSkT, 1992, s. 279-283. 
120 Finansdepartementet, Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009, s. 15 
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Ett sådant uttalande ger en tydlig bild av att en tillämpning av skatteflyktslagen 
inte anses utesluten trots de föreslagna detaljerade reglerna på området. 

I doktrin har Mutén starkt vänt sig mot att man vid tillämpning av 
skatteflyktslagen även skulle kunna döma efter stopplagstiftningens grunder och 
påpekat att det skulle leda till att de skattskyldiga efter varje legaldefinition 
måste räkna med ett underförstått ”o.dyl.”.121 

Att ett område lagstiftningsmässigt har detaljreglerats har i praxis visat sig ha 
betydelse vid bedömningen av om skatteflyktslagens fjärde rekvisit är uppfyllt. 
Då lagstiftningsarbete har genomförts på ett visst område förutsätts en rad 
situationer ha beaktats även om de inte omnämns i förarbetena. I de 
situationerna anses inte transaktionerna vara oförutsedda av lagstiftaren vilket 
påverkar bedömningen av om de strider mot lagstiftningens syfte. Ett rättsfall 
som är ett tydligt exempel på det här resonemanget är RÅ 2001 ref. 12. 
Skatterättsnämnden påpekade där att tidigare regler även omfattat vinstandelslån 
i utländsk valuta men att detta ändrats. Reglerna har senare i annat närliggande 
avseende utvidgats, men inte i denna fråga. Skatterättsnämnden anser att den 
aktuella frågan rimligtvis borde ha övervägts i samband med dessa lagändringar 
och slutsatsen tycks därmed bygga på tanken att detta inte är en av lagstiftaren 
oförutsedd skatteeffekt. Transaktionerna skall därför inte anses strida mot 
lagstiftningens syfte. Regeringsrätten fastställde Skatterättsnämndens förhands-
besked. Ett liknande resonemang förs i RÅ 2001 ref. 66 och RÅ 2001 not. 188.  

En tillämpning av generalklausulen på situationer som faller utanför en 
specialreglering tycks således inte vara helt utesluten i praxis, trots de tydliga 
förarbetsuttalandena. Det mest troliga vid en prövning av en sådan situation mot 
skatteflyktslagen är dock att det fjärde rekvisitet inte kommer att anses vara 
uppfyllt. Den slutsats man kan dra av detta är att lagstiftaren genom att 
detaljreglera ett område, vilket bl.a. kan innebära att speciallagstiftning mot 
skatteflykt införs, samtidigt minskar möjligheten för att skatteflyktslagen skall 
kunna användas på situationer som trots allt uppstår inom området i framtiden. 
Tillvägagångssättet, där ett område i lagstiftningen först detaljregleras så gott 
det går, för att sedan lämna eventuella kvarstående regleringsluckor till 
skatteflyktslagen att fylla, blir då inte fungerande. Istället tycks valet mellan 
detaljreglering och en eventuell framtida tillämpning av skatteflyktslagen 
behöva göras. Det finns rättssäkerhetsmässiga fördelar med en sådan 
tillämpning. Om lagen gällande ett visst område är mycket detaljerad men inte 
omfattar en viss situation, kan det anses logiskt att just denna situation beaktats 
och accepterats. Samtidigt finns effektivitetsrisker med en sådan syn på 
relationen mellan skatteflyktslagen och annan skattelag då skatteflyktslagen bara 
kan tillämpas på områden med mer generell reglering och som inte nyligen har 
utretts eller genomgått lagändringar.  Risken är också att en sådan 
rättsutveckling leder till en ond cirkel där lagstiftaren inte litar på 
skatteflyktslagens effektivitet och därför i högre utsträckning detaljreglerar, 
vilket bidrar till att skatteflyktslagens effektivitet minskar ytterligare. 

                                                        
121 Mutén, Lagstiftningens grunder, SvSkT, 1992, s. 282-283. 
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3.3.5 Sammanfattning 
Den svenska skatterättsliga lagtolkningen kan beskrivas som tämligen strikt, 
med en stark bundenhet till lagens ordalydelse. När ordalydelsen inte är klar 
tillmäts förarbeten stor vikt när det gäller att utröna lagstiftningens syfte. 
Prejudikatsbundenheten i svensk skatterätt förefaller vara stark, även om det 
saknas konstitutionellt stöd för detta. Betydelse för rättstillämpningen har också 
SKV:s allmänna råd trots att de varken är bindande för SKV eller de 
skattskyldiga. Om det finns ett analogiförbud inom svensk skatterätt är oklart. 
Regeringsrätten har uttalat att det är möjligt att använda analogier och då även 
när detta kan vara belastande för de skattskyldiga, men det är tydligt att så 
nästan aldrig sker.  

Legalitetsprincipen inom svensk skatterätt ges i doktrin delvis olika innehåll 
av olika personer men den begreppskärna som de flesta kan enas kring tycks 
vara ett krav på lagstöd vid beskattning och ett eventuellt analogiförbud. Det är 
tydligt att principen har en stark ställning i svensk skatterätt och den har även 
haft betydelse för utvecklingen av regeringsformen. Det råder dock delade 
meningar i doktrin om huruvida legalitetsprincipen har kodifierats i 
regeringsformen. Min åsikt är att de centrala delarna av legalitetsprincipen har 
stöd i regeringsformen, men att det däremot är tveksamt om legalitetsprincipen 
kan sägas vara direkt kodifierad. 

Skatteflyktslagen har kritiserats för att strida mot legalitetsprincipen genom 
att ge upphov till analog tillämpning och en otillåten normdelegering. Mot detta 
har anförts att vid tillämpning av skatteflyktslagen sker rättstillämpning genom 
stöd i lag, nämligen skatteflyktslagen. Min slutsats är att skatteflyktslagen kan 
ifrågasättas utifrån de värden som utgör legalitetsprincipen. Det är dock viktigt 
att vid en analys av en metod mot skatteflykt se till hela skatteflykts-
problematiken och även beakta effektivitetshänsyn och de alternativ till den 
använda metoden som finns.  

Skatteflyktslagens relation till andra metoder mot skatteflykt är sparsamt 
behandlat i förarbeten, praxis och doktrin. Diskussionen i doktrin har nästan 
uteslutande kommit att handla om huruvida det i svensk rätt parallellt med 
skatteflyktslagen även finns en praxismetod. Min slutsats är att någon 
skatterättslig genomsynsmetod inte accepterats i svensk praxis. Jag anser vidare 
att det i ett rättssystem bör räcka med en av de repressiva metoderna mot 
skatteflykt och att det är svårt att se några fördelar som skulle uppstå genom ett 
parallellt användande av metoderna. Det är istället troligt att en sådan parallell 
tillämpning skulle skapa nackdelar i form av osäkerhet om de båda metodernas 
relation och tillämpningsområden. Det är viktigt för skatteflyktslagens 
effektivitet och rättssäkerhet att det med stor tydlighet klargörs i praxis framöver 
att skatteflyktslagen är den enda repressiva metoden mot skatteflykt i svensk 
rätt.  

Den förhoppning som fanns vid skatteflyktslagens införande om att en 
generalklausul mot skatteflykt skulle göra special- och stopplagstiftning onödig, 
har inte infriats. Det finns fortfarande otaliga exempel på denna typ av 
lagstiftning i svensk skatterätt. Relationen mellan tillämpningen av skatteflykts-
lagen och olika specialklausuler är en viktig fråga, men rättsläget kan anses vara 
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oklart. Att en situation har ansetts falla utanför en specialklausuls tillämpnings-
område har dock i praxis visat sig ha betydelse vid bedömningen av om 
skatteflyktslagens fjärde rekvisit är uppfyllt.  

3.4 Generalklausulens bakgrund och utveckling  

3.4.1 Inledning 
Efter en lång debatt och flera lagförslag som inte ledde till lagstiftning, infördes 
1980 den första svenska generalklausulen mot skatteflykt genom 
skatteflyktslagen. Diskussionerna om lagens vara eller inte vara har dock fortsatt 
även efter införandet och lagen var upphävd under några år på 1990-talet.122 
Ändringarna och utredningarna gällande skatteflyktslagen har varit många och 
nedan redogörs för lagens utveckling.  

Skatteflyktslagens historia har redan noggrant behandlats i svensk doktrin.123 
Av den anledningen begränsas redogörelsen här till de för den kommande 
analysen viktigaste områdena. Detta gör att utöver en kort historisk genomgång 
kommer framställningen att koncentreras till syftet med lagen och de 
diskussioner om utformningen av lagens rekvisit som har förekommit genom 
åren. Vidare kommer de senaste ändringarna av lagen att behandlas något mer 
ingående, då dessa är betydligt mindre analyserade i doktrin och intressanta då 
de ledde fram till lagens nuvarande utformning. 

3.4.2 Diskussionen om en skatteflyktsbestämmelse inleds 
Frågan huruvida Sverige skulle införa en generalklausul mot skatteflykt 
debatterades under många år innan någon lagstiftningsåtgärd blev aktuell. Redan 
1928 års bolagsskatteberedning påtalade problemet med skatteflykt och menade 
att åtgärder måste till för att skattskyldiga inte skulle använda skattelagen för att 
åstadkomma skattelindringar som inte avsetts vid lagstiftningens tillkomst.124 
Beredningen föreslog 1931 en lagregel som skulle innebära att en åtgärd som 
hade skatterättslig betydelse skulle bedömas efter sin verkliga innebörd.125 
Förslaget ledde dock aldrig till någon lagstiftning. Frågan om skatteflykt och 
olika lagstiftningsåtgärder för att motverka denna var dock väckt och återkom 
sedan i olika sammanhang genom åren, men alltid med en avvisande inställning 
till en allmän skatteflyktsklausul.126 Istället förordades en metod där skatteflykt 

                                                        
122 Skillnaden mellan den lag som upphävdes och den som återinfördes var endast mindre 
redaktionella ändringar. 
123 Se t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, s. 373-412. 
124 SOU 1931:40, s. 61. 
125 SOU 1931:40, s. 9 och 20-21. 
126 För en beskrivning av de tidiga diskussionerna om skatteflykt, se SOU 1975:77, s. 21-32 och 
Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, särskilt s. 235-
245.  
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skulle förhindras genom materiella skattebestämmelser, vilket kom att innebära 
att en stor mängd s.k. stopplagstiftning infördes.127 Helmers stödde denna 
inställning i slutsatserna till sin studie av kringgående av skattelag 1956 och 
menade att då skatteflykt skulle ses som ett allmänt lagtolkningsproblem skulle 
det lösas genom ”en sorgfällig avfattning av skattelagen”.128 

I sitt betänkande förordade 1950 års skattelagssakkunniga en lagregel som 
påminde om den som 1928 års bolagsskatteberedning lagt fram.129 Förslaget fick 
mycket stark remisskritik och ledde inte till lagstiftningsåtgärder. I 
slutbetänkandet 1963 ställde sig 1953 års skatteflyktskommitté avvisande till att 
införa en allmän regel mot skatteflykt, då det ansågs nödvändigt att en sådan 
klausul skulle ha ett subjektivt rekvisit. Kommittén uppfattade ett sådant rekvisit 
som omöjligt att försvara ur rättssäkerhetssynpunkt.130 

Trots att inte något av de förslag om införande av en generalklausul som 
lagts fram genom åren nådde framgång, dog inte diskussionen ut. En trolig 
anledning till detta är att det blev alltmer tydligt att de metoder som tillämpades 
och förespråkades istället för en generell regel innebar problem och uppfattades 
som otillräckliga.131  

3.4.3 Den första skatteflyktslagen 
År 1975 framlades ännu ett förslag om en generalklausul mot skatteflykt. Den 
här gången var det en arbetsgrupp inom företagsskatteberedningen som 
förordade en skatteflyktslag.132 Detta ledde efter remissbehandling till en 
departementspromemoria med ett förslag till lag mot skatteflykt133 som i sin tur 
efter ytterligare behandling och granskning antogs som lag.134 De argument som 
framlades för ett införande av en generalklausul mot skatteflykt byggde mycket 
på den slutsats expertgruppen i företagsskatteberedningen dragit om de metoder 
som hittills använts mot skatteflykt i Sverige. Special- och stopplagstiftning 
hade under många år tillämpats i stor utsträckning och detta hade enligt gruppen 
givit upphov till ”påtagliga olägenheter”.135 Bl.a. menade expertgruppen att det 
allmänna ohjälpligt kom på efterkälken då det bara gick att ingripa i efterhand 
när ett förfarande blivit känt. Ett annat problem var att även stopplagstiftningen 
kringgicks vilket ledde till idel nya lagändringar. Gruppen kallade denna 
utveckling för ett växelspel som den ansåg starkt hade bidragit till att göra 
skattelagstiftningen invecklad och svårtillgänglig.136 

                                                        
127 SOU 1975:77, s. 7. 
128 Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 509, 514 
och 516. 
129 SOU 1954:24, s. 16. 
130 SOU 1963:52, s. 97-99. 
131 Se SOU 1975:77, s. 7. 
132 SOU 1975:77. För författningsförslaget se s. 11-12. 
133 Ds B 1978:6. 
134 Se prop. 1980/81:17, SkU 1980/81:8. Lagen kom att heta SFS 1980:865.  
135 SOU 1975:77, s. 7. 
136 SOU 1975:77, s. 50-55 och 7. 
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Den första skatteflyktslagen hade därmed införts och den blev tillämplig på 
rättshandlingar som företagits efter den 1 januari 1981. Lagen var uppbyggd 
kring fyra rekvisit där det första handlade om att det aktuella förfarandet skulle 
innebära en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet 
för att nå samma ekonomiska resultat. Rekvisit nummer två innebar att 
förfarandet skulle medföra en icke oväsentlig skatteförmån. Rekvisit nummer tre 
innehöll ett krav på att skatteförmånen skulle kunna antas ha utgjort det 
avgörande skälet för förfarandet, medan det fjärde rekvisitet innebar att en 
taxering på grundval av förfarandet klart skulle strida mot grunderna för 
bestämmelsen eller för de bestämmelser som skulle tillämpas om förfarandet 
lades till grund för taxeringen.  

3.4.4 Den första ändringen 
Redan 1983, två år efter det att skatteflyktslagen trädde i kraft, utvidgades dess 
tillämpningsområde137 då uppfattningen var att lagen gjorts för snäv.138 Lagen 
hade då aldrig kommit att tillämpas av Regeringsrätten. Det konstaterades att en 
av anledningarna till att lagen inte blivit effektiv var att det fanns skatteflykt 
som inte innebar att den skattskyldige använde sig av en omväg, utan av ”den 
närmaste vägen” men att det handlade om att erhålla skatteförmåner som inte 
varit avsedda av lagstiftaren. Omvägsrekvisitet som införts i lagen slopades 
vilket ansågs kunna öppna för en vidare tillämpning.139 I den nya lydelsen 
stadgades också att skatteförmånen skulle kunna antas ha utgjort det 
huvudsakliga skälet, istället för det avgörande skälet, och att en taxering på 
grundval av förfarandet enligt den nya kortare formuleringen ”skulle strida mot 
lagstiftningens grunder”.  

3.4.5 Justitiekanslerns granskning 
När skatteflyktslagen infördes tidsbegränsades den till att omfatta 
rättshandlingar som genomförts t.o.m. 1985 och justitiekanslern (JK) fick i 
uppdrag att följa upp lagens tillämpning. JK:s utvärdering av lagen kom att ligga 
till grund för beslut om en eventuell förlängning av lagens tillämpning. År 1985 
och 1988 lämnade JK redogörelser till regeringen om hur skatteflyktslagens 
tillämpning kommit att utvecklats.140 I båda redogörelserna dras slutsatsen att det 
inte finns stöd för antagandet att lagen skulle leda till att rättssäkerhet och 
förutsebarhet äventyras. Tillämpningen beskrivs istället som jämn mellan de 
olika instanserna och präglad av stor försiktighet.141 Vid den senare 
utvärderingen konstaterar JK att lagen däremot bör ses över p.g.a. att den verkar 

                                                        
137 Se prop. 1982/83:84, SkU 1982/83:20 och SFS 1983:75. 
138 Prop. 1982/83:84, s. 9. 
139 Prop. 1982/83:84, s. 11-14. 
140 Den första utvärderingen (1981-1985) finns i prop. 1985/86:49 och den andra (1985-1987) finns 
i prop. 1987/88:150, bilaga 3, s. 25-30. 
141 Prop. 1985/86:49, s. 6 och prop. 1987/88:150, bilaga 3, s. 30. 
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ha fått en alltför snäv utformning för att kunna utgöra ett tillräckligt instrument 
mot skatteflykt.142 

3.4.6 Förslag på nya ändringar 
År 1989 föreslog Skatteflyktsutredningen, som tillsatts för att utvärdera 
användandet av en generalklausul mot skatteflykt, ytterligare förändringar av 
lagen.143 Utredningen ansåg att lagen fortfarande uppvisade effektivitetsbrister 
som berodde på att den var för snäv och för oklar.144 Det påpekades att det 
tycktes finnas ett inbyggt motstånd från domstolarnas sida mot att underkänna 
rättshandlingar skatterättsligt, då dessa var civilrättsligt korrekta. Om 
skatteflyktslagen kunde göras tydligare, hoppades utredningen att det skulle göra 
att domstolarna oftare skulle tillämpa lagen.145 Förslaget, som bl.a. gick ut på att 
begreppen skatteflykt och skatteförmån legaldefinierades och att begreppen 
starkt relaterades till lagstiftningens grunder146, remissbehandlades men ledde 
aldrig till några lagändringar. 

3.4.7 Förlängning, upphävande och återinförande 
Skatteflyktslagen tidsbegränsades när den infördes till att omfatta 
rättshandlingar som genomförts t.o.m. 1985. År 1985 fattades ett beslut om att 
förlänga lagens tillämpning i tre år. Motivet till detta var att lagen fortfarande 
var relativt oprövad och att en fortsättning var nödvändig för att kunna göra en 
utvärdering.147 Efter 1988 förlängdes lagen med ett år i taget till 1990 då ett 
beslut togs om en förlängning t.o.m. 1993. Skatteflyktslagen upphävdes dock 
1992 med verkan från den 1 januari 1993.148 Lagen kom på detta sätt att vara i 
bruk i ca tio år innan den upphävdes. Redan 1995 återinfördes lagen149 med 
verkan från 1 juli 1995 och den skatteflyktslag som då trädde i kraft var bortsett 
från några mindre redaktionella justeringar oförändrad i förhållande till den 
äldre lagen. 

Diskussionen och motiveringarna i förarbetena kring såväl upphävandet som 
återinförandet av lagen var begränsade till sin omfattning och politiskt anknutna. 
Vid avskaffandet uttalades att anledningen var att lagen kritiserats ur 
rättssäkerhetsperspektiv ända sedan den infördes.150 Propositionen angav att 
kritiken bl.a. gick ut på att det allmänna genom lagen fick en för stark ställning 
gentemot den enskilde individen och att de skattskyldigas förutsebarhet 

                                                        
142 Prop. 1987/88:150, bilaga 3, s. 30. 
143 Se SOU 1989:81. 
144 SOU 1989:81, s. 9.  
145 SOU 1989:81, s. 9. 
146 SOU 1989:81, s. 13. 
147 Prop. 1985/86:49, s. 6. Se avsnitt 3.4.5 om JK:s utvärdering av skatteflyktslagen som låg till 
grund för besluten om en eventuell förlängning av lagens tillämpning. 
148 Prop. 1992/93:127, 1992/93: SkU14.  
149 Prop. 1994/95:209, 1994/95: SkU30. Lagen fick beteckningen SFS 1995:575. 
150 Prop. 1992/93:127, s. 49. 
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minskades. Att lagen tillämpats mycket försiktigt var enligt propositionen inte 
skäl nog för att behålla lagstiftningen. Skattereformen hade också enligt 
propositionen minskat behovet en skattflyktslag.151 Då lagen återinfördes 1995 
efter regeringsskiftet ansågs inte de skäl som angivits som grund för 
avskaffandet några år tidigare vara hållbara.152 Några negativa effekter av lagen 
ansågs aldrig ha kunnat påvisas, och den väsentliga preventiva funktion som 
lagen antogs ha betonades.153 Även i samband med återinförandet fanns dock 
kritik mot lagen som bl.a. innebar att den ansågs så allmän att den blev 
verkningslös alternativt oförutsägbar, att de administrativa kostnaderna för lagen 
blev orimligt höga i förhållande till de ökade skatteintäkterna och att principerna 
som tillämpades på skentransaktioner borde kunna användas istället för att 
förhindra skatteflykt.154 

3.4.8 Den senaste ändringen 
När klausulen återinfördes 1995 blev den tämligen omgående föremål för 
översyn. De ändringar som blev resultatet av utredningen gav lagen dess 
nuvarande lydelse som är tillämplig på transaktioner företagna fr.o.m. 1 januari 
1998.155  

Av direktiven till 1995 års skatteflyktskommitté156 (nedan kommittén) följer 
att ”rättssäkerhetssynpunkter skall sammanvägas med samhällsintresset av att ha 
ett effektivt verkande medel mot skatteflykt vid utformningen av den nya 
lagstiftningen.”157 Kommittén uppmanades vidare att särskilt se över lagens 
tillämpningsområde och kriterierna för skatteflykt samt beakta effekterna av 
1990 års skattereform.158 

I betänkandet uttalade kommittén angående skattereformen att den lett till att 
möjligheterna till skatteplanering och skatteflykt hade minskat, men att vissa 
skillnader i beskattningssystemet kvarstod och att vissa nya ojämnheter och 
asymmetrier hade tillförts efter reformen. Detta ansåg kommittén stödja 
uppfattningen att skattereformen inte gjort en skatteflyktslag onödig.159  

Kommittén avsåg genom de föreslagna förändringarna åstadkomma en 
klausul som hade sin utgångspunkt i den äldre lagstiftningen men som tydligare 
redan i lagtexten angav lagens tillämpningsområde.160 För att uppnå denna effekt 
föreslogs en förändring som innebar att samtliga rekvisit ändrades. 

Förmånsrekvisitet ändrades av processekonomiska skäl från att omfatta en 
inte oväsentlig skatteförmån till att omfatta en väsentlig skatteförmån.161 

                                                        
151 Prop. 1992/93:127, s. 49. 
152 Prop. 1994/95:209, s. 34-35. 
153 Prop. 1994/95:209, s. 34-35. 
154 Se reservationerna från de politiska partierna (m), (fp) och (kds) i 1994/95: SkU30. 
155 Prop. 1996/97:170, 1997/98: SkU03. 
156 Dir. 1995:11. 
157 SOU 1996:44, s. 9 och 77. 
158 SOU 1996:44, s. 9 och 77. 
159 SOU 1996:44, s. 10. 
160 SOU 1996:44, s. 11. 
161 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
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Förarbetena angav ingen beloppsgräns men underströk att ”det bör krävas att 
förfarandet ger upphov till en betydligt större skatteförmån än något tusental 
kronor för att klausulen skall kunna tillämpas.”162 

Vidare ändrades avsiktsrekvisitet. Dittills hade det krävts att skatteförmånen 
utgjort det huvudsakliga skälet, medan ändringen innebar att skatteförmånen nu 
skulle vara det övervägande skälet. Orsaken till förändringen var ett äldre 
förarbetsuttalande163 där det fastslogs att innebörden av rekvisitet det 
huvudsakliga skälet, var att förfarandet bortsett från skatteförmånen framstod 
som praktiskt taget meningslöst.164 Detta uttalande ansåg kommittén starkt hade 
bidragit till Regeringsrättens restriktiva tillämpning av lagen.165 Det har i doktrin 
ansetts finnas en gradskillnad mellan de båda uttrycken i bemärkelsen att fler 
transaktioner kan omfattas av den nya lydelsen. Med anledning av detta har 
ändringen ansetts vara en skärpning av rekvisitet.166 Jag anser inte att det är 
självklart att det genom en jämförelse av de båda ordalydelserna går att fastslå 
att det övervägande skälet innebär en skärpning i förhållande till det 
huvudsakliga skälet. Så länge ett skäl utgör minst 51 procent av anledningen till 
valet av handlingsalternativ anser jag att det skälet både kan benämnas som det 
huvudsakliga och som det övervägande. De båda termerna anges också som 
synonymer i ordböcker.167 I förarbetena uttalas heller inte att avsikten är att 
skärpa skatteflyktslagens tillämpning i förhållande till den tidigare ordalydelsen. 
Istället betonas att tillämpningen p.g.a. förarbetsuttalandet hade kommit att bli 
mer restriktiv än vad ordaydelsen innebar. Något som dock ändå kan tyda på att 
det övervägande skälet även innebär en skärpning i förhållande till den tidigare 
ordalydelsen är ett uttalande i prop. 1982/83:84, s. 18 där det sägs att med det 
huvudsakliga skälet skall det förstås att ”tillämpningsområdet i princip 
begränsas till förfaranden som till den helt [min kurs.] övervägande delen 
betingats av möjligheten att uppnå en skatteförmån.” Om man som i förarbetet 
anser att det huvudsakliga skälet är detsamma som det helt övervägande skälet 
är den senaste ändringen av rekvisitet en skärpning av skatteflyktslagens 
ordalydelse. 

Bakgrunden till förändringen av rekvisitet lagstiftningens grunder 
förklarades av kommittén med att en analys av Regeringsrättens praxis visat att i 
de fall där skatteflyktslagen åberopats, men inte tillämpats, var det oftast detta 
rekvisit som inte ansetts uppfyllt.168 Rekvisitet uppfattades enligt kommittén 
både av skattekonsulter och företrädare för skattemyndigheter och domstolar 
som svårt att tillämpa.169 Kommittén ansåg vidare att de svenska 
förvaltningsdomstolarna allt mer strävade efter en tolkning präglad av stark 

                                                        
162 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
163 SkU 1982/83:20, s. 20. 
164 Prop. 1996/97:170, s. 43. 
165 Prop. 1996/97:170, s. 43. 
166 Baekkevold, Skatteflyktslagen ändras, SvSkT, 1997, s. 727. Bergström delade denna inställning 
och föreslog tidigt en ändring av rekvisitet till ”det övervägande skälet”. Se Bergström, Behövs 
lagen mot skatteflykt efter skattereformen?, SN, 1989, s. 24.  
167 Se t.ex. Walter, Bonniers Synonymordbok och Nationalencyklopedins ordlista. 
168 SOU 1996:44, s. 127-128 och prop. 1996/97:170, s. 38. 
169 SOU 1996:44, s. 128 och Prop. 1996/97:170, s. 39. 
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direkt anknytning till författningstexten.170 Samtidigt som det fanns problem 
med tillämpningen av rekvisitet var kommittén mån om att behålla ett objektivt 
rekvisit i enlighet med det då befintliga.171 Med detta som utgångspunkt 
formulerades ett förslag som inte skulle innebära något nytt i sak, men göra 
rekvisitet tydligare och enklare att tillämpa.172 Genom den nya lagtexten 
markerades att det främst är lagbestämmelsernas utformning och inte 
lagmotiven som skall vara underlag vid en prövning huruvida rekvisitet är 
uppfyllt. Kommittén uteslöt dock inte att ledning kunde hämtas från lagmotiven, 
utan menade att så borde ske då oklarheter fortfarande kvarstod efter en 
granskning av lagtexten.173 Detta rekommenderade tillvägagångssätt skiljer sig 
m.a.o. inte från vad som tillämpas vid sedvanlig lagtolkning.  

Kommittén föreslog vidare att tillämpningen av lagen i första instans skulle 
flyttas från länsrätt till skattemyndigheten174, något som dock aldrig kom att 
genomföras.175  

3.4.9 Skatteflyktslagens angivna huvudsakliga syften och hänsyn 
Ändamålet med skatteflyktslagen är naturligtvis att den skall användas för att 
angripa skatteflykt, vilket också framgår av förarbetena.176 Det finns också i 
förarbetena många exempel på försök till definitioner av begreppet 
skatteflykt.177 Det framgår vidare att generalklausulen skall utformas så att 
rättssäkerhetssynpunkter sammanvägs med ”samhällsintresset av att ha ett 
effektivt verkande medel mot skatteflykt”.178 Kravet på att skatteflyktslagen 
skall sträva efter att nå en hög grad av såväl rättssäkerhet som effektivitet är 
mycket tydligt och återkommer ofta i förarbetena.179 

Något som också är tydligt, främst i de tidiga förarbetena, är att tanken på en 
generalklausul mognat fram genom att den metod som använts tidigare ansågs 
otillräcklig.180 Metoden, som framför allt innebar special- och stopplag-
stiftning181, ansågs svår att balansera så att lagstiftningen varken blev alltför 
kraftfull, så att en rad dispensfrågor uppstod, eller inte tillräckligt omfattande så 

                                                        
170 SOU 1996:44, s. 129 och Prop. 1996/97:170, s. 39. 
171 SOU 1996:44, s. 128 och Prop. 1996/97:170, s. 38-39. 
172 SOU 1996:44, s. 129. 
173 SOU 1996:44, s. 130 och prop. 1996/97:170, s. 39-40. 
174 SOU 1996:44, s. 141-143. 
175 Prop. 1996/97:170, s. 2. 
176 Termerna ”ändamål” och ”funktion” används i rättsliga diskussioner på flera olika sätt. Med 
ändamål menas här lagens avsedda funktion som kommit till uttryck i förarbetena och som i en 
analys skall skiljas från lagens faktiska funktion. Jmf Grönfors, Ändamål och funktion, JT, 
1999/2000, s. 523. 
177 Se avsnitt 1.4.3. 
178 Se Dir. 1995:11.  
179 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 10, där det sägs att ”[e]n effektivisering av lagstiftningen får enligt vår 
bestämda uppfattning inte ske på bekostnad av kraven på rättssäkerhet och förutsebarhet. En 
avgörande utgångspunkt vid utformningen av en ny generalklausul är därför att en rimlig avvägning 
mellan effektivitetskravet och kravet på förutsebarhet uppnås.” 
180 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 13. 
181 Se avsnitt 2.2.5. 
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att också de nya reglerna kunde kringgås.182 Lagstiftningen misslyckades ofta 
och ansågs med tiden ha gjort skattesystemet invecklat och svårtillgängligt. En 
allmän regel mot skatteflykt sågs som en väg ut ur det ständiga förändrings-
arbetet med lagar som tillkom för att stoppa nya exempel på skatteflykt. I 
förarbetena sätts stor tilltro till att införandet av en generalklausul skall göra ny 
special- och stopplagstiftning onödig och att redan införd sådan skall kunna 
rensas ut.183  

Det konstateras också i förarbetena att skattedomstolarna inte ansett sig 
kunna hindra skatteflykt utan uttryckligt lagstöd184, vilket innebar att det inte 
hade utvecklats någon praxismetod185 i svensk rätt som kunde tillämpas mot 
skatteflykt.  

Ett annat argument som också ofta lyfts fram i förarbetena är den 
allmänpreventiva effekten av en generalklausul.186 Detta har ibland t.o.m. ansetts 
vara den främsta fördelen med skatteflyktslagen.187 

3.5 Generalklausulens konstruktion och tillämpning 

3.5.1 Inledning 
I det här avsnittet skall skatteflyktslagens konstruktion och tillämpning 
beskrivas. Inledningsvis behandlas några grundläggande frågor som lagens 
tillämpningsområde, möjligheten till förhandsbesked och viktiga processuella 
aspekter. Därefter behandlas skatteflyktslagens fyra rekvisit: skatteförmåns-
rekvisitet, medverkanderekvisitet, avsiktsrekvisitet och rekvisitet lagstiftningens 
syfte. Sedan behandlas skatteflyktslagens rättsföljd och de olika alternativa 
metoder som enligt lagen skall användas för att fastställa denna. Avslutningsvis 
dras några allmänna slutsatser om skatteflyktslagens tillämpning. Avsnittet skall 
ses tillsammans med den analys som sker i avsnitt 6.6 där de tre studerade 
generalklausulernas konstruktion och tillämpning jämförs och analyseras mot 
rättssäkerhet och effektivitet. 

                                                        
182 Ds B 1978:6, s. 42. 
183 SOU 1975:77, s. 7 och 77-78. 
184 Ds B 1978:6, s. 40. Det påpekas dock att skenavtal eller avtal med oriktig benämning 
regelmässigt bedöms med ledning i den verkliga innebörden. 
185 Med praxismetod avses en repressiv metod mot skatteflykt som inte har något lagstöd utan 
istället har vuxit fram ur praxis. Se avsnitt 3.3.2.2. 
186 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 7. 
187 SOU 1975:77, s. 7. Om det med fördel avses i förhållande till en annan metod mot skatteflykt, 
eller om det är menat som en fördel som ett införande av en generalklausul medför, är oklart. Men 
av sammanhanget att döma är det snarast det senare som åsyftats.  Jag tolkar därför detta som att 
den allmänpreventiva effekten ansetts vara ett viktigt argument för att införa en generalklausul.  
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3.5.2 Grundläggande frågor 
Skatteflyktslagens tillämpningsområde har ända sedan lagens tillkomst varit 
begränsat till att gälla vissa skatter. I SOU 1975:77 framlägger dock den 
expertgrupp inom företagsskatteberedningen som låg bakom betänkandet 
uppfattningen att skatteflyktsklausulen borde få ett vidsträckt tillämpnings-
område.188 Detta motiverades med att många av de olika skatterna hänger 
samman. Expertgruppen ansåg att det skulle leda till märkliga konsekvenser om 
en och samma skatteflyktstransaktion skulle underkännas t.ex. vid den direkta 
beskattningen men godkännas vid den indirekta.189 I förslaget till lagstiftning 
som fanns i SOU 1975:77 var därför lagen tillämplig på alla de skatter som 
omfattades av skattebrottslagen (1971:69). Detta fick skarp remisskritik190 och i 
det förslag som lämnades i Ds B 1978:6 var lagens omfattning ändrad till att 
gälla statlig och kommunal inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt samt 
några anknutna skatter som idag är borttagna.191 Motiveringen till begränsningen 
av tillämpningsområdet var dels att de utredningar om skatteflykt som gjorts 
hade koncentreras till inkomstskattens område och dels att det var en 
nödvändighet att utesluta skatter som inte omfattades av förhandsbeskeds-
institutet. Med detta som stöd fattades beslutet att i alla fall inledningsvis 
begränsa skatteflyktslagens område i enlighet med det nya förslaget.192 
Propositionen anslöt till uppfattningen i Ds B 1978:6 och skatteflyktslagen fick 
därmed ett mer begränsat tillämpningsområde än vad som först föreslagits.193 

Genom åren har en utvidgning av tillämpningsområdet diskuterats och då 
främst gällande de indirekta skatterna och arvs- och gåvoskatterna.194 Såväl 
skatteflyktsutredningen i SOU 1989:81 som skatteflyktskommittén i SOU 
1996:44 kom dock till slutsatsen att en utvidgning inte var nödvändig, främst 
p.g.a. att skatteflykt ansågs vara relativt ovanligt inom de aktuella skatterna och 
att den skatteflykt som förekommer bör bekämpas på annat sätt, t.ex. med 
genomsynsmetoden.195 Klausulens allmänpreventiva effekt ansågs inte vara ett 
tillräckligt starkt skäl för att vidga tillämpningsområdet.196 

Det har tidigare framförts kritik i doktrin mot att mervärdesskatten inte 
omfattas av skatteflyktslagen.197 Den senaste tidens utveckling inom EG-
skatterätten, som anses innebära att EG-domstolen har uppställt en princip om 
förbud mot förfarandemissbruk inom mervärdesskatterätten198, har dock försatt 
frågan i ett annat läge. Huruvida ett utvidgande av skatteflyktslagens 
tillämpningsområde till att omfatta mervärdesskatten numera är en inaktuell 

                                                        
188 SOU 1975:77, s. 57. 
189 SOU 1975:77, s. 57. 
190 För remissinstansernas utlåtanden i den här frågan se Ds B 1978:6, s. 50-51. 
191 Ds B 1978:6, s. 99-101.  
192 Ds B 1978:6, s. 100-101. 
193 Prop. 1980/81:17, s. 17. 
194 Arvs- och gåvoskatten togs bort från utgången av år 2004, se prop. 2004/05:25. Se även 
Silfverberg, Slopad arvs- och gåvoskatt, SN, 2005, s. 13-27. 
195 SOU 1989:81, s. 61-68 och SOU 1996:44, s. 138-141. 
196 SOU 1996:44, s. 140. 
197 Alhager, E., Kringgående av moms, SN, 2002, s. 113. 
198 Se avsnitt 1.1. 
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fråga återstår att se och beror enligt min uppfattning på hur den nya principen 
om förfarandemissbruk kommer att utvecklas och tillämpas.199 En intressant 
aspekt är att EG-domstolen uttalat att principen, till skillnad från 
skatteflyktslagen, kan tillämpas direkt av beskattningsmyndigheterna.200 

Förhandsbeskedsinstitutet har varit mycket viktigt för införandet av en 
generalklausul mot skatteflykt i Sverige. Möjligheten att i förväg kunna få svar 
på om en situation omfattas av skatteflyktslagen har ansetts avgörande för att 
tillgodose rättssäkerheten.201 Detta kan anses märkligt då vikten av den 
allmänpreventiva effekten av en generalklausul ofta framhålls. Förhandsbesked 
lämnas i Sverige då det är av vikt för enhetlig lagtolkning och rättstillämpning 
men även då det är av vikt för den enskilde.202 Förhandsbesked söks hos 
Skatterättsnämnden som avgör om frågan skall prövas.203 Alla förhandsbesked 
kan sedan överklagas till Regeringsrätten utan det prövningstillstånd som 
normalt krävs204, vilket leder till att nya prejudikat snabbare kan bildas. En 
enskild sökande får i regel betala en avgift på mellan 1000 och 20 000 kr för att 
erhålla förhandsbeskedet.205 Det tar från några månader upp till ett år att få ett 
förhandsbesked206 och beskedet är bindande för SKV om den enskilde yrkar 
det.207  

Något som har ansetts viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt är att 
skatteflyktslagen enligt 4 § inte kan tillämpas av SKV direkt, utan först av 
länsrätt efter framställning av SKV.208 Detta innebär att instansordningen 
avviker från vad som normalt gäller i skattemål då det är en grundläggande 
princip i svensk rätt att beskattningsbeslut skall fattas av skattemyndighet i 
första instans.209 I SOU 1996:44 förespråkade kommittén att specialregeln skulle 
tas bort då det inte ansågs finnas några skäl för att behålla den.210 Förslaget 
genomfördes dock aldrig då det i prop. 1996/97:170 ansågs olämpligt att införa 
ytterligare en ändring som kunde öka känslan av osäkerhet kring klausulen 

                                                        
199 Alhager anser dock att frågan genom Halifax-domen (Mål C-255/02 mellan Halifax plc, Leeds 
Permanent Development Services Ltd och Commissioners of Customs & Excise) numera är 
överspelad. Se Alhager, E., Förfarandemissbruk – en analys av EG-domstolens domar i målen 
Halifax, BUPA och University of Huddersfield, SN, 2006, s. 269. 
200 Mål C-255/02 mellan Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd och 
Commissioners of Customs & Excise, punkterna 95-97. 
201 Se t.ex. Ds B 1978:6, s. 100-101. 
202 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 5 §. 
203 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 12 §. 
204 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 22 §. 
205 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 17 § och Lodin/Lindencrona/Melz/ 
Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 676. 
206 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 120. 
207 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, 16 §. 
208 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 76, Ds B 1978:6, s. 104-105, prop. 1980/81:17, s. 33-35 och prop. 
1996/97:170, s. 48-49. 
209 Prop. 1996/97:170, s. 48. 
210 SOU 1996:44, s. 141-142. 
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innan praxis avseende de nya rekvistetn hade utvecklats.211 Det betonades dock 
att frågan borde övervägas igen då sådan praxis uppkommit.212 

En ytterligare specialregel gällande skatteflyktslagen omfattar reglerna för 
eftertaxering. Normalt i svensk rätt gäller att för att eftertaxering skall kunna ske 
måste oriktig uppgift ha lämnats av den skattskyldige. Detta skulle emellertid 
minska effektiviteten hos lagen, vilket har lett till att rättelse kan påkallas med 
stöd av skatteflyktslagen inom fem år efter utgången av taxeringsåret.213 

Frågan om det finns en rätt att först i de högre instanserna åberopa 
skatteflyktslagen är viktig ur ett processuellt perspektiv och har betydelse för 
effektiviteten. I förarbetena har det uttalats, att det bör finnas en sådan möjlighet 
utan att det innebär en ändring av talan som strider mot 6:18 taxeringslagen.214 
Frågan prövades i RÅ 2000 ref. 54215 och Regeringsrätten ansåg där att det 
faktum att SKV först som motpart i Regeringsrätten framställde yrkande om att 
skatteflyktslagen skulle tillämpas inte innebar en otillåten taleändring men att 
det i det prövade fallet stod i strid med instansordningsprincipen då det krävs 
prövningstillstånd till Regeringsrätten.216 I RÅ 2003 ref. 92 ansågs 
bestämmelserna i skatteflyktslagens 4 § om att en framställning av lagen skall 
göras inom en viss tidsfrist, inte utgöra något hinder för att åberopa lagen i en 
pågående process i kammarrätten även efter det att tidsfristen löpt ut. 

Skatteflyktslagen innehåller ingen formulering som berör bevisbördans 
fördelning. I SOU 1975:77 sägs att de regler som normalt gäller i 
taxeringsprocessen även bör kunna tillämpas gällande skatteflyktslagen och att 
några särskilda regler därför inte är nödvändiga.217 Med den utgångspunkten 
skall det således åligga den fiskala sidan att göra sannolikt att en rättshandling 
omfattas av klausulen. Om en sådan bevisning kan läggas fram, får den 
skattskyldige sedan försöka göra sannolikt att transaktionerna inte omfattas av 
rekvisiten.218 Den skattskyldige kan t.ex. framlägga upplysningar och skriftlig 
dokumentation av företagsekonomisk natur som särskilt belyser fördelar och 
nackdelar som de aktuella transaktionerna medfört för honom eller henne.219 I ett 
förarbetsuttalande betonas att gällande avsiktsrekvisitet kan det bara bli tal om 

                                                        
211 Prop. 1996/97:170, s. 49. 
212 Prop. 1996/97:170, s. 49. 
213 Se 4 § skatteflyktslagen och 4:19-22 taxeringslagen (1990:324). 
214 Prop. 1980/81:17, s. 145. 
215 Prövningen gällde den gamla skatteflyktslagen (1980:865). 
216 Målet analyseras av Alhager, E., Rättskraft i skatteprocessen, särskilt s. 119-122. Alhager 
konstaterar på s. 119 att en prövning av den nuvarande skatteflyktslagen troligen skulle komma till 
samma slutsats. 
217 SOU 1975:77, s. 67. Reglerna för bevisbörda framgår sällan av lagtexten. 
Lodin/Lindencrona/Melz/Silfverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 666-667 
anger att ur de allmänna principer som utvecklats i praxis gällande bevisbördan går det att utläsa att 
den av parterna som har lättast för att frambringa bevisning också är den som har skyldighet att 
göra detta. Vidare är det i de allra flesta fall inte fråga om en full bevisning utan om att göra något 
sannolikt. I mål om eftertaxering har dock SKV en högre bevisbörda än i andra situationer. 
Gällande bevisbörda vid eftertaxering, efterbeskattning och påförande av skattetillägg, se 
Almgren/Leidhammar, Skattetillägg och skattebrott, s. 65-66. 
218 SOU 1975:77, s. 67. 
219 SOU 1975:77, s. 67. 
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en sannolikhetsbevisning från den fiskala sidan. Det som skall vara avgörande 
för den bedömningen är hur transaktionen ter sig utifrån vid ett ”vanligt 
förnuftigt betraktelsesätt”.220 

3.5.3 Rekvisiten 

3.5.3.1 Inledning   
I det här avsnittet behandlas skatteflyktslagens fyra rekvist: skatteförmåns-
rekvisitet, medverkanderekvisitet, avsiktsrekvisitet och rekvisitet lagstiftningens 
syfte. Rekvisitens bakgrund och utveckling har behandlats ovan221 och i det här 
avsnittet koncentreras därför framställningen till den nuvarande lydelsen och 
dess tolkning och tillämpning i praxis. 

3.5.3.2 Skatteförmånsrekvisitet 
För att skatteflyktslagen skall bli tillämplig krävs att rättshandlingen ensam eller 
tillsammans med annan rättshandling ger upphov till en väsentlig skatteförmån. 
Vad som avses med skatteförmån är enligt förarbetena ”undvikandet av den 
ytterligare skatt som skulle ha påförts om skatteflyktsförfarandet inte kommit till 
stånd”.222 Det har också i de tidiga förarbetena hävdats att ”[n]ormalt kommer 
det inte att innebära några svårigheter att avgöra om den skattskyldiges 
förfarande leder till en skatteförmån i jämförelse med det närmast till hands 
liggande förfarandet.”223 och ”[v]ad som avses med skatteförmån är i regel 
tämligen självklart. Det skall röra sig om ett beskattningsresultat som är klart 
förmånligare än som är normalt i jämförliga situationer.”224 I samband med att 
skatteflyktslagen skärptes 1982 uttalade departementschefen att en skatteförmån 
inte bara skall ses som en jämförelse mellan det valda förfarandet och det 
närmast till hands liggande förfarandet. Med skatteförmån avses också ”i princip 
allt som innebär en lättnad eller fördel vid beskattningen”.225 

Rekvisitet har i doktrin kritiserats hårt av främst Hultqvist som menar att det 
ger ett obegripligt resultat om det anses uppstå en skatteförmån mellan den 
avsedda skatteeffekten och skatteeffekten enligt lag.226 Den språkliga kritiken 
mot rekvisitet berörs kort i den senaste propositionen där frågan avfärdas med 
att skatteflyktskommittén inte kunnat belägga några tillämpningsproblem i detta 
avseende.227 Hultqvists åsikt innebär, att han anser det vara oacceptabelt att det 
kan ses som en förmån att betala den skatt som framgår av normal lagstiftning. I 

                                                        
220 SOU 1975:77, s. 67.  
221 Se avsnitt 3.4. 
222 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
223 Prop. 1980/81:17, s. 28. 
224 SOU 1975:77, s. 63. 
225 Prop. 1982/83:84, s. 17. 
226 Se t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 384-386 och Hultqvist, Den 
nya skatteflyktslagen – vad har hänt?, i Festskrift till Lindencrona, s. 193-195. 
227 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
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det resonemanget ses inte skatteflyktslagen som en del av skattelagstiftningen. 
Vid ett betraktelsesätt där skatteflyktslagen ingår som en del av skattesystemet 
och inte tillåter att lagarna utnyttjas på ett sätt som strider mot syftet med 
lagstiftningen, är det däremot lättare att språkligt se att en skatteförmån kan 
anses uppstå.  

Rekvisitet har bl.a. av processekonomiska skäl ändrats i förhållande till den 
tidigare lydelsen som innebar att det endast krävdes en inte oväsentlig 
skatteförmån.228 Vid ändringen tydliggjordes att utgångspunkten vid den 
framtida tillämpningen av rekvisitet borde vara att skatteflyktslagen bara skulle 
användas då skatteförmånen beloppsmässigt påtagligt översteg de summor som 
betraktats som inte oväsentliga.229 Det har i förarbetena p.g.a. penning-värdenas 
förändring över tiden inte satts någon beloppsgräns, men understrukits att ”det 
bör krävas att förfarandet ger upphov till en betydligt större skatteförmån än 
något tusental kronor för att klausulen skall kunna tillämpas.”230 Med detta som 
ledning överläts den beloppsmässiga preciseringen till praxis. 

Enligt förarbetena skall en bedömning av om en skatteförmån föreligger i 
första hand utgå från det aktuella läget. En framtida tänkbar skatteolägenhet 
skall därmed inte kunna leda till att skatteflyktslagen inte tillämpas.231 Det har 
dock fastslagits i förarbetena att skatteförmånen inte behöver ha uppkommit 
samma år som rättshandlingen.232 Att det kan vara svårt att bedöma de framtida 
konsekvenserna av en transaktion kan enligt förarbetena inte bemötas med ett 
tillvägagångssätt där det räcker med att den skattskyldige genom sitt handlande 
får en möjlighet att uppnå en skatteförmån.233 Istället sägs att det vid 
bedömningstillfället skall framgå att skatteförmånen ”kan realiseras”.234 Jag 
anser formuleringen vara svårtolkad. Syftet tycks vara att tillbakavisa att 
skatteflyktslagen kan tillämpas redan på en möjlighet att erhålla en 
skatteförmån, oavsett om den realiserats eller inte. Men med formuleringen kan 
realiseras går det att uppfatta att det fortfarande är en möjlig, ännu icke 
realiserad skatteförmån, som åsyftas.  

I förarbetena har också diskuterats om rekvisitet bör utvidgas till att också 
gälla skatteförmåner som tillkommer närstående personer eller bolag.235 Så har 
inte blivit fallet, utan den aktuella typen av transaktioner har istället kommit att 
omfattas genom att det enligt medverkande-rekvisitet endast krävs indirekt 
medverkan i transaktionerna, vilket normalt närstående kan sägas uppfylla.236  

Rekvisitet har bara behandlats ytligt i de fall där Regeringsrätten prövat 
skatteflyktslagen. RÅ 1999 not. 153 (förhandsbesked) handlade om vissa 
koncerninterna överlåtelser och om dessa skulle föranleda uttagsbeskattning 

                                                        
228 Prop. 1996/97:170, s. 1. 
229 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
230 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
231 Prop. 1980/81:17, s. 28. 
232 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 28, prop. 1982/83:84, s. 17 och prop. 1996/97:170, s. 44. 
233 Se prop. 1996/97:170, s. 44-45. 
234 Prop. 1996/97:170, s. 45. 
235 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 27 och SOU 1996:44, s. 132. 
236 Prop. 1996/97:170, s. 41. Se avsnitt 3.5.3.3. 
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eller en tillämpning av skatteflyktslagen. Skatterättsnämnden behandlade frågan 
om uttagsbeskattning först och uttalade då: 
 

”[a]tt det nederländska bolaget kan avyttra sina aktier i de nybildade 
bolagen utan reavinstbeskattning i Sverige är en konsekvens av 
skattereglerna och kan inte anses medföra en otillbörlig skatteförmån”.  

 
Mot bakgrund av detta ansåg inte Skatterättsnämnden att någon 
uttagsbeskattning skulle ske. En tillämpning av skatteflyktslagen avslogs sedan 
utan vidare kommentar. Även om uttalandet om skatteförmånen gjordes vid 
bedömningen av huruvida uttagsbeskattning skulle ske, finns enligt min mening 
ett samband med valet att inte tillämpa skatteflyktslagen. Att transaktionen inte 
ansågs ge upphov till en skatteförmån var troligen anledningen till att 
skatteflyktslagen inte ansågs tillämplig, då skatteförmånsrekvisitet enligt 
Skatterättsnämnden inte var uppfyllt. 

I RÅ 2000 ref. 21 I (förhandsbesked) där skatteflyktslagen ansågs tillämplig, 
fanns en skiljaktig ledamot i Regeringsrätten som ansåg att rekvisitets innebörd 
var oklar. Den skiljaktiga ledamoten menade att de definitioner som gjorts av 
skatteförmån tycks utgå från att skatteflykt, och därigenom även en 
skatteförmån, redan föreligger. Vidare fann ledamoten det tveksamt att det 
kunde finnas fall där en transaktion kan strida mot lagstiftningens syfte utan att 
utgöra en skatteförmån. Min uppfattning är att de bedömningar som görs under 
de olika rekvisiten i skatteflyktslagen hänger samman och delvis bygger på 
samma grundtankar. För att kunna tala om en skatteförmån krävs att den 
skattemässiga effekten jämförs med en annan beskattningseffekt. Det krävs 
m.a.o. en jämförelsetransaktion. För att finna denna transaktion kan man utgå 
från skatteflyktslagens rättsföljd där de två alternativa tillvägagångssätten är att 
antingen bortse från rättshandlingen eller jämföra den med det tillvägagångssätt 
som ur ett ekonomiskt perspektiv i den givna situationen ligger närmast till 
hands. De här bedömningarna ligger nära tanken på vad som kan anses vara 
avsett med lagstiftningen, då det oftast är just vad som ur ett ekonomiskt 
perspektiv ligger närmast till hands i en viss situation som är utgångspunkten vid 
lagstiftningen. Att fastställa vad som varit avsett med en lagstiftning utgör 
kärnan vid bedömningen av vad som strider mot lagstiftningens syfte. På det här 
sättet är således rekvisiten sammanlänkade och utgör inte helt självständiga 
bedömningar. Däremot anser jag inte att det finns någon tvekan om att det finns 
transaktioner som utgör skatteförmåner utan att strida mot lagstiftningens syften 
och att det även finns transaktioner som strider mot lagstiftningens syften, men 
som inte utgör skatteförmåner. I det första fallet talar vi enligt min terminologi 
om skatteplanering, i det andra fallet utgör transaktionen över huvud taget inte 
en skatteanpassad transaktion, utan är rimligen motiverad av andra skäl. 
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3.5.3.3 Medverkanderekvisitet 
I skatteflyktslagens lydelse framgår det tydligt att det krävs att den skattskyldige 
direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna.237 Detta 
innebär att en skattskyldig inte kan undvika en tillämpning av skatteflyktslagen 
genom att t.ex. hävda att en annan person genomfört rättshandlingen om den 
skattskyldige haft påtaglig möjlighet till inflytande över den som genomfört 
rättshandlingen. I sådana fall anses nämligen indirekt medverkan föreligga. I 
förarbetena nämns specifikt exemplen att den skattskyldige erhållit förmånen 
genom en ställföreträdare, via en familjemedlem eller ett handelsbolag eller 
liknande subjekt vars inkomst beskattas hos den skattskyldige.238 

En fråga som har diskuterats i förarbetena är huruvida skatteflyktslagen skall 
kunna användas i situationer där X genomför en rättshandling som inte ger 
någon skatteförmån för X själv, men väl för Y. I förarbetena har förslag om en 
sådan utvidgning diskuterats men avvisats.239 Ett av skälen till detta är att en 
sådan utvidgning skulle ha medfört ett frångående av principen om att ett 
skattesubjekt bara skall kunna beskattas för sin skattepliktiga inkomst.240 Om X 
genomför en rättshandling som enbart innebär en skatteförmån för Y kan således 
inte skatteflyktslagen tillämpas på X, men på Y om det går att styrka att Y 
indirekt medverkat. Eftersom det enligt förarbetena räcker med att Y inte 
utnyttjat sin möjlighet att påverka och förhindra X handlande, är möjligheten att 
tillämpa skatteflyktslagen på Y stora.  

Så länge Y i de här situationerna beskattas anser jag inte att finns någon 
anledning att beskatta X. En viktig fråga är dock vilka situationer som kan 
uppstå där Y kan undgå beskattning och om X i de fallen skall beskattas. I 
förarbetena har fastslagits att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på Y, eller X, 
om Y inte är skattskyldig och att detta kan leda till problem med kommunala 
bolag.241 Lösningen på detta kan enligt förarbetena inte ges i skatteflyktslagen, 
då lagen inte bör innehålla särregler som bara är tillämpliga på vissa 
ägarkategorier.242 En möjlighet här är dock att reglera dessa situationer med 
speciallagstiftning. I RÅ 2001 ref. 79 (förhandsbesked) prövades ett mål som 
rörde transaktioner mellan kommunala bolag. Skatteflyktslagen ansågs inte vara 
tillämplig, men det baserades på att transaktionerna inte ansågs strida mot 
lagstiftningens syfte. Det var klart att huvudsyftet med de aktuella 
transaktionerna i målet var att undgå statlig inkomstskatt och att ett belopp 
motsvarande inkomstskatten skulle tillfalla kommunen. Anledningen till att 
skatteeffekten kunde uppstå var att kommunen var ett inkomstskattebefriat 
subjekt. Vid en prövning mot skatteflyktslagen ansåg Skatterättsnämnden att en 
skatteförmån uppstått, att de aktuella bolagen medverkat i de många nödvändiga 

                                                        
237 Även om detta inte har varit lika tydligt formulerat i tidigare versioner av skatteflyktslagen har 
det funnits med sedan 1982 års lagstiftning. Även förslaget i Ds B 1978:6 innehöll ett krav på 
direkt eller indirekt medverkan. 
238 Prop. 1996/97:170, s. 41. 
239 Se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 27 och SOU 1996:44, s. 132. 
240 Prop. 1996/97:170, s. 42. 
241 Prop. 1996/97:170, s. 42. 
242 Prop. 1996/97:170, s. 42. 
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rättshandlingarna och att det framgått att skatteförmånen var det huvudsakliga 
skälet till att förfarandet genomförts. Det fjärde rekvisitet ansåg dock 
Skatterättsnämnden inte vara uppfyllt då ”skatteeffekten väsentligen har ett 
sådant samband med kommunens skattefrihet”. En ledamot var skiljaktig och 
menade att även det fjärde rekvisitet var uppfyllt. Regeringsrätten fastställde 
Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

Medverkanderekvisitets innebörd diskuterades i RÅ 2001 ref. 12 (förhands-
besked). Målet är komplicerat men behandlar förenklat en situation där två 
skattskyldiga tecknat sig för ett konvertibelt vinstandelslån som av skatteskäl 
emitterats i utländsk valuta. Den ena av de skattskyldiga hade ingen ledande 
ställning i bolaget och ansågs därför inte ha påverkat valet av valuta. 
Skatterättsnämnden menade därmed att den skattskyldige inte medverkat i 
rättshandlingen trots att han tecknat sig för andel i lånet. Skatterättsnämndens 
förhandsbesked överklagades inte i den delen. 

En fråga som också är intressant gällande medverkande är om det finns 
någon möjlighet att även påverka de beskattningsmässiga följdkonsekvenserna 
för medkontrahenter p.g.a. skatteflyktslagen. Skatteflyktslagen innehåller inga 
regler som omfattar detta och frågan behandlas heller inte i förarbetena. Min 
uppfattning är att det är rimligt att ett tillämpande av skatteflyktslagen på en part 
bör kunna få konsekvenser för en medkontrahent. Ett exempel är att om givaren 
av ett koncernbidrag efter tillämpning av skatteflyktslagen inte får avdrag bör 
heller inte mottagaren behöva ta upp bidraget till beskattning. I doktrin har 
framförts att det vid bestämningen av den skattskyldiges taxering är möjligt att 
beakta beskattningen av medkontrahenter och låta den påverka avgörandet av 
vad som utgör en skälig rättsföljd.243 

3.5.3.4 Avsiktsrekvisitet 
Avsiktsrekvisitet har alltid ansetts vara ett objektivt rekvisit.244 Med detta menas 
att det är avsikten hos den skattskyldige så som den ter sig för en utomstående 
person vid en betraktelse av alla omständigheter i situationen som avses i 
rekvisitet.245  

Avsiktsrekvisitet ändrades vid den senaste förändringen av skatteflyktslagen 
från formuleringen det huvudsakliga skälet till det övervägande skälet. 
Anledningen var ett motivuttalande där det huvudsakliga skälet ansågs innebära 
att en transaktion efter bortseende från skatteförmånen måste framstå som 
praktiskt taget meningslös. Detta ansågs ha lett till att rekvisitet tillämpats mer 
restriktivt än vad ordalydelsen föranledde.246 Uttalandet har uppfattats som 
olyckligt då det kan finnas många skatteflyktstransaktioner som i alla fall delvis 
kan motiveras av andra skäl än att uppnå skatteförmånen.247 För att komma bort 

                                                        
243 Lodin/Lindencrona/Melz/Slifverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 638. 
244 Se t.ex. prop. 1982/83:84, s. 17-18 och SOU 1996:44, s. 91-92 och 135-136. 
245 Prop. 1982/83:84, s. 18 och SOU 1996:44, s. 92. 
246 Prop. 1996/97:170, s. 43. 
247 Prop. 1996/97:170, s. 43. Se även Bergström, Behövs lagen mot skatteflykt efter 
skattereformen?, SN, 1989, s. 23-24. 
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från den tillämpning som blivit resultatet efter förarbetsuttalandet ändrades 
innehållet till det övervägande skälet.248  

I förarbetena inför ändringen sägs att med det övervägande skälet avses att 
”skatteförmånen vid en objektiv betraktelse väger tyngre än samtliga övriga skäl 
som den skattskyldige har för sitt handlande”.249 Av förarbeten framgår också att 
det inte enbart är andra affärsmässiga syften som kan beaktas, utan att även skäl 
från en bredare kategori kan tillmätas vikt.250 Detta innebär sammanfattningsvis 
att skatteflyktslagen inte skall tillämpas om den skattskyldige kan visa att det 
finns affärsmässiga, organisatoriska eller andra skäl som var för sig eller 
tillsammans väger tyngre som bakomliggande syfte än skatteförmånen.251  

Inför ändringen till den nuvarande lydelsen uttalades i propositionen att den 
restriktiva tillämpningen av rekvisitet medfört att förfaranden med uppenbara 
inslag av skatteflykt inte hade kunnat angripas med skatteflyktslagen.252 Det 
finns idag inga tecken på att avsiktsrekvisitet särskilt skulle bidra till att 
skatteflyktslagen blir svårtillämpad. Av de mål där Regeringsrätten inte har 
ansett skatteflyktslagen vara tillämplig har avsiktsrekvisitet inte uppgetts vara 
anledningen till detta i något av fallen. 

3.5.3.5 Rekvisitet lagstiftningens syfte 
Rekvisitet lagstiftningens syfte är det mest omdebatterade rekvisitet i 
skatteflyktslagen och det rekvisit som är svårast att tillämpa. Vid analyser av 
praxis inför den senaste ändringen av skatteflyktslagen framgår att det oftast var 
detta rekvisit som inte var uppfyllt när lagen inte ansågs tillämplig.253 En 
genomgång av de senaste årens praxis i Regeringsrätten visar att så fortfarande 
är fallet. I domskälen märks att rekvisitet föranleder svåra bedömningar och det 
förekommer relativt ofta skiljaktiga ledamöter just i bedömningen av om en 
transaktion strider mot lagstiftningens syfte. Rekvisitet kan samtidigt som det är 
problematiskt att tillämpa, även beskrivas som lagens viktigaste. Bergström 
ansåg redan 1989 att det inte är möjligt att komma bort från bedömningen av om 
en transaktion strider mot lagstiftningens grunder, som var det dåvarande 
rekvisitets ordalydelse. Han menade att: 
 

”[e]n skatteflyktstransaktion strider alltid definitionsmässigt mot 
lagstiftningens grunder. Det finns därför ingenting att vinna på att ta bort 

                                                        
248 Prop. 1996/97:170, s. 43. I avsnitt 3.4.8 diskuteras om “det övervägande skälet” kan anses vara 
en skärpning av ordalydelsen i förhållande till “det huvudsakliga skälet”. Min uppfattning är att en 
jämförelse mellan ordalydelserna inte ger stöd för detta och det framgår heller inte av förarbetena 
som lett fram till ändringen att det funnits en avsikt att skärpa lagstiftningen i förhållande till 
rekvisitets tidigare ordalydelse. Ett uttalande i ett äldre förarbete kan dock stödja slutsatsen att 
förändringen ändå kan ses som en mindre skärpning av lagen. 
249 SOU 1996:44, s. 135. 
250 SOU 1996:44, s. 135. 
251 SOU 1996:44, s. 135-136. 
252 Prop. 1996/97:170, s. 43. 
253 Prop. 1996/97:170, s. 38. Slutsatsen stöds på den undersökning av praxis som genomfördes av 
1995 års skatteflyktskommitté och som redovisas i SOU 1996:44, s. 99-116.  
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detta rekvisit från skatteflyktslagen, eftersom det ändå måste prövas om 
förfarandet strider mot lagstiftningens grunder, vare sig rekvisitet finns med 
i lagen eller ej.”254 

 
Jag delar denna inställning och anser att det beror på den starka kopplingen 
mellan rekvisitet och den allmänna defintionen av skatteflykt.255 Skatteflykt 
beskrivs vanligen just som transaktioner som inte strider mot skattelagens 
ordalydelse men mot dess syfte. Att en generalklausul mot skatteflykt innehåller 
ett rekvisit som anknyter till lagstiftningens syfte, är därför naturligt. Samtidigt 
är det ett rekvisit som lätt leder till tillämpningssvårigheter.   

I förarbetena har diskuterats om rekvisitet borde ges en mer subjektiv 
karaktär genom att innehålla en skrivning om att de transaktioner som skall 
angripas t.ex. skall vara de som är otillbörliga, ovanliga eller de som utgör 
rättsmissbruk.256 Det har dock bedömts nödvändigt att hålla fast vid den 
nuvarande typen av formuleringar då detta anses anknyta till objektiva 
förutsättningar, vilket borgar för högre förutsebarhet och likformighet.257 Ett 
rekvisit av huvudsakligen subjektiv karaktär har ansetts innebära att tillämparen 
i större utsträckning förutsätts lägga moraliska eller etiska värderingar till grund 
för prövningen.258 

Rekvisitets nuvarande lydelse är en taxering på grundval av förfarandet 
skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skatte-
bestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt 
tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Tanken med formuleringen 
av rekvisitet är att det främst är lagbestämmelsernas ordalydelse och inte 
lagmotiven som skall vara underlag vid en prövning av huruvida rekvisitet är 
uppfyllt. Hultqvist har analyserat rekvisitet och dragit slutsatsen att den nya 
formuleringen innebär att hänsyn inte skall tas till lagmotiv och syften som inte 
framgår av lagtexten.259 Jag delar inte denna tolkning av förarbetsuttalandena. I 
förarbetena260 sägs tydligt att det vid fastställandet av vad som kan anses strida 
mot lagstiftningens syfte inte är uteslutet att ledning kan hämtas från lagmotiven 
då oklarheter fortfarande kvarstår efter en granskning av lagtexten. Detta 
tydliggjordes också i samband med remissbehandlingen av förslaget till 
ändringen. Dåvarande Riksskatteverket uppfattade att den föreslagna lydelsen 
såsom det kommit till uttryck inte bara tonade ner förarbetenas vikt utan uteslöt 
användandet av dem vid fastställandet av lagstiftningens syfte. I propositionen 
betonas att detta varken var Skatteflyktskommitténs eller regeringens avsikt och 
för att tydliggöra detta ändrades lydelsen till ”som det framgår”.261 Slutsatsen är 
således att stöd kan hämtas från förarbeten vid bedömningen av vad som kan 

                                                        
254 Bergström, Behövs lagen mot skatteflykt efter skattereformen?, SN, 1989, s. 23. 
255 Se avsnitt 1.4.3. 
256 Prop. 1996/97:170, s. 38. 
257 Prop. 1996/97:170, s. 38-39. 
258 Prop. 1996/97:170, s. 38-39. 
259 Hultqvist, Den nya skatteflyktslagen – vad har hänt?, i Festskrift till Lindencrona, s. 195.  
260 Prop. 1996/97:170, s. 40. 
261 Prop. 1996/97:170, s. 40. 
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anses strida mot lagstiftningens syfte även vid tillämpningen av rekvisitets 
nuvarande formulering.  

Såväl i rekvisitets ordalydelse som i förarbetena betonas att de regler och 
andra faktorer som uttrycker lagstiftningens syfte framgår både av de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga på förfarandet, de som har kringgåtts och 
av mer allmänna skatterättsliga regler.262 Som exempel på den senare gruppen 
anges regler om bestämmande av skattepliktig inkomst och avdragsgilla 
kostnader samt övriga regler om fastställande av skatteunderlag.263 Även de 
grundläggande skatterättsliga principerna skall beaktas vid en bedömning av vad 
som utgör lagstiftningens syfte.264 Att analysera situationen på det här sättet har i 
förabetena ansetts utgöra en skillnad gentemot vanlig lagtolkning då utrönadet 
av lagstiftningens syfte kan sökas i ett vidare perspektiv.265   

Det uttalas även i förarbetena att en handling skall anses strida mot 
lagstiftningens grunder, vilket var rekvisitets formulering vid den tidpunkten, 
om:  

 
”[e]tt visst handlande syftar till att en bestämmelse skall tillämpas i en 
situation för vilken den uppenbarligen inte är avsedd och där det kan 
konstateras att lagstiftaren med all sannolikhet skulle ha motsatt sig en 
tillämpning av regeln om situationen principiellt varit föremål för 
lagstiftarens bedömning”266  

 
Att vikt skall läggas vid om transaktionen var avsedd och förutsedd av 
lagstiftaren, återkommer ofta i förarbetena.267 Det finns vidare uttryckt att 
utredningen av om en transaktion strider mot lagstiftningens syfte inte får dras 
så långt att den tenderar att bli rena gissningen. I förarbetena sägs att prövningen 
måste ske objektivt och domstolarna måste ha ”klart fog för sitt antagande att 
lagstiftaren skulle ha motsatt sig den tillämpning som påståtts leda till 
skatteflykt”.268 

Sammanfattningsvis kan några punkter anses framgå ur förarbetena gällande 
hur bedömningen av vad som strider mot lagstiftningens syfte skall genomföras: 

 
• Primärt skall avseende fästas vid syftet så som det framgår av lagens 

ordalydelse. Regler som är tillämpliga, regler som har kringgåtts och 
även mer allmänna regler och principer skall beaktas. 

• Då syftet inte framgår direkt av ordalydelsen kan ledning även 
hämtas från förarbeten till de regler som skall beaktas. 

                                                        
262 Se t.ex. SOU 1989:81, s. 48-51 (där det i och för sig talas om rekvisitets dåvarande formulering 
”lagstiftningens grunder” men diskussionen bör kunna överföras även till att gälla nuvarande 
formulering) och prop 1996/97:170, s. 39. 
263 Prop. 1996/97:170, s. 39. 
264 Prop. 1996/97:170, s. 39-40. 
265 SOU 1989:81, s. 48-50. 
266 SOU 1989:81, s. 50. 
267 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 10-11, prop. 1980/81:17, s. 16 och SOU 1996:44, s. 10. 
268 SOU 1989:81, s. 50. 
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• Generellt innebär fastställandet av lagstiftningens syfte vid 
tillämpning av skatteflyktslagen en skillnad gentemot vanlig 
lagtolkning genom att syftet söks genom ett större och vidare 
perspektiv.  

• De transaktioner som klausulen skall tillämpas på skall ge upphov till 
situationer där lagstiftningen nyttjas på ett sätt som inte var avsett av 
lagstiftaren. 

• Dessa situationer skall inte vara förutsedda av lagstiftaren. 
• Domstolarna måste ha klart fog för att transaktionerna strider mot 

lagstiftningens syfte. 
 

Det är intressant att ställa dessa punkter mot de bedömningar som 
Regeringsrätten har gjort gällande skatteflyktslagens 2 § 4 p. för att se hur de 
överensstämmer.   

Relativt tydliga exempel på hur fastställandet av lagstiftningens syfte har 
skett, visas i RÅ 2006 not. 89 (förhandsbesked) och RÅ 2002 ref. 24 
(förhandsbesked). Målen liknar varandra och i det senare målet hänvisas i 
motiveringen i stor utsträckning till det tidigare.269 I båda fallen handlar det om 
koncernbidrag mellan två bolag som uppfyller de formella kraven i lagen för 
sådan resultatutjämning. I RÅ 2002 ref. 24 fastslås att syftet med 
koncernbidragsreglerna är att skattebelastningen inte skall bli större för de två 
bolagen än vad den skulle ha blivit om verksamheten bedrivits av ett enda 
företag. I förarbetena270 framgår dock att för att koncernbidrag skall vara tillåtet 
krävs att företagen klart framstår som en enda skattskyldig. I RÅ 2002 ref. 24 
bedöms inte företagen utgöra en enhet och därför anses de inte ha rätt till 
koncernbidrag.  Argumentationen i RÅ 2006 not. 89 är densamma. Där uttalas 
att situationen framstår som samverkan mellan olika från varandra fristående 
företag. I det här fallet har syftet med koncernbidragsreglerna som helhet funnits 
klart uttalat i förarbetena men det har inte framgått av lagens ordalydelse. Det 
anses att de formella förutsättningarna för koncernbidrag är uppfyllda, men att 
det i den aktuella situationen skulle strida mot koncernbidragsreglernas syfte att 
godkänna koncernbidrag. Det kommenteras inte i målet direkt huruvida denna 
transaktion kan anses som icke avsedd eller oförutsedd av lagstiftaren. Vikt 
läggs dock vid att en utvidgning av reglerna diskuterats271 men avslagits. Klart 
fog för uppfattningen om vad som varit syftet med reglerna kan anses finnas 
genom att det finns ett tydligt uttalande i förarbetena om detta. Jag anser att 
tillvägagångssättet i de här två målen tämligen väl överensstämmer med 
punkterna ovan. Det är också tydligt motiverat hur bedömningen av 
lagstiftningens syfte har gått till.   

Tyvärr är det långtifrån alla avgöranden som innehåller en så tydlig 
redovisning av hur fastställandet av om transaktionen strider mot lagstiftningens 

                                                        
269 I RÅ 2002 ref. 24 ansåg inte Skatterätttsnämnden att skatteflyktslagen var tillämplig. Belsutet 
ändrades av Regeringsrätten. I RÅ 2006 not. 89 ansågs skatteflyktslagen tillämplig av både 
Skatterättsnämnden och Regeringsrätten.  
270 Prop. 1965:126, s. 51-52. 
271 Prop. 1965:126, s. 25. 
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syfte har gjorts och på vilka grunder. I t.ex. RÅ 1998 not. 195 (förhandsbesked) 
och RÅ 2001 ref. 79 (förhandsbesked) motiveras ställningstagandena kring 
lagstiftningens syfte i stort sett inte alls. I det senare målet kan dock antas att 
reglernas allmänna utformning har haft stor betydelse eftersom slutsatsen är att 
transaktionerna inte strider mot lagstiftningens syfte då anledningen till att 
skatteförmånen uppkommer är kommunens skattefrihet. 

Det är tydligt att frågan om vad som kan anses vara avsett och förutsett av 
lagstiftaren haft en central roll i bedömningarna av vad som skall anses strida 
mot lagstiftningens syfte. I flera av målen tycks bedömningen ske närmast i två 
steg, där först lagtext och förarbeten analyseras för att fastställa det allmänna 
syftet med regleringen. Om transaktionerna anses strida mot det, utreds frågan 
om det aktuella förfarandet verkligen kan anses vara oförutsett och icke avsett.  

RÅ 2001 ref. 66 (förhandsbesked) och RÅ 2001 ref. 188 (förhandsbesked) är 
nästan identiska och argumentationen i målen var därför densamma. De aktuella 
transaktionerna gick ut på att kringgå de dåvarande reglerna som innebar att vid 
fysiska personers försäljning av aktier till underpris till ett utländskt bolag, eller 
ett svenskt bolag som var dotterbolag till ett utländskt bolag, beskattades 
försäljningen som om den skett till marknadspris. Skillanden vid tillskott som 
lämnades till bolag som inte var skattskyldiga i Sverige motiverades i 
förarbetena272 med risken för undandragande av skatt. Genom att sälja till ett 
helägt svenskt bolag som sedan sålde aktierna vidare kringgicks reglerna i de 
aktuella fallen. I målen betonade Skatterättsnämnden att reglerna inom området 
nyligen gjorts om för att förhindra kringgåenden men att den aktuella situationen 
inte är kommenterad i förarbetena. Skatterättsnämnden anser att transaktionen 
därför inte kan anses strida mot syftet med lagstiftningen. I det här 
resonemanget tycks slutsatsen vara att eftersom utredningar skett och 
lagstiftningsåtgärder för att förhindra kringgåenden nyligen genomförts så kan 
inte den aktuella transaktionen anses vara oförutsedd eller oavsedd även om den 
inte ligger i linje med bestämmelsernas allmänna syfte. Skatterättsnämnden 
tycks anse att eftersom man har varit inne och genomlyst området måste den här 
situationen ha behandlats, men lämnats utan avseende och därigenom indirekt 
accepterats. Regeringsrätten anslöt till Skatterättsnämndens slutsats. 

Ett liknande, och ännu tydligare, resonemang förs i RÅ 2001 ref. 12 
(förhandsbesked). Fallet behandlar en situation där ett fåmansbolag emitterar 
konvertibla vinstandelsbevis i utländsk valuta. Det fanns vid den aktuella 
tidpunkten en spärregel som dock förutsatte att vinstandelsbeviset var utfärdat i 
svenska kronor. Även här hänvisade Skatterättsnämnden till de omfattande 
utredningar och förändringar som gjorts av 3:12-reglerna utan att denna situation 
förändrats eller kommenterats i förarbetena. Skatterättsnämnden anser att 
”frågan borde dock rimligen ha övervägts [min kurs.] eftersom 3:12-reglerna 
samtidigt utvidgades till att avse avkastning o.dyl. i utländska juridiska 
personer.”  

Sammantaget kan dessa tre mål anses ge en tämligen tydlig bild av att stor 
vikt har lagts vid att de aktuella situationerna borde ha beaktats eftersom 

                                                        
272 Prop. 1998/99:15, s. 175. 
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området har utretts och det har etablerats specialklausuler för att förhindra vissa 
situationer. I målen kan situationerna anses strida mot ett allmänt syfte med 
reglerna, men det faktum att de borde ha varit synliga vid lagstiftningsarbetet 
tillmättes sådan vikt att skatteflyktslagen inte tillämpades. Den slutsats som kan 
dras av detta är att då omfattande utredningar och införande av specialklausuler 
har skett inom ett visst område är det svårt att sedan tillämpa skatteflyktslagen, 
då lagstiftaren i stor utsträckning anses bort ha insett vilka problem som skulle 
kunna uppkomma.273 Det finns också ett äldre mål, RÅ 1997 not. 249 
(förhandsbesked), som visar på en annan aspekt av vad som kan anses vara 
oförutsedda transaktioner. I det målet hade en situation uppmärksammats av 
dåvarande Riksskatteverket i remissvaret gällande den aktuella regeln och kunde 
därför inte anses som oförutsedd. 

En avvikande slutsats i förhållande till den i de ovan angivna målen, dras 
dock i RÅ 2000 ref. 21 I (förhandsbesked). Målet berörde också en situation där 
det aktuella området hade utretts och försetts med en särskild begränsningsregel 
som sedan kringgåtts. Situationen anses genom en tolkning av förarbetena274 
strida mot syftet med reglerna i lagen och i spärreglen, men här anses inte 
transaktionen avsedd eller förutsedd, trots att det finns mycket som pekar på att 
förfarandet borde ha varit känt för lagstiftaren sedan flera år. Efter det att 
lagstiftningen trätt i kraft publicerades en artikel av Wiman275 där den aktuella 
situationen beskrevs. Att detta inte ledde till någon lagändring, har således inte 
ansetts innebära att situationen var förutsedd och avsedd. Bergström har 
kritiserat domslutet just på denna grund och menar att skatteflyktslagen inte 
skall användas på förfaranden som är kända av lagstiftaren.276 

Hur bedömningarna av vad som strider mot lagstiftningens syfte genomförs 
och motiveras, redovisas enligt min uppfattning inte tillräckligt tydligt varken i 
de fall där skatteflyktslagen tillämpas eller i de fall där den inte tillämpas. Detta 
är olyckligt då rekvisitet om lagstiftningens syfte kan anses vara det viktigaste, 
men också det mest svårtillämpade rekvisitet. För att hög förutsebarhet och 
effektivitet skall kunna uppnås med skatteflyktslagen är det av stor vikt att en så 
tydlig praxis som möjligt utvecklas just kring bedömningarna av vad som strider 
mot lagstiftningens syfte. 

En slutsats om tillämpningen av rekvisitet som dock kan dras är att vid 
bedömningarna av vad som är en bestämmelses syfte hämtas ofta ledning från 
förarbeten, både gällande den regel som kringgåtts och mer allmänna regler. Jag 
anser att detta är naturligt. I de fall där syftet med en lagregel framgår direkt av 
ordalydelsen är det troligt att regeln redan genom lagtolkning anses tillämplig på 
förfarandet. I vissa av målen är det tydligt att både den kringgångna regeln och 
även mer allmänna regler har beaktats. I något fall är det även troligt att just den 
allmänna utformningen av reglerna har tillmätts avgörande vikt.  

Vidare är en viktig aspekt i bedömningen om en transaktion kan anses vara 
avsedd och förutsedd från lagstiftarens sida. Att ett område har genomgått 

                                                        
273 Se avsnitt 3.3.4.3. 
274 Prop. 1993/94:50, s. 255-260. 
275 Wiman, Underskottsavdragslagen, SN, 1994, s. 715-738. 
276 Bergström, Tolkning och tillämpning, SN, 2001, s. 341. 
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lagändringar och detaljreglerats har i flera mål gjort att ett förfarande som inte 
har kommenterats i förarbetena ändå inte har ansetts vara oförutsett av 
lagstiftaren. I ett annat fall har en situation som kommenterats i ett 
remissyttrande ansetts vara förutsedd. Ett påpekande i en artikel i en 
skatterättslig tidskrift ansågs dock inte ge upphov till att situationen kunde anses 
vara förutsedd. Det är i den här senare kategorin mål intressant att konstatera att 
grunden till varför transaktionerna i de allra flesta fallen inte anses strida mot 
lagstiftningens syfte är att de inte bedöms vara oförutsedda eller oavsedda. Det 
görs dock ingen direkt koppling till förhållandet mellan generalklausulen och 
specialklausuler. Slutsatsen blir densamma, skatteflyktslagen kan inte tillämpas 
eftersom transaktionerna inte strider mot lagstiftningens syfte. Men frågan är om 
inte bedömningen innebär en omväg. I förarbeten till skatteflyktslagen har 
konstaterats att på områden där det etableras specialregler skall transaktioner 
som faller utanför dessa reglers tillämpningsområde inte angripas med 
generalklausulen. Detta ställningstagande bygger i och för sig på samma grunder 
som det resonemang som förs i flera av de ovan angivna fallen. Men om en 
princip skall gälla som innebär att specialklausuler utesluter en tillämpning av 
skatteflyktslagen, anser jag att det skulle vara tydligare om motiveringarna till 
varför skatteflyktslagen i de här situationerna inte tillämpas, utgår direkt från 
den. Därmed inte sagt att diskussionerna om vad som kan anses vara avsett och 
förutsett ändå kan vara av betydelse i andra mål som inte berörs av förhållandet 
mellan specialklausuler och generalklausulen. Exempel på sådana situationer är 
då ett förfarande omfattats av en reglering i en äldre version av lagstiftningen 
eller uppmärksammats i utredningar, remisser, doktrin eller vid SKV:s 
publicering av felaktiga skatteupplägg. 

3.5.4 Rättsföljden 
Hur taxeringen skall ske vid skatteflyktslagens tillämpning bestäms i 3 §. 
Paragrafen skiljer mellan två olika situationer. Det första fallet reglerar 
situationer där ett alternativt förfarande till det valda saknas. Under sådana 
omständigheter sker taxeringen genom att man bortser från transaktionen. Det 
andra fallet gäller då den skattskyldige använt en omväg jämfört med vad som 
med hänsyn till det ekonomiska resultatet kan anses ligga närmast till hands i 
den aktuella situationen. Då skall transaktionen beskattas som om den 
skattskyldige valt det närmast till hands föreliggande alternativet. Om de två 
olika tillvägagångssätten för att fatta taxeringsbeslut leder till ett oskäligt 
resultat, finns enligt sista meningen i 3 § en möjlighet att istället uppskatta 
underlaget för att ta ut skatt till skäligt belopp. I förarbeten har det i lagen 
införda tillvägagångssättet förordats då det ger möjlighet att anpassa rättsföljden 
efter den aktuella situationen vilket är positivt ur rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv.277 Metoden för att avgöra rättsföljden enligt 
skatteflyktslagen ansågs vid införandet ligga väl i linje med effekterna som blir 

                                                        
277 SOU 1975:77, s. 69-72. 
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resultatet av en tillämpning av principen om verklig innebörd och av olika då 
befintliga specialklausuler mot skatteflykt.278 

3.5.5 Allmänna slutsatser om tillämpningen 
Skatteflyktslagen har tillämpats sparsamt. Detta gäller även efter den senaste 
ändringen 1998. Lagen har i sin nya lydelse prövats av Regeringsrätten i ett 
drygt tjugotal mål och tillämpats i fem fall.279 Av de fall som har prövats av 
Regeringsrätten är nästan samtliga överklagade förhandsbesked. De få mål som 
är överklagade taxeringar rör processuella frågor i samband med skatteflykts-
lagen.  

Det är dock inte i alla fall där det finns en fråga om skatteflyktslagens 
tillämpning i ansökan om förhandsbesked som Skatterättsnämnden och 
Regeringsrätten faktiskt prövar detta. En ansökan om förhandsbesked innehåller 
ofta flera frågor om den skatterättsliga bedömningen och det vanliga är att 
skatteflyktslagens eventuella tillämpning tas upp som någon av de sista 
frågorna. Det innebär att det i vissa fall inte blir nödvändigt att utreda om 
skatteflyktslagen är tillämplig då redan svaret på någon av de tidigare frågorna 
ger resultatet att situationen inte kommer att innebära någon skatteförmån. 

Bland målen där skatteflyktslagen prövats finns många exempel där 
Skatterättsnämnden och Regeringsrätten utan vidare kommentarer fastslagit att 
skatteflyktslagen inte är tillämplig. Vad detta beror på går det bara att spekulera 
om. Min uppfattning är dock att det är förvånande och olyckligt att det i en så 
stor andel av de få mål som prövas i båda instanserna inte lämnas motiveringar 
till domslutet. Behovet av en rik och välmotiverad praxis är stort gällande 
generalklasuler och nödvändigt för att uppnå effektivitet och rättssäkerhet. 

I de fall där det förs en argumentation kring tillämpligheten är det oftast det 
fjärde rekvisitet som behandlas mest ingående.280 Frågan huruvida en transaktion 
strider mot lagstiftningens syfte har alltid varit det som föranlett mest 
diskussioner och svårigheter vid tillämpning av skatteflyktslagen och så tycks 
således fortfarande vara fallet.  

Skatteflyktslagens praxis har delvis redan ovan behandlats i samband med 
genomgången av lagens rekvisit och hur dessa har tillämpats. Nedan följer en 
beskrivning av de mål där skatteflyktslagen tillämpats.  

I RÅ 1998 not. 195 (förhandsbesked) gällde prövningen om avdrag kunde 
medges för ränta på ett vinstandelslån. I det bedömda fallet tillföll i princip all 
avkastning i bolaget innehavarna av de konvertibla vinstandelslånen. Långivarna 

                                                        
278 SOU 1975:77, s. 69-72. 
279 RÅ 1998 not. 195, RÅ 2000 ref. 21 I och II, RÅ 2002 ref. 24 och RÅ 2006 not. 89. Det saknas 
dock en aktuell sammanställning av skatteflyktslagens prövning i förhandsbeskedsärenden och i 
underinstanserna gällande överklagade taxeringar. Sådana sammanställningar har tidigare gjorts av 
JK av ärenden från åren 1981-1987 och av Skatteflyktskommittén i SOU 1996:44 gällande åren 
1989-1992. JK:s första utvärdering (1981-1985) finns i prop. 1985/86:49 och den andra (1985-
1987) finns i prop. 1987/88:150, bilaga 3, s. 25-30. Gällande Skatteflyktkommitténs 
sammanställning, se SOU 1996:44, s. 99-103 och 157-162. 
280 Detta behandlas mer ingående ovan i avsnitt 3.5.3.5.  
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kontrollerade bolaget via en stiftelse. Regeringsrätten fann skatteflyktslagen 
tillämplig då den situation som man åstadkom gjorde att lånet istället fick rollen 
av en aktie. Avdrag vägrades därmed. 

RÅ 2000 ref. 21 I och II (förhandsbesked) behandlade två liknande 
situationer med koncerner som genom företagsförvärv innehöll vinstgivande 
bolag och bolag med förluster. Syftet bakom de aktuella handlingarna var att 
med olika transaktioner konstruera en situation som enligt dåvarande 
lagstiftning inte omfattades av koncernbidragsreglerna. I det första fallet 
genomfördes detta genom ett kommissionärsförhållande och i det andra fallet 
genom att börsintroducera ett av bolagen. Regeringsrätten fann i båda fallen att 
transaktionerna inte stred mot koncernbidragsreglernas ordalydelse men mot 
syftet med reglerna och att skatteflyktslagen därför var tillämplig. 

I RÅ 2002 ref. 24 (förhandsbesked) försökte huvudägaren i en koncern 
erhålla rätten till att lämna koncernbidrag med skatterättslig verkan genom att 
öka sin ägarandel genom en riktad emission. Ägarförhållandet skulle dock bara 
gälla under den tid som krävdes för att koncernbidrag skulle kunna lämnas, 
sedan skulle förhållandet gå tillbaka till att se ut som det gjort innan 
huvudägaren ökade sin ägarandel. I praktiken behöll de ägare som på papperet 
tillfälligt minskade sin ägarandel samma inflytande hela tiden. 
Skatterättsnämnden ansåg att koncernbidrag kunde lämnas och att 
skatteflyktslagen inte var tillämplig. Regeringsrätten delade den första slutsatsen 
men ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig då syftet med koncern-
bidragsreglerna var att de båda bolagen skulle ses som en enda skattskyldig. Då 
ägarinflytandet inte flyttats i realiteten ansåg domstolen att transaktionen stod i 
strid med lagstiftningens syfte. Regeringsrätten stödjer sin slutsats på att de båda 
företagen inte framstår som en enhet utan som två fristående företag och att det 
därför skulle strida mot syftet med koncernbidragsreglerna att tillåta 
koncernbidrag mellan företagen trots att de uppfyller de formella reglerna. 
Målen RÅ 2002 ref. 24 och RÅ 2006 not. 89 (förhandsbesked) liknar varandra 
och i det senare målet hänvisas i motiveringen i stor utsträckning till det tidigare. 
Skillnaden mellan de båda målen är att ägarförändringen i det senare målet inte 
är tidsbegränsad, men det ansåg inte Regeringsrätten ha någon betydelse då den 
effekt som transaktionerna skulle ha gett ändå strider mot lagstiftningen syfte. 

3.5.6 Sammanfattning 
Skatteflyktslagens tillämpningsområde har ända sedan den första lagen infördes 
1980 varit begränsat till att omfatta endast vissa skatter. Motivet till 
begränsningen var att det av rättssäkerhetsskäl ansågs bäst att inledningsvis 
begränsa tillämpningsområdet då de undersökningar som gjorts om skatteflykt 
koncentrerats till inkomstskattens område och det där fanns möjlighet för de 
skattskyldiga att begära förhandsbesked. En utökning har diskuterats, främst 
gällande mervärdesskatten och arvs- och gåvoskatten, men har aldrig kommit att 
genomföras främst då skatteflykt inte ansetts utgöra något stort problem 
gällande dessa skatter. 
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Möjligheten för de skattskyldiga att erhålla förhandsbesked om skatte-
flyktslagens tillämpning har ansetts viktig för att upprätthålla en hög 
rättssäkerhet med klausulen. Förhandsbesked kan erhållas från Skatterätts-
nämnden om det är av vikt för enhetlig lagtolkning och rättstillämpning eller av 
vikt för den enskilde. Skatterättsnämndens beslut kan utan prövningstillstånd 
överklagas till Regeringsrätten. 

Gällande skatteflyktslagen tillämpas vissa processuella regler som avviker 
från det normala inom svensk skatterätt. Generalklausulen kan enligt 4 § inte 
tillämpas av SKV direkt, utan först av länsrätt efter framställning av SKV. Vid 
tillämpning av skatteflyktslagen kan också eftertaxering ske utan att den 
skattskyldige har lämnat oriktig uppgift. Klausulen innehåller dock inga 
specialregler gällande fördelningen av bevisbörda.  

Skatteflyktslagens första rekvisit, skatteförmånsrekvisitet, kräver att en 
rättshandling för att kunna omfattas av lagen, ensam eller tillsammans med 
annan rättshandling skall ge upphov till en väsentlig skatteförmån. 
Skatteförmånsrekvisitet har i förarbetena givits en bred tolkning och ansetts vara 
i princip allt som innebär en lättnad eller fördel vid beskattningen. Rekvisitet har 
bl.a. av processekonomiska skäl ändrats i förhållande till den tidigare lydelsen 
som innebar att det endast krävdes en ”inte oväsentlig skatteförmån”. Någon 
exakt beloppsgräns nämns inte men i förarbetena har det betonats att det bör 
handla om en förmån som är betydligt större än något tusental kronor.  

Skatteförmånsrekvisitet har bara behandlats ytligt i de fall där 
Regeringsrätten prövat skatteflyktslagen och det förefaller inte finnas några 
tillämpningsproblem kring rekvisitet.  

Av skatteflyktslagens andra rekvisit, medverkanderekvisitet, framgår att det 
krävs att den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna. En skattskyldig kan därmed inte undvika en tillämpning av 
skatteflyktslagen genom att t.ex. hävda att en annan person genomfört 
rättshandlingen om den skattskyldige haft påtaglig möjlighet till inflytande över 
den som genomfört rättshandlingen. I sådana fall anses nämligen indirekt 
medverkan föreligga. I förarbetena nämns specifikt exemplen att den 
skattskyldige erhållit förmånen genom en ställföreträdare, via en familjemedlem 
eller ett handelsbolag eller liknande subjekt vars inkomst beskattas hos den 
skattskyldige. 

Det förekommer i stort sett ingen argumentation kring medverkande-
rekvisitet i Regeringsrättens praxis. Rekvisitets innebörd har främst behandlats i 
ett rättsfall, RÅ 2001 ref. 12.  

Skatteflyktslagens tredje rekvisit, avsiktsrekvisitet, har genom åren 
formulerats på lite olika sätt men har alltid ansetts vara ett objektivt rekvisit. Det 
är således avsikten hos den skattskyldige så som den ter sig för en utomstående 
person vid en betraktelse av alla omständigheter i situationen som avses i 
rekvisitet. I förarbetena har det uttalats att med det övervägande skälet avses att 
skatteförmånen vid en objektiv betraktelse väger tyngre än samtliga övriga skäl 
som den skattskyldige har för sitt handlande. Detta innebär att skatteflyktslagen 
inte skall tillämpas om den skattskyldige kan visa att det finns affärsmässiga, 
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organisatoriska eller andra skäl som var för sig eller tillsammans väger tyngre 
som bakomliggande syfte än skatteförmånen.  

Inför ändringen till den nuvarande lydelsen ansågs rekvisitet ofta ha varit 
anledningen till att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas. Så tycks dock inte 
vara fallet efter ändringen. Av de mål där skatteflyktslagen av Regeringsrätten 
inte har ansetts kunna tillämpas, har avsiktsrekvisitet inte uppgetts vara 
anledningen till detta i något av fallen efter ändringen. 

Skatteflyktslagens fjärde rekvist, rekvisitet lagstiftningens syfte, är general-
klausulens mest centrala och samtidigt mest svårtillämpade rekvisit. 
Anledningen till detta är den starka kopplingen mellan rekvisitet och den 
allmänna definitionen av skatteflykt som anknyter till tanken på att 
skatteflyktstransaktioner just strider mot lagstiftningens syfte. P.g.a. detta är det 
svårt att se att en generalklausul mot skatteflykt kan konstrueras utan ett rekvisit 
som på något sätt anknyter till lagstiftningens syfte. Vid analyser av praxis 
framgår att rekvisitet alltid varit det rekvisit som oftast inte varit uppfyllt när 
lagen inte ansetts tillämplig. Det har diskuterats i förarbetena om rekvisitet 
borde ges en mer subjektiv karaktär men detta har inte genomförts då ett rekvisit 
av huvudsakligen subjektiv karaktär har ansetts innebära att tillämparen i större 
utsträckning förutsätts lägga moraliska eller etiska värderingar till grund för 
prövningen. 

I avsnittet behandlas ett antal av de bedömningar som Regeringsrätten har 
gjort gällande rekvisitet lagstiftningens syfte. Slutsatsen är att de ofta är 
bristfälligt redovisade då det inte framgår tydligt hur bedömningarna har gjorts 
och vad de grundas på. Bedömningarna anknyter dock i varierande grad till de 
kriterier som har uppställts för prövningen i förarbeten. Vid bedömningarna av 
vad som är en bestämmelses syfte hämtas ofta ledning från förarbetena, både 
gällande den regel som kringgåtts och mer allmänna regler. I vissa av målen är 
det tydligt att både den kringgångna regeln och även mer allmänna regler har 
beaktats. I något fall är det även troligt att just den allmänna utformningen av 
reglerna har tillmätts avgörande vikt. Det är vidare tydligt att frågan om vad som 
kan anses vara avsett och förutsett av lagstiftaren haft en central roll i 
bedömningarna av vad som skall anses strida mot lagstiftningens syfte. Detta är 
i och för sig naturligt, men min åsikt är att relationen mellan den här typen av 
bedömningar och den i förarbetena förespråkade principen att generalklausulen 
inte skall tillämpas på situationer som faller utanför en specialregel, måste 
tydliggöras.   

För att hög rättssäkerhet och effektivitet skall kunna uppnås med 
skatteflyktslagen är det självklart av stor vikt att en så tydlig praxis som möjligt 
utvecklas kring bedömningarna av lagens samtliga rekvisit. Detta är dock 
särskilt viktigt gällande rekvisitet lagstiftningens syfte som är lagens mest 
centrala rekvisit och som ger upphov till svåra bedömningar. 

Det finns enligt 3 § tre olika tillvägagångssätt gällande rättsföljden vid 
skatteflyktslagens tillämpning. Om ett alternativ till det valda förfarandet saknas 
skall skatteflyktstransaktionen bortses från vid taxeringen. Om det finns en 
jämförelsetransaktion som utgör det ur ett ekonomiskt perspektiv närmast till 
hands liggande alternativet, skall beskattningen utgå från denna. Om de två olika 
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tillvägagångssättten leder till ett oskäligt resultat skall istället underlaget för att 
ta ut skatt beräknas till ett skäligt belopp. 

Om skatteflyktslagens tillämpning kan generellt sägas att lagen tillämpats 
sparsamt. Regeringsrätten har efter den senaste ändringen 1998 prövat lagen i ett 
drygt tjugotal mål och tillämpat den i fem. I avsnittet understyks att det är 
förvånande att så många domar inte innehåller någon motivering till domstolens 
bedömning. I hälften av de mål där Regeringsrätten prövat skatteflyktslagen 
avslås en tillämpning av skatteflyktslagen utan vidare kommentarer. En 
utveckling mot tydligare och mer välmotiverade domar skulle gagna 
rättssäkerheten och effektiviteten inom området. 

3.6 Sammanfattning 
Den svenska generalklausulen mot skatteflykt återfinns i lag (1995:575) mot 
skatteflykt. Lagens 2 §, som utgör generalklausulen, lyder: 
 

”2 § Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 
1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår 
i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 
2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
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.” 

 
Den svenska generalklausulens rättsliga omgivning innehåller en skatterättslig 
lagtolkning som kan beskrivas som tämligen strikt och utmärks av en stark 
bundenhet till lagens ordalydelse. Om det finns ett analogiförbud inom svensk 
skatterätt är oklart, men det är tydligt att Regeringsrätten mycket sällan använder 
en analog tillämpning som är belastande för den skattskyldige. 
Legalitetsprincipen har en stark ställning i svensk skatterätt, även om det råder 
delvis delade meningar om huruvida principen har erhållit grundlagsstöd i 
regeringsformen. Min åsikt är att de centrala delarna av legalitetsprincipen har 
stöd i regeringsformen, men att det däremot är tveksamt om legalitetsprincipen 
kan sägas vara direkt kodifierad. Skatteflyktslagens konstruktion med vaga 
rekvisit har medfört att lagen ibland kritiserats för att strida mot 
legalitetspricipen. Att de grundtankar som formar legalitetsprincipen inte gagnas 
av generalklausuler anser jag vara klart, men det behöver inte innebära att 
användandet av en generalklausul är uteslutet som metod mot skatteflykt. En 
diskussion om en metod mot skatteflykt måste innebära att såväl rättssäkerhets- 
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som effektivitetshänsyn beaktas och att även de möjliga alternativen, och dessa 
alternativs påverkan på rättssäkerheten och effektiviteten, övervägs. 

En generalklausuls förhållande till andra eventuella metoder mot skatteflykt 
är viktigt för hur den utvecklas och i svensk rätt är det främst den omdiskuterade 
skatterättsliga genomsynsmetoden och special- och stopplagstiftning som bör 
beaktas i det här avseendet. Det finns rättsfall i svensk rätt som föranlett en 
diskussion om huruvida det parallellt med skatteflyktslagen accepterats en 
praxismetod. Min slutsats gällande detta är att så inte är fallet, men att domarna 
är svårtolkade och ger upphov till rättsosäkerhet. Denna osäkerhet är ogynnsam 
för utvecklingen på skatteflyktsområdet både ur ett rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv. Framtida praxis bör därför sträva efter att tydligt 
klargöra att skatteflyktslagen är den enda repressiva metoden mot skatteflykt i 
svensk rätt.  

Förhållandet mellan skatteflyktslagen och special- och stopplagstiftningen i 
svensk rätt kan beskrivas som oklart. I förarbetena till skatteflyktslagen har 
fastslagits att en specialregel mot skatteflykt på ett visst område bör utesluta 
skatteflyktslagens tillämpning på samma område. Men det finns rättsfall som har 
ansett skatteflyktslagen tillämplig i just sådana fall. Å andra sidan finns även 
andra senare rättsfall där skatteflyktslagens fjärde rekvisit inte har ansetts vara 
uppfyllt på detaljreglerade områden. Om det innebär att praxis nu följer den 
princip som anges i förarbetena får framtiden utvisa. 

Frågan huruvida Sverige skulle införa en generalklausul mot skatteflykt 
debatterades i över 50 år innan den första generalklausulen mot skatteflykt kom 
till stånd 1980. Det som till slut ledde till att en generalklausul infördes trots de 
rättssäkerhetsmässiga nackdelar som en sådan lagstiftningsmetod ansågs 
föranleda var det missnöje som fanns med de dåvarande metoderna mot 
skatteflykt. Någon praxismetod ansågs inte ha utvecklats och special- och 
stopplagstiftning ansågs vara en otillräcklig metod som dessutom medförde att 
lagstiftningen ständigt var under förändring och blev alltmer svåröverskådlig. 
Även efter det att lagen väl infördes har den kritiserats hårt för att vara såväl 
rättsosäker som ineffektiv och under några år på 1990-talet var den upphävd. 
Lagen har också genom åren genomgått flera ändringar. Rekvisiten har dock i 
alla versioner av lagen och i samtliga lagförslag innehållit följande beståndsdelar 
som emellertid har formulerats på lite olika sätt:  

 
1. Rättshandlingen innebär en skatteförmån (skatteförmånsrekvisitet), 
2. som utgjort ett mycket viktigt skäl för att genomföra transaktionen 

(avsiktsrekvisitet) och  
3. som strider mot lagstiftningens syfte (rekvisitet lagstiftnings syfte). 

 
Skatteflyktslagen innehåller idag fyra rekvisit: skatteförmånsrekvisitet, 
medverkanderekvisitet, avsiktsrekvisitet och rekvisitet lagstiftningens syfte. Vid 
en studie av Regeringsrättens praxis är det tydligt att det är det sista rekvisitet 
som är det mest centrala men också det mest svårtillämpade. Om 
skatteflyktslagens tillämpning kan generellt sägas att lagen tillämpas sparsamt. I 
de fall där lagen inte har ansetts kunna tillämpas är det oftast rekvisitet 
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lagstiftningens syfte som inte har varit uppfyllt. Motiveringarna som sker i de 
mål där skatteflyktslagen prövas är ofta kortfattade och inte så grundliga som 
vore önskvärt. I hälften av de mål där Regeringsrätten prövat skatteflyktslagen 
avslås en tillämpning av lagen utan vidare kommentarer. En utveckling mot 
tydligare och mer välmotiverade domar skulle gagna rättssäkerheten och 
effektiviteten inom området. 
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4 Tyskland 

4.1 Inledning 
Det här kapitlet behandlar den tyska generalklausulen mot skatteflykt, 42 § AO1. 
Vid studier av den tyska klausulen är det AO, och i viss mån Grundgesetz (GG), 
som är de författningar som blir mest centrala. AO samlar skatterättens allmänna 
regler och innehåller därmed en lång rad av bestämmelser som är generella för 
en stor del av skatteområdet. GG är en grundlag som främst innehåller regler om 
lagprövning och tolkningsprinciper om författningskonform tolkning.2 

I tysk rätt finns särskilda skattedomstolar, Finanzgerichte, som tolkar och 
tillämpar skattelag. Efter tillämpning av skattemyndighet och skatte-
förvaltningen kan överklagande ske till den delstatliga skattedomstolen, 
Finanzgericht. Därefter kan överklagande ske till den högsta instansen som är 
Bundesfinanzhof (BFH) och som utgör prejudikatinstans.3 Domar från BFH är 
vägledande för lägre instanser, men inte formellt bindande.4 I Tyskland finns 
också en författningsdomstol, Bundesverfassungsgericht, som bedömer lagars 
förenlighet med författningen och också tar ställning i betydelsefulla tolkningar 
av författningen.5 

Det förekommer förarbeten i tysk rätt, men dessa är ofta mycket kortfattade 
och ger sällan någon ledning för tolkningen. Studier visar att tyska domstolar 
sällan åberopar förarbeten och att förarbetenas ställning som rättskälla är mycket 
låg.6 

Nedan redovisas den allmänna definitionen av skatteflykt samt förhållandet 
mellan skatteflyktsfrågorna och läran om rättsmissbruk. Därefter följer den 
tekniska definitionen genom att generalklausulens lydelse presenteras. För att 
beskriva generalklausulens rättsliga omgivning behandlas kortfattat tysk 
skatterättslig lagtolkning, användningen av analog tillämpning och förhållandet 
mellan generalklausulen och legalitetsprincipen respektive andra åtgärder mot 
skatteflykt. Generalklausulens bakgrund beskrivs också innan klausulens 
konstruktion och tillämpning behandlas. Kapitlet skall ses tillsammans med den 

                                                        
1 Abgabenordnung v. 1. 10. 2002. 
2 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 116-118. 
3 115 § Finanzgerichtsordnung (FGO). För en svensk studie av det tyska skattedomstolssystemet, se 
Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 113-180. Se även Alhager, E., Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 126 och Seer, 
i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 954-956. 
4 Alhager, E., Mervärdesskatt vid omstruktureringar, s. 126 och Kellgren, Mål och metoder vid 
tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av förarbeten, s. 120. 
5 Se Olsson, Författningsprövning i skatterätten. En studie kring svensk och tysk konstitutionell 
praxis påverkan på skatterätten. Se även Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med 
särskild inriktning på användning av förarbeten, s. 113-114 och 120-122. 
6 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 146-147 och 166-167. 
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analys som sker i kapitel 6 där de tre studerade generalklausulerna jämförs och 
analyseras utifrån rättssäkerhet och effektivitet. 

4.2 Definition av skatteflykt 
Det anses i Tyskland såväl som i de flesta andra länder naturligt att de 
skattskyldiga försöker minimera sin skatt och därmed är det också tillåtet att 
välja att arrangera sina transaktioner så att beskattningen blir så låg som 
möjligt.7 Så länge detta agerande inte går så långt som till skatteflykt benämns 
det Steuervermeidung, skatteplanering, och lämnas utan följder8, medan det 
område som kan angripas betecknas som Steuerumgehung, skatteflykt. I 
Tyskland skiljs vidare skatteflykt tydligt från skattebrott, Steuerhinterziehung.9  

Handlingar som utgör skatteflykt anses i Tyskland kännetecknas av att den 
skattskyldige i sin vilja att minimera skatteeffekterna missbrukar rättsliga 
former. Detta avspeglar sig i såväl den allmänna som den tekniska definitionen 
av skatteflykt. För att klargöra vad som utgör ett missbruk är det i doktrin 
vanligt att tala om handlingar som uppfyller både de ekonomiska och juridiska 
förutsättningarna för beskattning, men ikläds en annan konstruktion och därmed 
faller utanför de juridiska ramarna.10 En annan vanlig definition är att en 
skatteflyktstransaktion inte strider mot lagens ordalydelse men mot lagens 
innebörd och syfte, Sinn und Zweck.11 Ytterligare en vanligt förekommande 
definition är att skatteflykt utgörs av situationer där den skattskyldige väljer en 
olämplig rättslig form för att uppnå en skattefördel och där valet inte, bortsett 
från skattefördelen, kan rättfärdigas ekonomiskt.12 

I den allmänna definitionen av skatteflykt skiljs dessa handlingar från 
rättshandlingar med oriktig beteckning och skenrättshandlingar som istället 
bemöts med tolkning och ett stadgande i 41 § AO som reglerar förhållandet 
mellan rättslig form och ekonomisk innebörd.13 Det har i doktrin också ofta 

                                                        
7 Se t.ex. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes, DB, 1996, s. 647 och Kirchhof, 
Steuerumgehung und Auslegungsmethoden, StuW, 1983, s. 173. 
8 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 157. Även uttrycken Steuerverminderung och Steuerplanung 
används. Det senare oftast för att beteckna ett mer systematiskt undvikande av beskattning som 
dock fortfarande ligger inom det tillåtna området. 
9 Se 370 och 378 §§ AO som reglerar Steuerhinterziehung och leichtfertige Steuerverkürzung som 
är illegala handlingar. Se även Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 158.  
10 Birk, Steuerrecht I, s. 106. 
11 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, 53. 
12 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 157. 
13 För en beskrivning av det tyska förhållandet till frågor om rättshandlingar med oriktig 
beteckning och skenrättshandlingar se t.ex. Lang, i Tipke/Lang, Stuerrecht, s. 151-154, Schiessl, 
National Report, Germany, i Form and Substance in Tax Law, s. 287-307 och Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, § 41, s. 99-130.  
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framhållits att skatteflykt inte är förbjudet. Transaktionerna består civilrättsligt, 
det är bara skatteeffekten av handlingarna som neutraliseras.14 

I tysk doktrin är det tydligt att skatteflykt, eller skattekringgående, som den 
tyska termen motsvarar, ses som en särskild undergrupp till lagkringgående i 
allmänhet.15 Detta synsätt innebär att skatteflykt kan ses i ett bredare perspektiv 
och att de aktuella problem och de lösningar som står till buds, kan analyseras 
med stöd av slutsatser som har nåtts gällande andra typer av lagkringgående. En 
vanlig definition av lagkringgående är att det rör sig om en handling som inte 
strider direkt mot lagens ordalydelse, men mot dess syfte.16 Diskussionen om 
detta område har en stark historisk koppling som går tillbaka till klassisk 
romersk rätt och lagkringgående har behandlats ingående i många olika 
tidsperioder.17  

Lagkringgående och rättsmissbruk diskuteras ofta samtidigt då dessa 
områden inom allmän rättslära anses stå varandra mycket nära.18 Såväl 
diskussionerna om lagkringgående som de om rättsmissbruk mynnar ut i att 
beteendet anses innebära att en förfelning av syftet uppstår i den aktuella 
lagstiftningen.19 Sambandet mellan läran om rättsmissbruk och den tyska 
generalklausulen är tydligt genom att klausulen inte talar om skatteflykt, utan 
enligt ordalydelsen skall förhindra missbruk av rättsliga former. 

Idag betraktas lagkringgående sällan som ett separat rättsområde, vilket var 
vanligt tidigare.20  Istället behandlas det ofta som ett lagtolkningsproblem som 
bemöts med teleologisk lagtolkning eller analog tillämpning.21 Inom alla 
rättsområden finns gränser för hur lagtolkning och analogier kan användas och 
inom den tyska skatterätten är användningsutrymmet snävt.22 Detta leder till att 
lagkringgåendeproblemet anses svårare att komma tillrätta med i skatterätten än 

                                                        
14 Se t.ex. Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 
1978/79, s. 450 och Tipke, An den Grenzen der Steuerberatung: Steuervermeidung, 
Steuerumgehung, Steuerhinterziehung, StbJb, 1972/73, s. 532. 
15 Danzer konstaterar i Die Steuerumgehung, s. 5 ”[d]aβ die Steuerumgehung ein Unterfall der 
Gesetzesumgehung ist, wird von niemandem in Frage gestellt.” Han menar därmed att det är 
närmast en självklarhet att skatteflykt skall ses som en undergrupp till lagkringgående i allmänhet. 
För studier inom detta område se t.ex. Teichmann, Die Gesetzesumgehung, Schröder, 
Gesetzesauslegung und Gesetzesumgehung, Sieker, Umgehungsgeschäfte. Typische Strukturen und 
Mechanismen ihrer Bekämpfung och Westerhoff, Gesetzesumgehung und Gesetzeserschleichung. 
16 Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der 
Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 275. 
17 För en ingående beskrivning av den historiska utvecklingen på området se t.ex. Danzer, Die 
Steuerumgehung, s. 5-19 och Schröder, Gesetzesauslegung und Gesetzesumgehung, främst s. 11-
47.  
18 Gassner, Interpretation und Anwendung der Steuergesetze, s. 86-88 och Teichmann, Die 
Gesetzesumgehung, s. 71-78. Det finns mindre skillnader mellan lärorna som dock saknar betydelse 
i detta sammanhang. För en redogörelse för skillnader och likheter mellan lagkringgående och 
rättsmissbruk se t.ex. Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 53-64 och Sieker, Umgehungsgeschäfte. Typische Strukturen und 
Mechanismen ihrer Bekämpfung, s. 12-17. 
19 Danzer, Die Steuerumgehung, s. 13 och Teichmann, Die Gesetzesumgehung, s. 76-77.  
20 Danzer, Die Steuerumgehung, s. 5-10. 
21 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 155. 
22 Se avsnitt 4.4.2 där lagtolkning och analogier behandlas. 
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inom andra rättsområden och att andra lösningar därför har tillkommit i form av 
specialklausuler och en generalklausul. 

Det kan även noteras gällande terminologin på skatteflyktsområdet att det i 
tysk rätt för att beteckna skatteflykt används en motsvarighet till den svenska 
termen skattekringgående, Steuerumgehung, medan Steuerflucht istället normalt 
används för att beskriva ett tillstånd då en person genom ändrad bosättning eller 
ändrat medborgarskap försöker uppnå en lägre skatteeffekt.23 Steuerflucht kan 
därmed utgöra en handling som kan komma att klassificeras antingen som 
skatteplanering, skatteflykt eller skattebrott.24  

4.3 Generalklausulens lydelse 
Den nuvarande generalklausulen i 42 § AO infördes 1977, men klausulen är i 
väsentliga delar densamma som de föregångare som funnits ända sedan 1919 års 
Reichsabgabenordnung (RAO 1919) infördes. 

Generalklausulen i 42 § AO lyder: 
 
”(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das 
Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein Missbrauch vor, so ensteht 
der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen 
angemessenen rechtlichen Gestaltung ensteht. 
 (2) Absatz 1 ist anwendbar, wenn seine Andwendbarkeit gesetzlich nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen ist”. 

 
Paragrafen slår således fast i första stycket att skatteflykt genom missbruk av 
rättsliga former inte tillåts. Andra meningen stadgar att rättsföljden vid 
skatteflykt blir att beskattning skall ske som om handlingen istället genomförts 
på ett lämpligt sätt.25 Detta har i tysk doktrin beskrivits som att det sker en 
skattemässig neutralisering av transaktionen.26 I andra stycket sägs att 
generalklausulen är tillämplig på alla skattelagar som inte innehåller ett 
uttryckligt stadgande om att klausulen inte skall tillämpas. Hittills har någon 
sådan specialbestämmelse inte intagits i någon tysk skattelag vilket gör att 
generalklausulen kan tillämpas på samtliga skattelagar.27 
 

                                                        
23 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 171. 
24 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 171. 
25 Det tyska ordet är angemessen. Hur detta uttryck har tolkats i praxis och doktrin behandlas i 
avsnitt 4.6.3.4. 
26 Se t.ex. Tipke, An den Grenzen der Steuerberatung: Steuervermeidung, Steuerumgehung, 
Steuerhinterziehung, StbJb, 1972/73, s. 532. 
27 Kruse/Drüen, i Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und 
FGO, s. 140. 
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4.4 Generalklausulens rättsliga omgivning 

4.4.1 Inledning 

För att beskriva den tyska generalklausulens rättsliga omgivning kommer nedan 
den skatterättsliga lagtolkningen och inställningen till användande av analog 
tillämpning inom skatterätten att behandlas. I avsnittet beskrivs bl.a. den princip 
som brukar benämnas die wirtschaftliche Betrachtungsweise och som har spelat 
en stor roll i diskussioner om lagtolkning och skatteflykt i Tyskland under större 
delen av 1900-talet. Därefter behandlas klausulens relation till legalitets-
principen och den tyska konstitutionen. I den efterföljande beskrivningen av 
generalklausulens förhållande till andra metoder mot skatteflykt berörs bl.a. 
frågan om klausulen kan tillämpas på områden där det har konstruerats 
specialklausuler mot skatteflykt. 

4.4.2 Lagtolkning och analog tillämpning 

4.4.2.1 Inledning 
I tysk doktrin har lagtolkningsfrågor i alla tider renderat stort intresse och 
därmed behandlats grundligt.28 Ämnet har en mycket stark teoretisk och 
historisk förankring och det material som har producerats inom området är 
omfångsrikt. Avsnittet nedan begränsas till en genomgång av de för den fortsatta 
diskussionen viktigaste frågorna.  

Kopplingen mellan tolkningsfrågor och skatteflykt uppmärksammades tidigt 
i tysk doktrin och länge ansågs skatteflykt vara en tolkningsfråga, vilket dock 
inte längre är någon vanlig uppfattning.29 Hensel har uttryckt sambandet mellan 
tolkning och skatteflykt som att ”[d]ie echte Steuerumgehung, fängt genau dort 
an, wo die Auslegung zu versagen beginnt.”30 Med detta avses att 
skatteflyktsområdet börjar precis där tolkningen slutar, och det anses idag vara 
den härskande uppfattningen31 som också avspeglar sig i att generalklausulen 
inte anses vara en tolkningsnorm.32 Nedan beskrivs först skatterättslig 
lagtolkning generellt och sedan frågan om analog tillämpning.  

                                                        
28 Allmänt om lagtolkning, se t.ex. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriffe, 
Koch/Rüβmann, Juristische Begründungslehre och Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 
Om skatterättslig lagtolkning, se t.ex. Fischer, Steuergesetz und richterliche Wertung, StuW, 
1979, s. 347-364, Kruse, Über Rechtsgefühl, Rechtsfortbildung und Richterrecht im Steuerrecht, 
BB, 1985, s. 1077-1084, Lang, Die Ausfüllung von Lücken in Steuerrecht, i Festskrift till Höhn, s. 
159-184, Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 139-151 och Tipke, Über teleologische Auslegung, 
Lückenfaststellung und Lückenausfüllung im Steuerrecht, i Festskrift till Wallis, s. 133-150, vilka 
alla har omfattande vidare referenser. 
29 Se Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 
1978/79, s. 447 med vidare hänvisningar. 
30 Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs „Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 244. 
31 Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 1978/79, s. 
448. 
32 Brockmeyer, i Klein, F., AO Abgabenordnung Kommentar, s. 251. 
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4.4.2.2 Tysk skatterättslig lagtolkning 
Samma allmänna grundsatser skall gälla för tolkning av skattelag som för 
tolkning av annan lagstiftning i det tyska rättssystemet och det anses innebära att 
lagens ordalydelse, sammanhang och syfte sätts i centrum.33  

Uppgiften att försöka utröna lagens syfte anses ha en mycket viktig roll i den 
tyska tolkningen av skattelag och sägs ofta vara målet med tolkningen.34 Tipke 
och Lang utvecklar detta genom att säga att målet med tolkningen, som är att 
fastställa och klargöra lagens innebörd, bara kan uppnås om lagens syfte kan 
utrönas och att detta därför är tolkningens självklara uppgift. Med teleologisk 
tolkning kan rättssystemet stabiliseras, medan tolkning som lägger för stor vikt 
vid ordalydelsen lätt förfelar rättessystemet. Detta innebär vidare enligt 
författarna att en uppställning där andra metoder såsom grammatisk-, 
historisk/genetisk- och systematisk tolkning ställs bredvid den teleologiska, blir 
missvisande. De övriga s.k. tolkningsmetoderna är enligt Tipke och Lang istället 
bara medel som används för att fastställa syftet.35  

Det finns idag inga lagfästa regler i tysk rätt för hur lagtolkning skall 
genomföras, men sådana har funnits i äldre lagstiftning. En dylik regel var 1 § 2 
st. Steueranpassungsgesetz (StAnpG) och dess föregångare 4 § RAO 1919, som 
stadgade att tolkningen skulle ta hänsyn till ”die Volksanschaung, der Zweck 
und die wirtschaftliche Bedeutung der Steuergesetze und die Entwicklung der 
Verhältnisse”.36 Metoden att tillmäta det ekonomiska syftet med skatte-
lagstiftningen betydelse vid tolkningen är det som brukar benämnas die 
wirtschaftliche Betrachtungsweise37 och denna princip har kommit att spela en 
mycket stor roll i skatteflyktsdiskussionen. Regeln togs bort 1977, men den 
allmänna uppfattningen tycks vara att detta berodde på att lagregeln ansågs 
överflödig då dessa hänsyn vid tolkningen gäller som allmänna rätts-
grundsatser.38  

Begreppet die wirtschaftliche Betrachtungsweise har haft en central roll i 
skatteflyktsdiskussioner under lång tid i Tyskland och har behandlats grundligt i 

                                                        
33 Schiessl, National Report, Germany, i Form and Substance in Tax Law, s. 289. Schliessl anser 
att den tyska tolkningsmetoden därigenom bygger på den metodlära som uppställts av Larenz. 
Detta stöds av Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 140. För en ingående beskrivning av denna 
metodlära se t.ex. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. En annan vanlig uppställning av 
den tyska tolkningsläran är att säga att grammatisk-, historisk/genetisk-, systematisk- och 
teleologisk tolkning tillämpas, se t.ex. Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 141. 
34  Det bör dock påpekas att frågan om hur lagars syfte skall påverka lagtolkningen är, och framför 
allt har varit, mycket omdebatterad i den tyska skatterätten. För en belysning av de olika 
argumenten se Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der 
Rechtsanwendung im Steuerrecht, främst s. 26 och 188-192 med vidare hänvisningar. 
35 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 140. 
36 Vid tolkningen skulle hänsyn tas till den allmänna (rätts)uppfattningen, syftet och den 
ekonomiska betydelsen av skattelagen samt sakomständigheternas utveckling. Reglerna var 
sinsemellan inte helt identiska, i 4 § RAO saknades ”die Volksanschaung”. 
37 En svensk översättning är ”det ekonomiska betraktelsesättet”. 
38 Jmf Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 24 och SOU 1975:77 s. 37-38.  
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doktrin.39 Tidigare förekom det oenigheter och oklarheter om vad begreppet 
egentligen kan sägas innebära och ibland har principen ansetts vara en metod för 
att angripa skatteflykt.40 Idag tycks dock de flesta ansluta sig till uppfattningen 
att die wirtschaftliche Betrachtungsweise inte är någon specialregel utan innebär 
att teleologisk tolkning tillämpas.41 Det är därför möjligt att säga att tankarna 
bakom principen än idag används i lagtolkningen även om begreppet som sådant 
till stor del har spelat ut sin roll. 

4.4.2.3 Analog tillämpning 
Var den yttre gränsen för lagtolkningen går är en mycket viktig fråga i 
skatteflyktssammanhang, då den påverkar hur stort problemet med skatteflykt 
blir. I ett rättssystem där analog tillämpning som är belastande för den 
skattskyldige tillåts som ett led i lagtolkningen, uppstår färre skatte-
flyktssituationer då många situationer kan bemötas med analogier. 

Det finns i tysk doktrin en viss oenighet gällande var denna gräns teoretiskt 
kan sägas gå. Om man utgår ifrån att tolkningen av en norm inte är begränsad 
till ordalydelsen utan att normens syfte är det viktigaste, kan lagändamålet 
genomföras oinskränkt genom tolkning.42 Vid en sådan inställning till 
lagtolkning är en generalklausul överflödig för att förhindra skatteflykt och 
därmed utan materiell betydelse. Den vanligaste åsikten i doktrin idag är dock 
att tolkning inte kan sträckas längre än till gränsen för ordalydelsens möjliga 
innebörd, die Wortsinngrenze.43 På andra sidan denna gräns kan antingen ett 
oreglerat område eller en lucka i lagstiftningen sägas föreligga. En lucka i 
lagstiftningen kan enligt denna uppfattning inte fyllas med tolkning utan måste 

                                                        
39 Se t.ex. Clemm, Wirtschaftliche versus formale Betrachtung im Steuer- und Bilanzrecht, i 
Festskrift till Klein, s. 715-736, Fischer, „Wirtschaftlische Betrachtungsweise” als gesetzliches 
Tatbestandsmerkmal der Grundwerbsteuer, DStR, 1997, s. 1745-1749, Groh, Die wirtschaftliche 
Betrachtungsweise im rechtlichen Sinne, StuW, 1989, s. 227-231, Hartmann/Walter, Auslegung 
und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 195-
202, Moxter, Zur wirtschaftliche Betrachtungsweise im Bilanzrecht, StuW, 1989, s. 232-241, Reim, 
Steuerrechtsprechung und Wirtschaft, i Festskrift till Klein, s. 1075-1089 och Tipke, Die 
Steuerrechtsordnung, Band III, s. 1283-1356. Se även Bergström, Skatter och civilrätt. En studie 
över användningen av civilrättsliga termer i skatterättsliga sammanhang, s. 23-40, Helmers, 
Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 42, Hultqvist, 
Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s. 433-434 och Pedersen, Skatteudnyttelse, s. 225-
240. 
40 För en redovisning av olika uppfattningar om die wirtschaftliche Betrachtungsweise se Tipke, 
Die Steuerrechtsordnung, Band III, s. 1285-1296 med vidare hänvisningar. 
41 Se t.ex. Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 47 och Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von 
Steuergesetzen. Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 195.  
42 Se t.ex. Danzer, Steuerumgehung, s. 83 och 95, Paulick, Steuereinsparung und Steuerumgehung, 
StbJb, 1963/64, s. 391, Spitaler, Beiträge zur steuerrechtlichen Auslegungslehre, StbJb, 1956/57, s. 
115 och Thiel, Gedanken zur Methode der Steuerlichen Rechtsfindung, StbJb, 1963/64, s. 198. 
43 Se t.ex. Kruse, Über Rechtsgefühl, Rechtsfortbildung und Richterrecht im Steuerrecht, BB, 1985, 
s. 1077 och Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Band III, s. 1271-1272. För en motsatt uppfattning, 
nämligen att det inte finns någon sådan gräns för ordalydelsen och därmed heller ingen gräns 
mellan tolkning och utveckling av rätten, se Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von 
Steuergesetzen. Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 225-234. 
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slutas genom ny lagstiftning eller analog tillämpning.44 Att en användning av 
tolkning vid luckor i lagstiftningen, som innebär en belastning för den 
skattskyldige allvarligt skulle skada rättssäkerheten är en uppfattning som ofta 
förs fram.45  

Vid ett betraktelsesätt där lagtolkning bara kan utsträckas till gränsen för 
ordalydelsens möjliga innebörd, kan luckor i lagstiftningen inte bemötas med 
lagtolkning utan kan endast genom en analogi inbegripas av lagen.46 Därför blir 
inställningen till användandet av analogier i rättstillämpningen mycket 
intressant. Frågan har debatterats under lång tid i tysk doktrin, framför allt i 
samband med generalklausulen mot skatteflykt, och fortfarande föreligger viss 
oenighet.47 Den härskande meningen tycks dock vara att analogier som är 
betungande för den skattskyldige normalt inte är tillåtna och att generalklausulen 
utgör ett genombrott av detta analogiförbud.48 Med den synen utgör därför 42 § 
AO rättsgrunden för en analog rättsanvändning som är belastande för den 
skattskyldige. Genom klausulen blir en sådan användning undantagsvis 
tillåten.49  

Vid sidan av uppfattningen om att generalklausulen innebär en analog 
tillämpning av den kringgångna regeln, finns även en annan inställning till 
klausulens funktion. Denna åsikt går ut på att normen skapar grunden för en 
fiktion om transaktionens lämplighet utifrån ett ekonomiskt perspektiv.50 I 
motsats till analogianvändningen utsträcker man enligt denna uppfattning inte 
lagens ordalydelse för att motsvara lagens syfte, utan handlingen som ger 
upphov till kringgående ersätts istället med en fiktiv lämplig handling som sedan 
beskattningen grundas på.51 

Både vid betraktelsesättet att det är ett genombrott av analogiförbudet som 
sker och vid ett användande av fiktionsteorin, uppstår en analogieffekt.52 Kruse 

                                                        
44 Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 1978/79, s. 
448. 
45 Se t.ex. Gassner, Interpretation und Anwendung der Steuergesetze. Kritische Analyse der 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Steuerrechts, s. 126. 
46 Detta resonemang kräver då att utgångspunkten är att den yttersta gränsen för lagtolkningen 
anses vara ordalydelsens möjliga innebörd, vilket är den vanligaste uppfattningen i tysk doktrin. 
47 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 145. 
48 Se Flume, Steuerrechtsprechung und Steuerrecht, StbJb, 1985/86, s. 296, Kruse, 
Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 1978/79, s. 448 och 
Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 137. För 
kritik mot denna uppfattning, se Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von 
Steuergesetzen. Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 258-274 och Pezzer, Neuere 
Entwicklung in der BFH-Rechtsprechung zu § 42 AO, StbJb, 2000/2001, s. 63-64.  
49 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 31. 
50 Rauer, Miβbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts durch Einschaltung einer 
Basisgesellschaft, DB, 1983, s. 2277 och Rose/Glorius-Rose, Beratungsrelevante Erkenntnisse aus 
der jüngsten Rechtsprechung zu § 42 AO, DB, 1992, s. 2210. 
51 Weber-Grellet, Die Bedeutung der Rechtsnatur des Steuerrechts für dessen Anwendung und 
Auslegung, StuW, 1993, s. 103. 
52 Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, Stbjb, 1978/79, s. 
457, Tipke, An den Grenzen der Steuerberatung: Steuervermeidung, Steuerumgehung, 
Steuerhinterziehung, StbJb, 1972/73, s. 516 och Winkelmann, Steuerumgehung durch die 
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har understrukit detta genom att säga att det inte spelar någon egentlig roll för 
slutresultatet om man tankemässigt ändrar lagen så att den passar 
sakförhållandet eller tankemässigt ändrar sakförhållandet så att det passar lagen. 
Den praktiska effekten blir densamma.53 Således leder båda inställningarna till 
samma resultat, att lagens syfte och mening sätts över lagens ordalydelse.  

4.4.3 Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och 
författningen 
I tysk skatterätt anses legalitetsprincipen, ofta uttryckt som keine Steuer ohne 
Gesetz, bestå av de två komponenterna rättssäkerhet och rättvisa och innehållet i 
principen är ett krav på lagstöd i beskattningen. Dessutom diskuteras om det 
också kan anses ingå ett analogiförbud.54 Principen har en stark ställning trots att 
den inte uttryckligen finns kodifierad i författningen.55 Kravet på lagstöd i 
beskattningen anses dock kunna härledas ur ett antal artiklar i GG.56  

Legalitetsprincipen och kravet på lagstöd i författningen tycks inte anses 
omfatta något bestämdhetskrav. Frågan om vaga rekvisit och generalklausuler i 
skattelagstiftningen i allmänhet har behandlats i doktrin särskilt i samband med 
diskussioner om utfyllande tolkning och luckor i lagstiftningen.57 En vanlig 
uppfattning tycks vara att vaga rekvisit är ett naturligt och ofrånkomligt inslag i 
rättsordningen och att det därmed är en väsentlig uppgift för domstolarna att 
konkretisera dessa.58 Tipke och Kruse understryker att obestämda skatterekvisit 
är tillåtna så länge de är möjliga att fylla med ett innehåll.59 Danzer har uttryckt 
att obestämda rättsbegrepp och generalklausuler är oundvikliga då skatterätten 
måste täcka alla de möjliga utformningar som varje affärstransaktion av de 
skattskyldiga kan erhålla.60  

Även generalklausulens vaga rekvisit och den rättsosäkerhet detta kan anses 
skapa har diskuterats i doktrin.61 Frågan har ställts huruvida lagstiftning med så 

                                                                                                                                  
Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaft. Eine Untersuchung des 
Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, 
s. 55-56. 
53 Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuehinterziehung, StbJb, 1978/79, s. 
457. 
54 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 102-105. 
55 Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 73-74 och 102-105. 
56 Art. 2 I GG, art. 20 III GG och art. 14 I 2, III 2 GG. Se även Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 
103-104. 
57 Se t.ex. Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der 
Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 217-218 och 236-238. 
58 Hartmann/Walter, Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der 
Rechtsanwendung im Steuerrecht, s. 168 och Tipke, Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe, i 
Leffson/Rückle/Grossfeld, Handwörterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des HGB, 
s. 1. 
59 Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 140. 
60 Danzer, Die Steuerumgehung, s. 96.  
61 Se t.ex. Danzer, Die Steuerumgehung, främst s. 95-96, Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 12 och Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 139-140. 
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vaga rekvisit är förenlig med den tyska författningen. Den härskande 
uppfattningen är dock, att klausulen av flera skäl anses följa författningen.62 Det 
kanske viktigaste argumentet för att generalklausulen inte strider mot 
konstitutionen är att principen om likhet i beskattningen enligt art. 3 I GG skall 
tillämpas. Eftersom skatteflykt kan sägas motverka denna princip delar de flesta 
uppfattningen att försök att förhindra skatteflykt är en uppgift som skall anses 
omfattas av författningen.63  

Ett argument som också förs fram för att stödja generalklausulen i detta 
sammanhang är att skatterätten måste följa de regler som gäller för all 
förvaltning. Detta innebär bl.a. att en alltför vid tolkning och tillämpning av 
generalklausulen skulle strida mot grundsatsen i art 20 III GG som innebär att 
klausulen i dess tillämpning måste vara kontrollerad genom ett metodiskt 
förfarande.64 Generalklausulen måste därmed tolkas i enlighet med de principer 
som gäller för all tolkning av skattelag.65 

Ett annat argument som stöder generalklausulens förenlighet med 
författningen och de grundläggande principerna är att klausulen för att tillämpas 
kräver att den skattskyldige missbrukat lagstiftningen. Detta har använts som 
stöd för att generalklausulen inte kan sägas skada förutsebarheten, då den som 
medvetet försöker kringgå lagstiftningen i den situationen inte förtjänar 
förutsebarhet.66  

Även om det inte tycks vara vanligt förekommer det att generalklausulen 
kritiseras och hävdas vara oförenlig med författningen. Kirchhof anser att 
generalklausulen strider mot författningen genom att missbruksrekvisitet, även 
om det kompletteras med begreppet unangemessen,67 är utan materiellt innehåll. 
Detta menar han innebär en normdelegering som strider mot författningen.68  

 

4.4.4 Generalklausulens förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt 

Jag har i tysk rätt inte funnit någon diskussion om att det skulle finnas någon 
praxismetod mot skatteflykt i rättssystemet idag. Det var dock vanligt i äldre 
tysk doktrin att tala om die wirtschaftliche Betrachtungsweise som en metod att 

                                                        
62 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 12, uttrycker detta som att ”§ 42 ist verfassungsrechtlich 
unbedenklich”.  
63 Se t.ex. Danzer, Die Steuerumgehung, s. 24 och Tipke/Kruse, Abgabenordnung 
Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 139-140. 
64 Se t.ex. Schiessl, National Report, Germany, i Form and Substance in Tax Law, s. 297. 
65 Schiessl, National Report, Germany, i Form and Substance in Tax Law, s. 297. 
66 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 12 och Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. 
Kommentar zur AO und FGO, s. 140. 
67 Se avsnitt 4.6.3.4. 
68 Kirchhof, Die Planung der Rechtsnachfolge bei Personengesellschaften am Maβstab des 
Ertragsteuerrechts, JbFSt, 1979/80, s. 254 och 257-258. Se även Kirchhof, Steuerumgehung und 
Auslegungsmethoden, 1983, StuW, s. 173-183. För kritik av Kirchhofs inställning, se Danzer, Die 
Stuerumgehung, s. 95-96. 
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angripa skatteflykt. Numera ses detta begrepp allmänt som en beteckning på den 
typ av teleologisk tolkning som används i tysk skatterätt. Detta innebär således 
att die wirtschaftliche Betrachtungsweise inte är någon särskild metod mot 
skatteflykt, utan en del av den normalt tillämpade tyska lagtolkningen.69 

Vid sidan av generalklausulen finns det i tysk rätt ett stort antal 
specialklausuler för att förhindra skatteflykt inom olika områden70 och 
förhållandet mellan dessa klausuler och generalklausulen har diskuterats i 
doktrin.71 Den härskande meningen är att generalklausulen tidigare i praxis fick 
stå tillbaka för specialklausulerna enligt den allmänna grundsatsen om lex 
specialis, i den mån det gick att fastslå att lagstiftaren genom specialklausulen 
konkretiserat en värdering av en situation eller ett område. Detta ledde till att på 
områden, där det införts specialklausuler, tillämpades generalklausulen inte. 72 

Generalklausulens andra stycke som infördes 2001 förtydligar dock att 
klausulen även kan tillämpas på områden där det finns specialregler, så länge 
detta inte är uttryckligen uteslutet genom en formulering i lag. Min tolkning av 
detta är att i fall där specialregeln är tillämplig, kommer den fortfarande att 
tillämpas i första hand men att det genom den nya regeln blir tydligare att 
generalklausulen kan tillämpas på situationer som kan ses som regleringsluckor i 
specialklausulerna. Konig anser att det är naturligt att lagstiftningen får den 
konstruktionen och tillämpningen då specialregleringar bara kan ingripa i 
efterhand mot redan kända skatteflyktssituationer, medan en generalklausul kan 
tillämpas på oförutsedda transaktioner.73   

4.4.5 Sammanfattning 
Tysk skatterättslig lagtolkning skall följa samma regler som övrig lagtolkning. 
Det innebär att lagens ordalydelse, sammanhang och syfte sätts i centrum. Det 
finns inte längre några lagregler om hur tolkning skall ske, men tidigare regler, 
som bl.a. stadgade att skattelagstiftningen skall tolkas med ett ekonomisk 
betraktelsesätt, innebar uppkomsten till principen om die wirtschaftliche 
Betrachtungsweise. Detta anses idag inte vara någon självständig princip, utan 
betraktas som ett påbud om att teleologisk tolkning skall tillämpas.  

                                                        
69 Se avsnitt 4.4.2.2. 
70 För en uppräkning av olika specialklausuler se Lang, i Tipke/Lang, Steuerrecht, s. 156. 
71 Se t.ex. Danzer, Die Steuerumgehung, s. 46-47, Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 8-9, Hensel, Zur Dogmatik 
des Begriffs ”Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 273-274, Kruse/Drüen, i Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 141-142/1, Poepel, 
Steuerumgehung im Spannungsfeld zwischen Abgabenordnung und Aussensteuergesetz, Sieker, 
Umgehungsgeschäfte. Typische Strukturen und Mechanismen ihrer Bekämpfung, s. 36, Viskorf, 
Zur Rückgängigmachung eines Erwerbsvorganges i.S.von § 16 GrEStG 1983, DStR, 1988, s. 206-
209 och Vogel, Künstlergesellschaften und Steuerumgehung, StuW, 1996, s. 250. 
72 Se t.ex. BStBl II 2000, 527 och BStBl II 2001, 222. Jmf även med Fischer, i 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 
8. 
73 Koenig, i Pahlke/Koenig, Abgabenordnung §§ 1 bis 368 Kommentar, § 42 AO, A. Allgemeines, 
II Anwendungsbereich, Rn 6. 
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Skatteflykt ansågs länge vara en tolkningsfråga i tysk rätt. Det är dock inte 
längre någon vanlig uppfattning, utan idag är den härskande åsikten att 
skatteflyktsområdet kan sägas börja där tolkningsområdet slutar. Den yttre 
gränsen för lagtolkning anses av de flesta vara vad som kan omfattas av den 
möjliga innebörden av lagens ordalydelse, vilket gör det omöjligt att med hjälp 
av tolkning komma tillrätta med regleringsluckor som ger upphov till 
skatteflykt. Då det råder enighet om att analogier som är belastande för den 
skattskyldige normalt inte kan användas inom skatterätten, anses 
generalklausulen vara nödvändig då den skapar ett genombrott av 
analogiförbudet just gällande skatteflyktssituationer.  

Det har diskuterats i tysk rätt om generalklausulen kan anses strida mot 
legalitetsprincipen och författningen. Den allmänna uppfattningen är dock att så 
inte är fallet då den grundlagsskyddade principen om likvärdig beskattning skall 
upprätthållas, vilket kräver att skatteflykt motverkas. Andra argument för att 
generalklausulen inte strider mot författningen är att klausulen skall tolkas och 
tillämpas i enlighet med de principer som gäller för all förvaltning, vilket 
innebär att den kontrolleras genom ett metodiskt förfarande. Att de skattskyldiga 
som genomför skatteflyktstransaktioner haft en avsikt att missbruka 
lagstiftningen har också använts som argument, då de skattskyldiga i sådana 
situationer inte anses kunna kräva samma förutsebarhet. Det är ovanligt att 
generalklausulen kritiseras för att strida mot författningen. 

Min bedömning är att det inte anses finnas någon praxismetod mot 
skatteflykt i tysk rätt. Däremot förekommer en betydande mängd special-
klausuler och förhållandet mellan dessa och generalklausulen har diskuterats. 
Efter införandet av generalklausulens andra stycke har nu tydliggjorts att den 
även kan tillämpas på områden med specialregleringar, under förutsättning att 
detta inte har uteslutits genom en formulering i lag.  

4.5 Generalklausulens bakgrund och utveckling  
Den tyska generalklausulens utveckling och bakgrund har i svensk doktrin redan 
behandlats utförligt, vilket gör att denna framställning endast mycket kortfattat 
beskriver den utveckling som har skett.74  

Begreppet skatteflykt började diskuteras i Tyskland tidigare än kanske i 
något annat land och diskussionen har genom alla år till stor del förts på ett 
teoretiskt och principiellt plan.75 Det finns därför en mycket omfattande doktrin 
som behandlar området och eftersom tillvägagångssättet att angripa skatteflykt 
med en generalklausul valdes tidigt, har även den metoden en lång tradition i 

                                                        
74 För svenska genomgångar av den tyska generalklausulens bakgrund och utveckling se 
Bergström, Skatter och civilrätt. En studie över användningen av civilrättsliga termer i 
skatterättsliga sammanhang, s. 23-40 och Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och 
utländsk beskattningsrätt, s. 42-94. För en tysk genomgång se t.ex. Fischer, i 
Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 
4-8. 
75 Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 42. 
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tysk rätt. Redan i RAO 1919 infördes i 5 § en generalklausul mot skatteflykt. 
Tillkomsten av RAO har beskrivits som den tyska beskattningsrättens frigörande 
från civilrätten och sagts vara startskottet för utveckligen mot en självständig 
disciplin76. Även den skatterättsliga forskningen påverkades av den här 
utvecklingen och de kommentarer och framställningar som följer efter 1919 är 
på ett tydligt sätt mer skatterättsligt orienterade än de tidigare.77 Det finns dock 
exempel på tillämpningar i praxis redan från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet, där hänsyn tas genom tolkning till den beskattningsmässiga 
effekten.78 

Generalklausulen i RAO 1919 fördes oförändrad över till 10 § av 1931 års 
Reichsabgabenordnung (RAO 1931). Klausulen flyttades igen, samt genomgick 
vissa nedskärningar, i samband med antagandet av StAnpG 1934 där den kom 
att utgöra lagens sjätte paragraf.  Generalklausulen utgör sedan den 1 januari 
1977 42 § AO. År 2001 fick paragrafen sitt andra stycke79 som dock har ansetts 
vara endast av klargörande art.80  

Genom alla dessa år och omflyttningar har klausulen i väsentliga delar 
behållit sitt innehåll. De ändringar som har gjorts har mestadels varit av 
redaktionellt slag och praxis och doktrin som behandlar föregångare till den 
nuvarande klausulen är därför fortfarande av stor betydelse.  

4.6 Generalklausulens konstruktion och tillämpning 

4.6.1 Inledning 
I avsnittet behandlas generalklausulens konstruktion och tillämpning. Den tyska 
generalklausulen har i stor utsträckning haft samma konstruktion sedan den 
infördes 1919. Klausulen är uppbyggd kring läran om rättsmissbruk vilket 
avspeglar sig i den valda ordalydelsen. Inledningsvis beskrivs några 
grundläggande frågor som lagens tillämpningsområde och möjligheten att 
erhålla förhandsbesked. Sedan behandlas rekvisiten och hur de har tolkats i 
praxis och doktrin samt klausulens rättsföljd. Då klausulen har en lång historia 
och har tillämpats av högsta instans i relativt stor utsträckning genom åren, finns 
en omfattande praxis. Avslutningsvis dras några allmänna slutsatser om 
generalklausulens tillämpning.  

                                                        
76 Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs „Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 242.  
77 Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 43. 
78 Helmers, Kringgående av skattelag. Studier i svensk och utländsk beskattningsrätt, s. 43. 
Helmers hänvisar t.ex. till ett utslag från den 5 maj 1898 i Oberverwaltungsgericht (Preussen). 
79 Se Art. 8 nr 9 StÄndG 2001 v. 20.12.01. 
80 Koenig, i Pahlke/Koenig, Abgabenordnung §§ 1 bis 368 Kommentar, § 42 AO, A. Allgemeines, 
II Anwendungsbereich, Rn 6. 
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4.6.2 Grundläggande frågor 
Den tyska generalklausulen mot skatteflykt skall enligt klausulens andra stycke 
tillämpas på alla skattelagar som inte innehåller en särskild bestämmelse om att 
generalklausulen inte skall tillämpas. Hittills har någon sådan special-
bestämmelse inte intagits i någon tysk skattelag81 vilket gör att generalklausulen 
kan tillämpas på samtliga skattelagar. 

I tysk rätt finns inom ett tämligen brett område möjlighet för den 
skattskyldige att från finansförvaltningen inhämta ett bindande förhandsbesked 
gällande en planerad handling.82 Utöver ett begränsat område där det finns 
lagstöd i 204-207 §§ AO för att förhandsbesked skall ges, lämnas även inom ett 
betydligt bredare område under vissa omständigheter förhandsbesked med stöd 
av förvaltningsregler. Stödet för denna typ av förhandsbesked finns i skrifter 
från finansdepartementet.83 Finansdepartementet har dock inskränkt området för 
förhandsbesked så att frågor som i huvudsak rör transaktioner som innebär ett 
försök att uppnå en skattefördel inte omfattas.84 Detta innebär att det inte finns 
någon möjlighet att erhålla förhandsbesked gällande frågor om 
generalklausulens tillämpning.85 Det finns exempel i doktrin på författare som 
menar att detta undantag från möjligheten att erhålla förhandsbesked har gjorts 
för långtgående.86 Men någon diskussion om att förhandsbesked allmänt borde 
kunna erhållas gällande generalklausulens eventuella tillämpning, har jag inte 
kunnat finna i tysk doktrin. 

Bevisbördereglerna i tysk rätt utgår från principen att bevisbördan ligger hos 
den skattskyldige när det gäller att bevisa att en gynnande norm är uppfylld och 
på skattemyndigheten gällande en belastande norm.87 Bevisbördan vid 
prövningen av generalklausulen har i praxis uttryckligen sagts ligga på den 
fiskala sidan och kraven skall beroende på regelns karaktär anses vara högre än 
vid annan tillämpning.88 

Tillämpningen av generalklausulen omgärdas inte av några administrativa 
specialregler. Exempel som finns på detta inom andra rättssystem är t.ex. att 
beslut om tillämpningen måste fattas på högre nivå inom förvaltningen än i 
andra beskattningsärenden eller av en särskilt sammansatt kommitté. Jag har 

                                                        
81 Kruse/Drüen, i Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und 
FGO, s. 140. 
82 För en beskrivning och analys av förhandsbeskedsintitutet i tysk rätt se t.ex. Blumers, National 
Report, Germany, i Advance Rulings, s. 383-395 och Mayer, Die Zusage nach der AO 1977. 
83 Dessa benämns BMF-Schreiben, BMF står för Bundesministerium der Finanzen, och publiceras i 
finansdepartementets officiella tidskrift, BStBl. Se i detta sammanhang i första hand BStBl I 1987, 
474, BStBl I 1990, 146 och BStBl I 2003, 742. 
84 Se BStBl I 1987, 474 och BStBl I 2003, 742. Se även t.ex. Kaligin, Der Auskunfterlaβ vom 24.6 
1987, DStZ, 1988, s. 367-372. 
85 Se t.ex. Blumers, National Report, Germany, i Advance Rulings, s. 384 och Gröbl/Hierstetter, 
Germany, i Anti-Avoidance and Advance Rulings. A special supplement to International Tax 
Review, december 1999, s. 19.  
86 Se t.ex. Raupach, Rezensionen Roman Seer, StuW, 1997, s. 188-191. 
87 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 43-44. 
88 Se t.ex. BStBl III 1965, 697 och BStBl II 1976, 513. 
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heller inte funnit exempel i doktrin där krav har rests på att någon sådan 
administrativ ordning borde införas.  

4.6.3 Rekvisiten 

4.6.3.1 Inledning 
Generalklausulen stadgar att kringgående av skattelagen genom ett missbrukligt 
användande av rättsliga former inte är tillåtet. Klausulen brukar betraktas som 
att den innehåller flera rekvist som är kumulativa89, men min uppfattning är att 
det enda rekvisitet som egentligen uppställs är kravet på att ett missbruk skall ha 
skett. Nedan utreds emellertid också hur termerna kringgående och rättsliga 
former har tolkats i praxis och doktrin. Utöver de i lagtexten angivna rekvisiten 
som brukar betecknas som objektiva finns det en sedan länge pågående debatt i 
doktrin om huruvida det krävs att den skattskyldige haft en avsikt att missbruka 
skattelagen för att generalklausulen skall vara tillämplig. Om så är fallet har 
klausulen också ansetts ha ett s.k. subjektivt rekvisit.90 Nedan behandlas de olika 
rekvisiten och diskussionen om missbruksavsikt. 

4.6.3.2 Kringgående 
Generalklausulen skall motverka skatteflykt, eller kringgående av skattelag, som 
är det tyska ordvalet. Detta har ibland sagts vara klausulens självklart viktigaste 
rekvisit genom att det fastslår regelns centrala uppgift.91 Rekvisitet säger dock 
ingenting om vad som utgör skatteflykt. I praxis och doktrin har fastslagits att 
för att ett kringgående skall kunna sägas ha skett, måste skatteeffekten efter 
transaktionen för den skattskyldige bli mer förmånlig än vad den annars skulle 
ha blivit.92 M.a.o. måste en skatteförmån ha uppstått.  

Frågan om generalklausulens tillämpning i fall där den skattskyldige som 
genomför de aktuella transaktionerna inte är den som får del av skatteförmånen, 
har diskuterats i doktrin och rättsläget anses vara oklart.93 I ett senare mål från 

                                                        
89 BStBl II 1999, 770.  
90 Se t.ex. Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer 
Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und 
den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 69. 
91 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 34. 
92 Se t.ex. BStBl II 1985, 2. Se även Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur 
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 37, Kruse, Steuerumgehung zwischen 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, Stbjb, 1978/79, s. 454 och Winkelmann, 
Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung 
des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a 
EStG, s. 63. 
93 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 95. 
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BFH där frågan tydligt varit uppe till diskussion tycks domstolen anse att ett 
missbruk inte föreligger i en sådan situation.94  

Kringgåendetransaktioner anses också av de flesta som har uttalats sig i 
frågan kunna innebära såväl att en belastande norm inte träffar transaktionen 
som att transaktionen p.g.a. dess strukturering kommer att omfattas av en 
gynnande norm.95 Praxis är dock inte helt klar i det här avseendet och det finns 
domar där BFH avslagit möjligheten att tillämpa generalklausulen på en 
gynnande regel.96 Huruvida ett kringgående har skett skall bedömas för var 
skatteart för sig.97  

4.6.3.3 Rättsliga former   
När det i tysk rätt talas om rättsliga former, utgår detta betraktelsesätt från 
lagstiftarens syfte med lagen. Lagstiftaren anses, direkt eller indirekt, ha knutit 
beskattningen till de ekonomiska mål som kan uppfattas som typiska. 
Skatterätten kan därför sägas ha utformats så att lagarna anknyter beskattningen 
till de vanliga ekonomiska handlingarna i sina typiska rättsliga former.98 Detta 
leder följaktligen till att det uppstår ett starkt samband mellan beskattningen och 
de rättsliga formerna. Om de ekonomiska målen uppnås genom en annan väg än 
den som avsetts av lagstiftaren och beskattning därigenom undviks, kan det 
därför bli aktuellt att tala om missbruk av rättsliga former.99  

Hensel har betonat att det är just undvikandet av de normala rättsliga 
formerna som är utmärkande för skatteflykt.100 Eftersom lagstiftaren har knutit 
beskattningen till de normala eller typiska formerna för att uppnå ett ekonomiskt 
mål blir ett val av andra former för att uppnå samma mål skattemässigt mycket 
utslagsgivande.101 Det är i detta sammanhang som spänningen mellan civilrätt 
och skatterätt blir tydlig.102 

Det är inte det ekonomiska förhållandet som skall granskas vid ett 
övervägande om huruvida skatteflykt föreligger, utan det rättsliga tillvägagångs-
sättet som den skattskyldige valt. Det är således inte den skattskyldiges sinne för 
affärer som skall bedömas. Det är fullt tillåtet att sköta sina ekonomiska 

                                                        
94 BStBl II 2001, 43. Jmf även BStBl II 2005, 817. 
95 Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine 
Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 
50d Abs.1a EStG, s. 63.  
96 Se t.ex. BStBl II 1993, 362.   
97 BStBl II 1993, 700. Se även Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 63.  
98 BStBl II 1991, 866-867, BStBl II 1992, 202 och BStBl II 1999, 729. Se även Kruse/Drüen, i 
Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 142/1. 
99 Kruse/Drüen, i Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und 
FGO, s. 142/1-142/2. 
100 Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs „Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 225. 
101 Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs „Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 225. 
102 Jmf Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. 
Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG 
sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 57. 
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transaktioner i enlighet med sina egna önskemål så länge handlingarna inte utgör 
skatteflykt. Detta betonas ofta och tydligt i praxis och doktrin.103 

4.6.3.4 Missbruk 
Det rekvisit i generalklausulen som har rönt mest diskussioner är av naturliga 
skäl den centrala frågan om vad som utgör ett missbruk. Rekvisitet kan å ena 
sidan sägas vara det viktigaste i klausulen då hela den teoretiska bakgrunden till 
skatteflyktsdiskussionen i Tyskland finns i principerna om lagkringgående och 
rättsmissbruk. Rekvisitet kan dock å andra sidan också beskrivas som helt 
oanvändbart då det inte ger någon ledning för bedömningen av vilka 
transaktioner som skall innefattas i begreppet.104 Ett vanligt första steg i 
försöken att fylla rekvisitet med ett innehåll, är att fastställa att ett motsatsslut av 
klausulens första stycke andra mening ger att missbruk föreligger när den 
rättsliga formen är att anse som olämplig, unangemessen.105 Då termen olämplig 
är lika vag och svår att arbeta med som den term den är avsedd att förtydliga, 
löser detta inte problemet.106 Därför har omfattande försök gjorts i praxis och 
doktrin att förtydliga även detta uttryck.  

Lämpliga handlingar har i praxis och doktrin t.ex. beskrivits som enkla, 
syftesmässiga, översiktliga, klara och okomplicerade, medan de olämpliga har 
sagts vara t.ex. konstlade, omständiga, svåra, onaturliga, oekonomiska, 
klumpiga, ekonomiskt meningslösa, egendomliga, överflödiga, paradoxala, 
ogenomskinliga, oförnuftiga och opraktiska.107 Omskrivningarna har kritiserats i 
doktrin för att vara oanvändbara, eller i alla fall till begränsad nytta.108 Danzer 
har t.o.m. kallat försöken för tautologier109. Jag delar den kritik som framförts 

                                                        
103 Se t.ex. BStBl II 1983, 315, BStBl II 1988, 629 och BStBl II 1996, 214. I det senaste av dessa 
fall uttalar domstolen tydligt att ”Das Motiv, Steuern zu sparen, macht eine rechtliche Gestaltung 
noch nicht unangemessen.” Domstolen betonar således att motivet att vilja minska sin skatt, inte 
innebär att en rättshandling är olämplig. Se även Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes, DB, 
1996, s. 644.  
104 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 34, menar att ”Das Tatbestandmerkmal „durch Mißbrauch” ist in 
seiner Wortbedeutung gar nicht anwendbar, sondern hat eine entstehungsgeschichtlich zu 
erklärende rhetorische Funktion”. Fischer anser således inte att rekvisitet över huvud taget är 
användbart, utan bara har en retorisk förklarande funktion. 
105 Se t.ex. Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im 
Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 2, Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal des 
ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung, BB, 1983, s. 1146 och Winkelmann, 
Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung 
des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a 
EStG, s. 57. 
106 Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der 
Abgabenordnung, BB, 1983, s. 1146. 
107 Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 
42 AO, s. 44-45 med vidare hänvisningar. 
108 Se t.ex. Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im 
Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 45-46 och Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal 
des ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung, BB, 1983, s. 1149. 
109 Danzer, Die Steuerumgehung, s. 85. 
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och anser att försöken till konkretisering inte bidrar till något annat än 
förvirring. Trots detta har metoden att arbeta med ”olämplighet” fått ett starkt 
fäste i såväl praxis som doktrin.110 

Genom åren har det debatterats huruvida en olämplig rättslig form är 
detsamma som en ovanlig rättslig form.111 En konkret orsak till att det ofta har 
satts likhetstecken mellan olämplig och ovanlig, är att de tidiga rättsliga 
föregångarna till generalklausulen i samband med missbruksbeskrivningen 
använde benämningen ovanlig.112 Uttrycket utmönstrades ur generalklausulen i 
samband med att klausulen flyttades till 6 § StAnpG 1935. Det uttryckliga 
användandet av termen ovanlig i generalklausulen har naturligt lett till att detta 
uttryck använts i äldre praxis.113 Men även lång tid efter det att termen tagits bort 
ur generalklausulens lydelse förekom uttrycket ofta i praxis.114 Idag använder 
domstolarna sällan resonemang om transaktioners ovanlighet.115 

Att en ovanlig rättshandling skulle vara en olämplig rättshandling, bygger på 
uppfattningen att rättsordningen är uppbyggd kring den enklaste och närmast till 
hands liggande handlingen för att nå ett bestämt ekonomiskt mål. Om den 
skattskyldige då väljer en annan väg, har det ansetts kunna tala för att skatteflykt 
föreligger.116 Kritik kan av flera skäl framföras mot denna utgångspunkt och det 
har också skett i doktrin.117 Idag tycks konsensus råda om att det inte räcker med 
att en rättslig form är ovanlig för att den också skall kunna klassificeras som 
olämplig och utgöra ett missbruk.118 Klein menar att diskussionen om huruvida 
en transaktions vanlighet kan tillföra något i skatteflyktssammanhang är 
avslutad. När generalklausulens lydelse inte längre innehåller ovanlig, anser han 
inte att det finns någon anledning att belasta argumentationen med detta onödiga 

                                                        
110 BStBl 1972 II, 480, BStBl 1992 II, 532, BStBl II 1993, 426, BStBl II 1993, 477 och BStBl II 
1996, 214. Se även Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im 
Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 2.  
111 För en utförlig genomgång hur detta resonemang har utvecklats genom åren se Klein, M., Die 
nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 49-59.  
112 5 § 2 st. RAO 1919 och 10 § 2 st. RAO 1931. 
113 Se t.ex. BStBl III 1953, 284. 
114 Se t.ex. BStBl II 1983, 272, BStBl II 1985, 494, BStBl II 1992, 549 och BStBl II 1992, 859. För 
ytterligare exemplifiering av tämligen moderna rättsfall som diskuterats på detta område, se 
Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 14-15. 
115 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 15. 
116 Gällande denna diskussion se t.ex. Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal des 
ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung, BB, 1983, s. 1147 och Paulick, 
Steuereinsparung und Steuerumgehung, StbJb, 1963/64, s. 371 och 385-386. 
117 Se t.ex. Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der 
Abgabenordnung, BB, 1983, s. 1147, Paulick, Steuereinsparung und Steuerumgehung, StbJb, 
1963/64, s. 371 och 385-386 och Teichmann, Die Gesetzumgehung, s. 72-73 och 75. 
118 Se t.ex. Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes, DB, 1996, s. 647, Klein, M., Die nicht 
„angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 59 och 
Kottke, Das unechte Tatbestandmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung, 
BB, 1983, s. 1147. 
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och vilseledande uttryck.119 Fischer har gällande rättsläget i frågan uttryckt att 
rättslig innovationsförmåga inte utan vidare uppfyller generalklausulens 
rekvisit.120 Även om jag delar detta anser jag att det ändå har betydelse i 
missbruksbedömningen om en transaktion är ovanlig, då det i tysk praxis finns 
mål som ger intryck av att användandet av ovanliga transaktioner innebär att den 
bevisbörda som åligger den skattskyldige ökar.121  

Det rättsliga tillvägagångssättet har ibland i praxis och doktrin använts för att 
fastslå om missbruk föreligger genom att relationen mellan det rättsliga 
tillvägagångssättet och det ekonomiska målet med handlingen analyserats.122 
Vid ett sådant tankesätt blir frågan om vägen till det ekonomiska målet går att 
rättfärdiga i det aktuella fallet. Om svaret är nekande, är transaktionen olämplig 
och utgör ett missbruk. Vid bedömningen av om handlingen kan sägas utgöra ett 
missbruk har en utgångspunkt varit om förståndiga parter, verständigen Partei, 
under de givna omständigheterna skulle ha valt tillvägagångssättet för att nå det 
eftersträvade ekonomiska målet.123 Detta innebär ofta en diskussion om huruvida 
den skattskyldige har använt sig av en onödig omväg till ett givet ekonomiskt 
mål.124  

Synsättet har kritiserats för att bygga på en uppfattning om en förenklad, icke 
existerande, normalbild som en bedömning kan grunda sig på.125 Användandet 
av beteckningar som omväg har dessutom sagts vara snarare ytterligare ett 
försök till nya omskrivningar, än ett verkligt hjälpmedel i försöken att fastställa 
vad missbruk är.126   

Diskussioner om förhållandet mellan rättsligt tillvägagångssätt och 
ekonomiskt mål, ligger enligt min åsikt nära metoden där affärssyfte används i 
missbruksbedömningen. Det är dock viktigt att betona att det är tämligen 
ovanligt i tysk doktrin att affärssyfte uttalat berörs.127 Med affärssyfte avses 
normalt att det finns affärsmässiga skäl som motiverar valet av tillvägagångssätt. 
Min uppfattning är att förhållandet mellan rättsligt tillvägagångssätt och 
ekonomiskt mål, egentligen är en fråga om affärssyfte även om 
affärssyftesbegreppet kan anses vara bredare. Det går att använda affärssyfte vid 
en bedömning av valet av en transaktion för att uppnå ett visst ekonomiskt mål 
och då sammanfaller det tydligt med den tyska diskussionen. Det handlar då om 
huruvida det finns något syfte med att strukturera de aktuella transaktionerna på 

                                                        
119 Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 
42 AO, s. 59. 
120 Fischer, Die Umgehung des Steuergesetzes, DB, 1996, s.  647. 
121 Se t.ex. BStBl II 2001, 520. 
122 Se t.ex. Arndt/Ringel, Inländische Holdinggesellschaften und § 42 AO, BB, 1988, s. 2147-2148. 
123 Se t.ex. BStBl II 1986, 217 och Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur 
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 16. 
124 Se t.ex. BStBl II 1984, 428.   
125 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 17. 
126 Teichmann, Die Gesetzumgehung, s. 72-73 och 75. 
127 Så har dock skett i vissa fall. Se t.ex. Arndt/Ringel, Inländische Holdinggesellschaften und § 42 
AO, BB, 1988, s. 2147-2148. Författarna menar där att om transaktioner helt saknar ekonomiskt 
syfte är de att anse som olämpliga. 
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det sätt som den skattskyldige valt att göra. Men affärssyfte kan också användas 
för att avgöra om handlingen vid sidan av skatteeffekten egentligen kan sägas ha 
något ekonomiskt mål eller tillföra något värde, och därigenom ha ett 
affärssyfte. Medan den tyska diskussionen om förhållandet mellan rättsligt 
tillvägagångssätt och ekonomiskt mål oftast handlar om den väg som har valts 
för att uppnå ett mål, kan affärssyfteargumentet även handla om målet i sig.  

Även om det inte så ofta direkt uttalat talas om affärssyfte i tysk doktrin är 
argumentationen mycket lik diskussioner där affärssyfte står i centrum. Det har 
t.ex. sagts att det från ”de förståndiga parterna” förväntas ”ekonomiskt 
förnuftiga handlingar”.128 Detta bör enligt min åsikt kunna vara t.ex. handlingar 
som har ett affärssyfte. Vidare har det i praxis och doktrin förekommit 
resonemang om vilken vikt andra skäl till att genomföra transaktionen än 
skatteförmånen skall tillmätas. Frågan har gällt om sådana s.k. ickeskatteskäl 
skall anses tala för att en transaktion inte är att anse som olämplig. Det finns 
exempel i praxis där domstolen uttryckligen har tillmätt ickeskatteskälen vikt.129 

Det har dock framförts kritik mot användandet av ickeskatteskäl för att 
fastställa olämplighet.130 Kritiken går ut på att metoden leder till att skatteflykt 
kan döljas bakom syften som kan verka som ursäkt för genomförandet av 
handlingen, vilket kritikerna menar leder till onödiga möjligheter att kringgå 
generalklausulen då det är svårt att bevisa om dessa grunder är korrekta eller 
fiktiva.131 Det samlade intrycket av åsikterna i tysk doktrin i den här frågan är 
dock att de flesta anser att goda ickeskatteskäl talar för att handlingen är att 
klassificera som lämplig.132  

                                                        
128 Se t.ex. BStBl II 1986, 217 och Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur 
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 16. Se även Winkelmann, Steuerumgehung 
durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des 
Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, 
s. 60. Winkelmann anser att transaktioner för att inte klassificeras som olämpliga skall ha en 
förnuftig ekonomisk grund. 
129 Se t.ex. BStBl II 1984, 428 där domstolen uttalade att ”Die Kläger können für die gewählte 
Gestaltung […] einen einleuchtenden wirtschaftlichen Grund anführen; schon deswegen scheidet 
ein Rechtsmißbrauch i.S. des § 42 Satz 1 AO 1977 aus”. Se även BStBl II 1991, 607 och BStBl II 
2004, 787. Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer 
Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und 
den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 59. Winkelmann anser att BFH ständigt använder 
detta kriterium i bedömningarna.  
130 Se t.ex. Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 17-18 och Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 60-61. 
131 Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. 
Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG 
sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 60-61. 
132 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 18 och Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 60. 
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Det finns även förespråkare för att missbruksbedömningen tydligt kopplas 
till den kringgångna regelns syfte.133 Skillnaden mellan den tanken och t.ex. en 
argumentation om överensstämmelsen mellan tillvägagångssätt och mål, kan 
tyckas liten. Förespråkarna hävdar dock att den stora fördelen med denna metod 
är att den utgår från samma metoder som vid normal lagtolkning, vilket gör att 
grundläggande principer i den allmänna rättsläran kan användas. Detta anser 
förespråkarna leda till större rättssäkerhet.134 

Slutsatserna gällande missbruksrekvisistet är att det i praxis och doktrin finns 
flera olika sätt att försöka konkretisera vad som utgör missbruk. Det första steget 
tycks så gott som alltid innebära att missbruk likställs med att en olämplig 
handling vidtagits. Stöd för detta anses framkomma genom ett motsatsslut av 
generalklausulens första stycke, andra mening. I försöken att definiera 
olämplighet är det sedan ett antal tillvägagångssätt som återkommer: 

 
• Försök att förklara olämplighet genom andra vaga termer, 
• Diskussioner om transaktionens vanlighet, 
• Argument som anknyter till rättsligt tillvägagångssätt (affärssyfte). 
• Konkretiseringsförsök som har den kringgångna regelns syfte som 

uttalad utgångspunkt. 
 
Det finns i praxis exempel på hur alla dessa tillvägagångssätt har använts och 
blandats.135 Det tycks därför inte finnas någon klar linje i praxis gällande hur 
missbruk eller olämplighet konkretiseras.136 Däremot är det möjligt att ringa in 
vilka argument som vanligen används, om än i olika kombinationer och med 
olika viktning. Vanligt är t.ex. att domstolen bedömer att ett missbruk föreligger, 
då den transaktion som valts anses olämplig i förhållande till det ekonomiska 
mål den är avsedd att uppnå, transaktionen ger en skatteförmån och det saknas 
ickeskatteskäl som rättfärdigar handlingen.137 Det är också vanligt att domstolen 
på olika sätt vid diskussioner om olämplighet talar om den kringgångna lagens 
syfte.138 Domstolen återkommer även till frågan om hur förståndiga parter 
skulle ha handlat i det aktuella fallet.139 Även i dessa argumentationer är 
ickeskatteskälen viktiga. Domstolen betonar ofta att den skattskyldiges avsikt att 

                                                        
133 Se Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand 
des § 42 AO, s. 99-123 med vidare referenser. 
134 Klein, M., Die nicht „angemessene rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 
42 AO, s. 122. 
135 En belysande dom är den från domstolens sida självkritiska BStBl II 1992, 532. Se även 
Schmidt, L., Zur Missbrauchsrechtsprechung des Bundesfinazhofs, i Der Präsident des 
Bundesfinanzhofs, 75 Jahre Reichsfinanzhof – Bundesfinanzhof, s. 338-340 och Werdich, 
Steuerlicher Gestaltungsmißbrauch in der neueren BFH-Rechtsprechung, DstR, 1995, s. 672. 
136 Denna uppfattning delas t.ex. av Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 62. Winkelmann påpekar att BFH 
kombinerar olika metoder och  motiverar olämplighet på flera olika sätt. 
137 Se t.ex. BStBl II 1992, 695, BStBl II 1993, 253-255 och BStBl II 1996, 158-159. 
138 Se t.ex. BStBl II 1992, 695 och BStBl II 1993, 253. 
139 Se t.ex. BStBl II 1992, 695 och BStBl II 1993, 253. 
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vilja undgå att betala skatt inte är skäl nog för att konstatera att en handling är 
olämplig och därmed utgör ett missbruk.140  

Enligt min uppfattning genomsyras hela den tyska diskussionen om missbruk 
och olämplighet av metoden att arbeta med jämförelsetransaktioner. Detta görs 
med varierande tydlighet och sällan helt uttalat. Det är dock naturligtvis 
nödvändigt i en diskussion om lämplighet och olämplighet att alltid ha något att 
jämföra med. Vid en genomgång av de ovan angivna återkommande 
argumenten, är det tydligt att såväl en transaktions vanlighet som argument som 
anknyter till rättsligt tillvägagångssätt och affärssyfte handlar om jämförelse-
transaktioner.   

4.6.3.5 Finns ett krav på missbruksavsikt? 
Det är omtvistat i tysk doktrin om det utöver de i generalklausulen tydligt 
uttalade rekvisiten även underförstått skall anses finnas ett s.k. subjektivt 
rekvisit som kräver missbruksavsikt för att skatteflykt skall kunna sägas 
föreligga.141 Om ett sådant krav finns kan således en skattskyldig p.g.a. 
rättsvillfarelse, oerfarenhet, oskicklighet etc. undgå generalklausulens 
tillämpning.142 Det påpekas dock ofta i doktrin att frågan egentligen är av 
underordnad betydelse vid den praktiska användningen. Om de övriga rekvisiten 
är uppfyllda, anses även avsiktsrekvisitet genom indicier vara uppfyllt.143  

BFH:s rättstillämpning ifråga om avsiktskravet har i doktrin ansetts vara 
otydlig144 och det är en åsikt jag delar. Det finns ett flertal fall där domstolen 
markerar att det må vara osagt om avsikt krävs eller inte, då avsikten genom de 
objektiva rekvisitens uppfyllande ändå förmodas.145 Det är också tydligt att 
domstolen i flera mål genom indicer ansett missbruksavsikt föreligga, men då 
inte uttalat om det är ett krav för generalklausulens tillämpning eller inte.146  

Den härskande åsikten i doktrin tycks vara att det finns ett krav på 
missbruksavsikt.147 Förespråkarna för denna uppfattning menar att avsikten 
följer direkt av ordet missbruk. Om inte en medvetenhet finns bakom handlingen 

                                                        
140 Se t.ex. BStBl II 1992, 695 och BStBl II 1993, 253. 
141 Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. 
Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG 
sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 64. För en redovisning av den historiska debatten i frågan se Danzer, 
Die Steuerumgehung, s. 101, not 496. 
142 Hensel, Zur Dogmatik des Begriffs „Steuerumgehung”, i Festskrift till Zitelmann, s. 282 och 
Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s.146. 
143 Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 146 med 
hänvisning till BStBl II 1992, 532, BStBl II 1992, 549 och BStBl II 1993, 253. 
144 Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. 
Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG 
sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 65. 
145 Se t.ex. BStBl II 1993, 210 och BStBl II 1993, 253. 
146 Se t.ex. BStBl II 1985, 636 och BStBl II 1993, 210. 
147 Danzer, Die Steuerumgehung, s. 101 och Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 64. 
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anser de att det istället snarare handlar om ett ”felbruk”.148 Detta resonemang har 
dock kritiserats, bl.a. av Wurster som anser att bara för att ett missbruk har skett 
finns det ingen anledning att anse att en missbruksavsikt funnits.149 Han 
underkänner därmed åsikten att termen missbruk automatiskt skall sägas 
innefatta en vilja att genomföra handlingen trots att den innebär ett missbruk. 

Som stöd för ett avsiktskrav har också påpekats att det i föregångarna till 
generalklausulen och analyser i doktrin av dem är lättare att se att ett krav på 
avsikt funnits och att detta även borde gälla för den nuvarande klausulen.150 
Andra anser dock inte att det finns något krav på avsikt, då detta inte framgår av 
klausulen.151 Motståndare till avsiktskravet menar att det är mycket svårt att 
genom en juridisk undersökning fastställa om missbruksavsikt funnits.152 
Dessutom påpekas att skatteflykt inte är något skattebrott och moraliska 
värderingar av de skattskyldigas handlingar är att anse som starkt system-
främmande.153  

Nära diskussionen om missbruksavsikt ligger tankarna om en handlings 
bakomliggande grunder och vilka skäl som har motiverat genomförandet av 
handlingen. Detta innebär att ickeskatteskälen återigen spelar en viktig roll i 
diskussionen.   

Min uppfattning är att det inte ur praxis går att utläsa om det finns något krav 
på missbruksavsikt. Förklaringen är troligtvis att det inte spelar så stor roll i den 
praktiska tillämpningen då avsikten ändå förutsätts om de övriga rekvisiten är 
uppfyllda. Jag har dock ändå svårt att förstå att frågan om huruvida ett 
avsiktskrav finns lämnas obesvarad. Ett avsiktskrav har i den tyska diskussionen 
ibland omnämnts som ett subjektivt rekvisit. Min uppfattning är dock att 
avsiktsrekvisit inte kan fungera effektivt om det krävs att det skall bevisas vad 
den skattskyldige verkligen haft för avsikt. Det är lättare att se att ett rekvisit 
som bedömer avsikten, så som den uppfattas av en utomstående betraktare, kan 
gå att tillämpa.  

4.6.4 Rättsföljden 
Generalklausulens rättsföljd framgår av första stycket, andra meningen. Där 
följer att beskattning skall genomföras som om den skattskyldige hade valt en 
lämplig handling. Utgångspunkten är således att inget avseende skall fästas vid 
den olämpliga rättshandlingen och detta har också beskrivits som att 

                                                        
148 Detta argument är gammalt och har förekommit ända sedan tiden för den första 
generalklausulens införande. Se t.ex. Vetsch uttalande från 1917 i Die Umgehung des Gesetzes. 
Theorie, Rechtsprechung und Gesetzgebung. Ein Beitrag zur allgemeinen Rechtslehre, s. 216. 
149 Wurster, Der Mißbrauchsbegriff bei der Steuerumgehung, BB, 1983, s. 571. 
150 Wurster, Der Mißbrauchsbegriff bei der Steuerumgehung, BB, 1983, s. 571. 
151 Se t.ex. Danzer, Die Steuerumgehung, s. 101-103, Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, 
Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 26 och 40 och Fischer, Die 
Umgehung des Steuergesetzes, DB, 1996, s. 650. 
152 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 40.  
153 Fischer, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 40. 
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skatteflykten skall neutraliseras vid beskattningen.154 Att generalklausulen 
tillämpas påverkar inte den civilrättsliga verkan av handlingen som i den 
bemärkelsen lämnas orörd.155 

Finns det flera lämpliga transaktioner som kan komma ifråga skall den som 
är gynnsammast för den skattskyldige väljas.156 Vidare anses att om en 
transaktion innehåller såväl lämpliga som olämpliga moment skall bara de 
olämpliga delarna omfattas av skatteflyktslagens rättsföljd vid beskattningen.157 
Något som komplicerar bedömningen av rättsföljden är att många transaktioner 
föranleder beskattningseffekter i flera olika skattearter. Tillvägagångssättet i 
praxis tycks vara att generalklausulen prövas mot varje aktuell skattelag för 
sig.158 

Min uppfattning är att det är tydligt att jämförelsetransaktioner spelar en 
viktig roll även för rättsföljden, då beskattningen skall utgå från den lämpliga 
transaktionen. Dessa jämförelsetransaktioner är centrala redan i avgörandet av 
om klausulen skall tillämpas eller inte. Därför är bedömningen redan gjord när 
rättsföljden skall fastslås. Den eller de jämförelsetransaktioner som har använts 
för att fastslå att en handling är att anse som olämplig, används även i nästa steg 
för att avgöra hur beskattningen skall ske. 

4.6.5 Allmänt om tillämpningen 
Den tyska generalklausulen har funnits länge och har tillämpats relativt ofta av 
högsta instans, vilket har inneburit att en tämligen omfattande praxis har 
bildats.159 De första åren tillämpades klausulen mycket sparsamt av högsta 
instans och under tiden fram till 1944 prövades den bara 15 gånger, vilket ger ett 
årsgenomsnitt på ca 0,6 fall. Målen där generalklausulen prövades ökade sedan 
stadigt och kraftigt ända fram till 1991-1994, då årsgenomsnittet var uppe i 
nästan 20 mål. Efter en tillbakagång under några år är nu användandegraden åter 
högre och under 2003 och 2004 prövades klausulen i sammanlagt nästan 30 fall. 

                                                        
154 Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 148. 
155 Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 148. 
156 Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 42. 
157 Tipke/Kruse, Abgabenordnung Finanzgabenordnung. Kommentar zur AO und FGO, s. 148. 
158 Se t.ex. BStBl II 1981, 339. Se även Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung 
ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen 
§ 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 71. 
159 Sammanställningar av generalklausulens praxis har gjorts av Klein, M., Die nicht „angemessene 
rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, Rose/Glorius-Rose, 
Beratungsrelevante Erkenntnisse aus der jüngsten Rechtsprechung zu § 42 AO, DB, 1992, s. 2207-
2213, Rose/Glorius-Rose, Neuere Rechtsprechungsentwicklungen zum Gestaltungsmißbrauch (§ 
42 AO), DB, 1997, s. 2397-2398, Rose/Glorius-Rose, Zu den Rechtsfolgen einer Steuerumgehung 
– Probleme bei der Handhabung des § 42 Satz 2 AO, DB, 1999, s. 1673-1676, Rose/Glorius-Rose, 
Missbrauchsrechtsprechung des BFH in Bewegung, DB, 2000, s. 1633-1638, Rose/Glorius-Rose, 
Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren Rechtsprechung des 
BFH zu § 42 AO, Rose/Glorius-Rose, Bemerkungen zur aktuellen Missbrauchs-Rechtsprechung 
(§42 AO) des BFH, DB, 2003, s. 409-413 och Rose/Glorius-Rose, Zur jüngsten Rechtsprechung 
des BFH hinsichtlich § 42 AO, DB, 2004, s. 2174-2176. 
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Generalklausulen har genom åren prövats i över 300 mål i högsta instans och av 
dessa har ca 30 procent av fallen rört mervärdesskatt och ca 40 procent 
inkomstskatt. Bland de övriga målen står fastighetsförvärvsskatten för dryga tio 
procent och mål som rör utländska förhållanden160 ca sex procent. I övrigt är 
målen fördelade över många olika typer av skatter.161 

Inom de områden där generalklausulen har prövats anses praxis vara 
tämligen uttömmande och fastlagd, medan det finns många andra områden som 
fortfarande är mycket lite behandlade och där anses förutsebarheten vara låg.162 
Det uppstår hela tiden nya frågor i praxis gällande situationer som inte har 
förekommit tidigare, vilket innebär att praxis kan sägas vara ojämn på ett sätt 
som ofta utmärker en generalklausul. Utifrån de rättsfall jag har studerat är min 
uppfattning att det är svårt att ur befintlig praxis utläsa några generella linjer 
eller principer som kan öka förutsebarheten gällande andra, oprövade, områden. 
Min bedömning är att domstolarna är försiktiga i sina formuleringar och ofta 
markerar att ett ställningstagande endast gäller det aktuella målet. Detta leder till 
att generalklausulens förutsebarhet byggs upp långsammare än vad som kunde 
ha varit fallet med tanke på antalet mål som genom åren behandlat klausulen.  

Det finns några allmänna punkter gällande klausulens tillämpning där det 
tydligt kvarstår frågetecken i praxis och där en lösning efterfrågas i doktrin.163 
En viktig fråga som fortfarande är obesvarad är om det krävs en missbruksavsikt 
för att missbruk skall kunna anses föreligga. Jag är av uppfattningen att 
domstolarna inte tycks anse frågan vara av avgörande betydelse vilket har lett 
till att denna oklarhet tydligt har rests och kommenterats i olika domar, utan att 
avgöras.164 Anledningen till detta är troligen att domstolarna anser att ett 
uppfyllande av de övriga rekvisiten indikerar att det finns en missbruksavsikt. 
Eftersom domstolen inte tycks hindras i den praktiska tillämpningen av 
oklarheten gällande missbruksavsikten, har ett tydligt ställningstagande aldrig 
kommit att utvecklas. Det kan dock ändå anses märkligt att denna fråga under så 
många år har lämnats obesvarad av domstolarna, då det leder till en onödig 
osäkerhet gällande klausulens tillämpning.  

Det anses inte vara helt klart hur fall skall betraktas där den skattskyldige 
som genomför de aktuella transaktionerna inte är den som får del av 
skatteförmånen.165 I ett senare mål där frågan tydligt varit uppe till diskussion 

                                                        
160 Utländska förhållanden är en beteckning som skiljer sig från de övriga i den bemärkelsen att 
den innefattar flera olika skatter. Av målen i den här gruppen har de flesta handlat om basbolag 
eller kringgåenden av regler i dubbelbeskattningsavtal. 
161 Se Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der 
jüngeren Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 16-17, Rose/Glorius-Rose, Bemerkungen zur 
aktuellen Missbrauchs-Rechtsprechung (§42 AO) des BFH, DB, 2003, s. 409-413 och 
Rose/Glorius-Rose, Zur jüngsten Rechtsprechung des BFH hinsichtlich § 42 AO, DB, 2004, s. 
2174-2176. 
162 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 95. 
163 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 95-104. 
164 Se avsnitt 4.6.3.5. 
165 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 95. 
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tycks domstolen anse att ett missbruk inte föreligger i en sådan situation.166 Men 
detta är troligen en fråga som kommer att behandlas igen. 

Det är vidare inte heller klart hur generalklausulen kan användas då den 
skattskyldige utformar sina transaktioner för att uppnå en gynnande skatte-
rättslig regel. Den härskande uppfattningen i doktrin är att generalklausulen bör 
kunna omfatta även sådana situationer167, men praxis är inte helt klar gällande 
detta.168 Det finns rättsfall där BFH avslagit möjligheten att tillämpa 
generalklausulen på en gynnande regel169, och detta har i doktrin använts som 
argument för att rättsläget åtminstone kan sägas vara oklart.170 

Generalklausulens rättsföljd innebär att beskattning skall ske som om 
transaktionerna genomförts på ett lämpligt sätt. Detta är något som har visat sig 
vara svårare att upprätthålla och hitta rimliga former för i praktiken än i teorin. 
När rättsföljden innebär att transaktionerna skall betraktas på ett visst sätt 
baserat t.ex. på inkomstskatterättslig grund, kan det lämpliga sättet att 
strukturera transaktionerna ge mycket oväntade och oförmånliga skatteeffekter 
gällande andra skatter som t.ex. mervärdesskatten.171 Det finns inte några tydliga 
linjer i hur domstolarna har hanterat detta, men min uppfattning är att de 
tenderar att i tysthet justera situationerna så att resultatet blir rimligt genom sitt 
val av jämförelsetransaktion. Blir resultatet orimligt med en jämförelse-
transaktion, finner ofta domstolen att det finns ett annat tillvägagångssätt som 
blir det som av domstolen klassificeras som det lämpliga sättet att agera. Genom 
att på detta sätt gå bakvägen i valet av jämförelsetransaktion kan orimliga 
skatteeffekter undvikas.  

Mitt samlade generella intryck av tysk praxis är att domstolarna är noga med 
att betona att det är tillåtet att genomföra transaktioner för att åstadkomma mer 
gynnsamma skatteeffekter så länge detta inte innebär ett rättsmissbruk. Det är 
även tillåtet att använda sig av ovanliga transaktionstyper i detta syfte. Något 
som förefaller vara avgörande vid domstolarnas bedömning av om missbruk 
föreligger, är ickeskatteskälen. Om det finns förnuftiga skäl av t.ex. ekonomisk-, 
civilrättslig- eller social art till det aktuella agerandet vid sidan av 
skattefördelen, är det inte troligt att domstolen kommer att tillämpa 
generalklausulen. Skälens vikt prövas dock ingående av domstolen och det är 
viktigt att dessa kan motivera hela transaktionens/transaktionskedjans upplägg. 

                                                        
166 BStBl II 2001, 43. 
167 Se t.ex. Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, StbJb, 
1978/79, s. 443 och Winkelmann, Steuerumgehung durch die Einschaltung ausländischer 
Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und 
den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, s. 63. Motsatt uppfattning har Rose/Glorius-Rose, 
Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren Rechtsprechung des 
BFH zu § 42 AO, s. 99-100. 
168 Se i huvudsak rättsfallen BStBl II 1983, 272, BStBl II 1985, 33, BStBl II 1992, 446, BStBl II 
1992, 541, BStBl II 1993, 253 och BStBl II 1993, 362. 
169 BStBl II 1993, 362. 
170 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 100. 
171 Detta diskuteras t.ex. av Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine 
Auswertung der jüngeren Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 101-104. 
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Där generalklausulen har tillämpats trots att ickeskatteskäl har funnits har dessa 
inte ansetts hålla som motiv fullt ut, oftast för att de endast har förklarat en del 
av uppläggets konstruktion.172 Jag anser också att dessa ickeskatteskäl blir 
viktigare om transaktionen är ovanlig och/eller komplicerad. Även om det är 
tillåtet att använda ovanliga och invecklade tillvägagångssätt verkar detta 
innebära att den skattskyldige ådrar sig en tyngre bevisbörda då det gäller att 
visa att transaktionen inte enbart har varit skattemotiverad. Som stöd för detta 
kan t.ex. anföras ett uttalande från ett mål från senare år där BFH ansåg att ”In 
der Regel ist der einfachste rechtliche Weg der angemessene.”173 Domstolen 
understryker därmed att normalt är den enklaste vägen också den lämpliga. 
Även i andra uttalanden tydliggör domstolen att ovanliga och komplicerade 
transaktioner anses indikera olämplighet.174 

4.6.6 Sammanfattning 
Den tyska generalklausulen mot skatteflykt skall enligt andra stycket tillämpas 
på alla skattelagar där en tillämpning inte uttryckligen undantagits i lagen. 
Hittills har något sådant undantag inte gjorts, vilket har lett till att klausulen har 
ett mycket vidsträckt tillämpningsområde. I tysk rätt finns normalt ingen 
möjlighet att erhålla förhandsbesked gällande klausulens tillämpning. 
Tillämpningen av generalklausulen omgärdas inte av några administrativa 
specialregler.  

Generalklausulen stadgar att skattelag inte kan kringgås genom ett miss-
brukligt användande av rättsliga former och det har fastslagits i praxis att 
rekvisiten är kumulativa. Det diskuteras också i doktrin om det ur praxis går att 
utläsa att klausulen utöver de rekvisit som följer av ordalydelsen, även skall 
anses innehålla ett krav på en missbruksavsikt.  

För att något skall kunna anses utgöra ett kringgående har i praxis krävts att 
en skatteförmån måste ha uppstått. Det är inte helt klart om det måste vara den 
skattskyldige som genomför de aktuella transaktionerna som också får del av 
skatteförmånen för att det skall anses vara ett kringgående. Huruvida ett 
kringgående har skett skall bedömas för var skatteart för sig. 

Rättsliga former är ett uttryck som bygger på betraktelsesättet att lagstiftaren 
har knutit beskattningen till de vanliga ekonomiska handlingarna i sina typiska 
rättsliga former. Om de ekonomiska målen uppnås genom en annan väg och 
beskattning då undviks, blir det aktuellt att tala om missbruk av rättsliga former.  

Det rekvisit som kan anses vara klausulens mest centrala är missbruks-
rekvisitet. Det har dock även beskrivits som oanvändbart, då det inte innehåller 
någon ledning gällande hur bedömningen skall göras av vad som utgör 

                                                        
172 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 106 skriver gällande detta att ett kardinalfel i de upplägg 
som förkastas genom § 42 är att uppfinnarna till modellen, och de som strukturerade 
omständigheterna i enlighet med modellen, inte ens halvvägs kunde frambringa något så när 
övertygande sakliga skäl för de upplägg som valdes. 
173 BStBl II 2001, 520.  
174 Se t.ex. BStBl II 1988, 629.   
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missbruk. När rekvisitet skall fyllas med ett innehåll är ett vanligt första steg i 
såväl praxis som doktrin att fastställa att ett motsatsslut av klausulens första 
stycke andra mening, innebär att missbruk föreligger när den rättsliga formen är 
att anse som olämplig. Detta tillvägagångssätt har kritiserats då det är tydligt att 
även begreppet olämplig är vagt, men användandet av olämplig i missbruks-
bedömningen har ändå en stark ställning i praxis och doktrin. Även diskussioner 
om transaktionens vanlighet, argument som anknyter till rättsligt tillväga-
gångssätt och konkretiseringsförsök som har den kringgångna regelns syfte som 
utgångspunkt, har förekommit som led i missbruksbedömningen i praxis och 
doktrin.  

Om det utöver de övriga rekvisiten också finns ett krav på en missbruksavsikt 
är oklart. Det finns rättsfall där BFH har uttalat att det må vara osagt om avsikt 
krävs, men att avsikten genom de objektiva rekvisitens uppfyllande ändå 
förmodas. 

Generalklausulens rättsföljd är att beskattning skall genomföras som om den 
skattskyldige hade valt en lämplig handling. Finns det flera lämpliga 
transaktioner som kan komma ifråga, skall den väljas som är mest förmånlig för 
den skattskyldige. Det faktum att en transaktion kan påverka flera olika 
skattearter har visat sig innebära svårigheter i praxis.  

Den tyska generalklausulen har en tämligen omfattande praxis då den har 
funnits under lång tid och tillämpats av högsta instans i relativt stor omfattning. 
Inom de områden där generalklausulen har prövats anses förutsebarheten vara 
god. Det är dock svårt att från befintliga domar utläsa generella riktlinjer för hur 
klausulen kommer att tillämpas på ännu oprövade områden. Skrivningarna är 
försiktiga och markerar ofta att ett ställningstagande endast gäller det aktuella 
målet.  

4.7 Sammanfattning 
Handlingar som utgör skatteflykt anses i tysk rätt kännetecknas av att den 
skattskyldige missbrukar rättsliga former. Detta är tydligt både i den allmänna 
och i den tekniska definitionen av skatteflykt. I doktrin ses skatteflykt som en 
del av begreppet lagkringgående, vilket är ett område med stark historisk 
koppling som har behandlats ingående i tysk rätt i många olika tidsperioder.  

Generalklausulen i 42 § AO lyder: 
 

”(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das 
Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein Missbrauch vor, so ensteht 
der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen 
angemessenen rechtlichen Gestaltung ensteht. 
 (2) Absatz 1 ist anwendbar, wenn seine Andwendbarkeit gesetzlich nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen ist”. 

 
Generalklausulen mot skatteflykt infördes första gången 1919 och har sedan 
dess flyttats ett antal gånger samt genomgått vissa mindre förändringar. I de 
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väsentliga delarna har dock klausulen behållit sin ursprungliga konstruktion och 
struktur. Tillämpningsområdet för generalklausulen är alla skattelagar som inte 
innehåller en uttrycklig formulering om att klausulen inte skall omfatta den 
lagen. Något sådant undantag har hittills inte gjorts i någon lag. 

Skatterättslig lagtolkning skall i tysk rätt följa samma regler som övrig 
lagtolkning. Det innebär att lagens ordalydelse, sammanhang och syfte sätts i 
centrum. Analogier som är belastande för den skattskyldige anses normalt inte 
kunna användas och generalklausulen betraktas därför av många som ett 
genombrott av analogiförbudet. 

Legalitetsprincipen, som anses vara en viktig princip i skattesystemet, är inte 
direkt kodifierad men kravet på lagstöd i beskattningen anses kunna härledas ur 
ett antal artiklar i författningen. Det är ovanligt att generalklausulen kritiseras 
för att strida mot legalitetsprincipen och författningen. Istället betraktas det som 
viktigt att skatteflykt motverkas för att kravet på likhet i beskattningen skall 
kunna upprätthållas.  

Under många år förekom i tysk doktrin en diskussion om en princip som 
benämndes die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Det fanns olika uppfattningar 
om denna princips innehåll och räckvidd, men av vissa betraktades den som en 
metod för att angripa skatteflykt. Idag tycks dock de flesta ansluta sig till 
uppfattningen att die wirtschaftliche Betrachtungsweise varken är en 
praxismetod eller en specialregel gällande tolkning, utan innebär att teleologisk 
tolkning tillämpas.  

I tysk rätt förekommer en betydande mängd specialklausuler. I doktrin anses 
generalklausulen kunna tillämpas på situationer som bedöms utgöra 
regleringsluckor i specialklausulerna. 

Av de rekvisit som generalklausulen innehåller, är missbruksrekvisitet det 
mest centrala. Det är också det rekvisit som är svårast att tillämpa då det inte ger 
någon ledning om hur bedömningen av om missbruk föreligger skall göras. Om 
klausulen för att tillämpas kräver att det från den skattskyldiges sida funnits en 
avsikt att missbruka lagen, framgår inte klart av praxis. Domstolarna tycks utgå 
ifrån att en sådan avsikt föreligger när de övriga rekvisiten är uppfyllda. 

Det finns en tämligen omfattande praxis kring den tyska generalklausulen. 
Genom att domarna ofta är generellt och försiktigt skrivna, är det dock svårt att 
ur befintlig praxis förutse utgången av framtida mål. Min åsikt är att några 
generella drag som de transaktioner som bedöms utgöra skatteflykt oftast har 
gemensamt är att de har ansetts olämpliga i förhållande till det ekonomiska mål 
de är avsedda att uppnå, transaktionerna ger upphov till en skatteförmån och det 
saknas ickeskatteskäl som rättfärdigar handlingarna.175 
 

                                                        
175 Se t.ex. BStBl II 1992, 695, BStBl II 1993, 253-255 och BStBl II 1996, 158-159. 
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5 Kanada 

5.1 Inledning 
Det här kapitlet behandlar den kanadensiska generalklausulen mot skatteflykt 
som 1987 infördes i ITA1 section 245.  ITA är en mycket omfångsrik lag som 
tämligen heltäckande omfattar reglerna på inomstskatterättens område. Andra 
författningar som utöver ITA har en viss begränsad påverkan på området är the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms2, som är en del av den kanadensiska 
konstitutionen och the Interpretation Act 3 som innehåller generella regler om 
lagtolkning.4  

Det kandensiska domstolssystemet i skattemål är komplicerat och har sina 
rötter i det engelska common law-systemet.5 I de allra flesta inkomstskattemålen 
är dock instansordningen att skattemyndighetens beslut kan överklagas till the 
Tax Courts som är regionala specialdomstolar i skatteärenden. Därefter kan ett 
mål överklagas till the Federal Court of Appeal och slutligen till the Supreme 
Court. De två högre instanserna är allmänna domstolar. The Supreme Court ger 
sällan prövningstillstånd i skattemål. Det händer i genomsnitt två till tre gånger 
om året och utgångspunkten är att det skall handla om betydande policymål som 
har stor påverkan på många skattskyldiga.6 

Det förekommer ingen direkt motsvarighet till svenska förarbeten i 
kanadensisk rätt, men det finns offentligt tryck från den kanadensiska 
skattemyndigheten, the Canada Revenue Agency (CRA) och finans-
departementet som innehåller riktlinjer för hur generalklausulen skall tolkas och 
tillämpas. Dessa har fått betydelse för tillämpningen och det är inte ovanligt att 
domstolarna hänvisar till dem.7 

Nedan redovisas den allmänna definitionen av skatteflykt. I det 
sammanhanget uppmärksammas de problem som uppstår genom användningen 
av begreppet tax avoidance som innefattar både skatteplanering och skatteflykt. 
Därefter följer den tekniska definitionen genom att generalklausulens lydelse 
presenteras.8 För att beskriva generalklausulens rättsliga omgivning behandlas 
kanadensisk skatterättslig lagtolkning, förekomsten av analog tillämpning och 
förhållandet mellan generalklausulen och legalitetsprincipen respektive andra 

                                                        
1 Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.). 
2 Canadian Charter of Rights and Freedoms, Constitution Act, 1982. 
3 R.S.C. 1985, c. 1-21. 
4 För en beskrivning av ITA och the Interpretation Act, se t.ex. Cook, Canadian Tax Research. A 
Practical Guide, s. 17-74 och Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 4-9. 
5 Cook, Canadian Tax Research. A Practical Guide, s. 86. För en beskrivning av domstolssystemet, 
se Cook, Canadian Tax Research. A Practical Guide, s. 84-88. 
6 Cook, Canadian Tax Research. A Practical Guide, s. 87. 
7 För en generell beskrivning av dessa olika typer av dokument, se Hogg/Magee/Li, Principles of 
Canadian Income Tax Law, s. 15-18. 
8 För en behandling av termerna allmän- respektive teknisk definition, se avsnitt 1.4.2 och 1.4.3. 
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metoder mot skatteflykt. Särskild vikt läggs vid de s.k. praxisutvecklade 
doktrinerna som historiskt sett spelat en viktig roll inom skatteflyktsområdet i 
Kanada och övriga common law-länder. I avsnittet utreds dessa doktriners 
uppkomst och utveckling samt relationen till generalklausulen. Vidare beskrivs 
generalklausulens bakgrund och utveckling innan en genomgång av klausulens 
konstruktion och tillämpning görs. Kapitlet skall ses tillsammans med den 
analys som sker i kapitel 6 där de tre studerade generalklausulerna jämförs och 
analyseras utifrån rättssäkerhet och effektivitet. 

5.2 Definition av skatteflykt 
I en allmän definition av skatteflykt i kanadensisk rätt är en vanlig utgångspunkt 
att skilja mellan tax avoidance, som motsvarar skatteplanering och skatteflykt, 
och tax evasion, som är skattebrott.9 Medan tax evasion är kriminaliserade 
handlingar som innebär att den skattskyldige begår ett brott mot skattelagen 
anses tax avoidance vara lagliga sätt att försöka minimera skatteeffekterna av 
sitt handlande, som inte innebär att den skattskyldige försöker dölja något för 
skattemyndigheten.10 Något som också märks i doktrin är att skatteflykt skiljs 
från skenrättshandlingar och oriktigt betecknade rättshandlingar.11 

Att allmänt definiera skatteflykt i kanadensisk rätt försvåras av att det 
engelska begreppet tax avoidance i normalt språkbruk innefattar båda de 
svenska begreppen skatteplanering och skatteflykt. Det breda begreppet 
innehåller således alla skatteanpassade åtgärder som inte är brottsliga. I 
praktiken innebär det allt från tillåtna transaktioner, som lagstiftningens 
konstruktion kan anses uppmuntra till, till avancerad skatteflykt som på ett 
tydligt sätt utmanar skattesystemet och utnyttjar brister i lagstiftningen.   

Att ha samma term för att beteckna hela detta spektrum av skatteanpassade 
handlingar anser jag vara problematiskt. Transaktioner som faller utanför 
generalklausulens tillämpning, transaktioner där det är oklart om 
generalklausulen är tillämplig och transaktioner som generalklausulen har 
tillämpats på, får således samma benämning. Detta blir ofta förvirrande och har 
lett till att det ibland på engelska talas om accepted/not accepted tax avoidance, 
legitimate tax minimization, abusive tax avoidance eller liknande, för att skapa 
en språklig skillnad mellan skatteplanering och skatteflykt.12 Användandet av 
begreppet tax avoidance har också inneburit en viss oklarhet gällande den 
tekniska definitionen i den kanadensiska generalklausulen.13 

                                                        
9 Se ITA section 238-239 som stadgar att tax evasion är en kriminell handling. Se även section 162-
163 för de civilrättsliga påföljderna som kan bli aktuella för dessa handlingar. 
10 Se t.ex. Duff, Canadian Income Tax, s. 129 och Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income 
Tax Law, s. 554. 
11 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part 2, CTJ, 1988, s. 1136. 
12 För exempel från offentligt tryck se t.ex. Canada Department of Finance, Explanatory Notes to 
Legislation Relating to Income Tax, 1988, s. 461. För exempel från praxis se t.ex. The Queen v. 
Canada Trustco Mortgage Co., [2005] 5 CTC 215, 2005 DTC 5523 (SCC). För exempel från 
doktrin se t.ex. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax Law, s. 847-848.  
13 Detta behandlas i avsnitt 5.6.3.1. 
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Hogg, Magee och Li konstaterar att den allvarligare graden av tax avoidance, 
vilken jag anser motsvara skatteflykt, ofta innebär artificiella transaktioner för 
att undvika skatt som annars skulle ha betalats. 14 Dessa handlingar står i strid 
med lagens syfte och utnyttjar de brister i lagens ordalydelse som innebär att en 
diskrepans har uppstått mellan lagens ordalydelse och syfte.15 Beskrivningen 
anser jag vara en representativ uppfattning gällande den allmänna definitionen 
av skatteflykt i Kanada.  

5.3 Generalklausulens lydelse 
Generalklausulen mot skatteflykt som infördes i ITA fick verkan på 
transaktioner genomförda efter den 13 september 1988. Klausulens syfte är att 
finna en metod för att skilja mellan ”legitimate tax planning and abusive tax 
avoidance”.16 Detta skulle enligt det White Paper som föregick klausulens 
införande, ske genom att klausulen skulle skapa ett lagstadgat affärssyftestest 
och ett lagstadgat koncept gällande helhetsbedömningar av transaktioner i en 
kedja.17 Nedan följer de mest centrala delarna av section 245 som utgör den 
kanadensiska generalklausulen.18  

 
“245(2) General anti-avoidance provision [GAAR] 
Where a transaction is an avoidance transaction, the tax consequences to a 
person shall be determined as is reasonable in the circumstances in order to 
deny a tax benefit that, but for this section, would result, directly or 
indirectly, from that transaction or from a series of transactions that 
includes that transaction. 

245(3) Avoidance transaction 
An avoidance transaction means any transaction 
(a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax 
benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been 
undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to 
obtain the tax benefit; or 
(b) that is part of a series of transactions, which series, but for this section, 
would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction 
may reasonably be considered to have been undertaken or arranged 
primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit. 

                                                        
14 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 554-555. 
15 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 554-555. 
16 Canada Department of Finance, Explanatory Notes to Legislation Relating to Income Tax, 1988, 
s. 461. 
17 Canada Department of Finance, White Paper on Tax Reform 1987, 1987, s. 70. 
18 De delar som inte redovisas här berör definitionsfrågor, rättsföljd och mer administrativa frågor 
gällande klasulens tillämpning. Klausulen i dess helhet finns i bilaga 3. 
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245(4) Application of subsec. (2) 
Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be 
considered that the transaction 
(a) would, if this Act were read without reference to this section, result 
directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of 
(i) this Act, 
(ii) the Income Tax Regulations, 
(iii) the Income Tax Application Rules, 
(iv) a tax treaty, or 
(v) any other enactment that is relevant in computing tax or any other 
amount payable by or refundable to a person under this Act or in 
determining any amount that is relevant for the purposes of that 
computation; or 
(b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those 
provisions, other than this section, read as a whole. 

 
Klausulen består således av den centrala delen i subsection 245(2) som utgör 
själva generalklausulen med stadgandet som innebär att skatteflyktstransaktioner 
skall beskattas på ett i förhållande till omständigheterna rimligt sätt så att den 
skatteförmån som annars uppstått genom transaktionerna förhindras. Subsection 
245(3) beskriver sedan vad som utgör en avoidance transaction. Där uppställs 
ett krav på att en transaktion för att klassificeras som en sådan skall medföra en 
direkt eller indirekt skatteförmån och inte huvudsakligen vara genomförd i ett 
s.k. bona fide-syfte annat än att uppnå skatteförmånen. 245(3) stadgar vidare att 
även transaktionskedjor kan omfattas. Subsection 245(4) uppställer slutligen 
kravet att transaktioner som kan angripas med klausulen rimligen måste kunna 
anses direkt eller indirekt ge upphov till ett missbruk, misuse or abuse, av 
inkomstskattelagstiftningen. Med inkomstskattelagstiftningen avses uttryckligen 
även t.ex. dubbelbeskattningsavtal m.m. som påverkar inkomstbeskattningen.  

För att den kanadensiska generalklausulen skall vara tillämplig krävs således 
att följande rekvisit är uppfyllda:  

 
• Genom transaktionen eller transaktionskedjan uppstår en direkt eller 

indirekt  
• skatteförmån som  
• inte huvudsakligen är 
• genomförd i ett bona fide-syfte annat än att uppnå skatteförmånen  

och 
• som innebär ett missbruk av inkomstskattelagstiftningen. 
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5.4 Generalklausulens rättsliga omgivning 

5.4.1 Inledning 

För att ge en bild av den kanadensiska generalklausulens rättsliga omgivning 
kommer nedan den skatterättsliga lagtolkningen och inställningen till 
användande av analog tillämpning inom skatterätten att behandlas. Därefter 
beskrivs klausulens relation till legalitetsprincipen och den kanadensiska 
konstitutionen. I kanadensisk rätt finns flera olika sätt att angripa vag 
lagstiftning och möjligheten att angripa generalklausulen p.g.a. dess 
konstruktion med vaga rekvisit diskuteras i avsnittet. I den efterföljande 
beskrivningen av generalklausulens förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt, berörs bl.a. frågan om de s.k. praxisutvecklade doktrinerna och deras 
betydelse för generalklausulens införande och konstruktion.  

5.4.2 Lagtolkning och analog tillämpning 

5.4.2.1 Inledning 
I det här avsnittet skall den kandensiska skatterättsliga lagtolkningen behandlas. 
Sambandet mellan dessa frågor och skatteflykt har ofta framhållits i kanadensisk 
rätt.19 Samtidigt råder konsensus om att oavsett vilken typ av lagtolkning som 
används är inte lagtolkning självständigt någon lösning på skatteflykts-
problemet.20 Hogg, Magee och Li har i det här avseendet betonat att 
skattelagstiftningen numera är så komplex och detaljerad att det finns många 
begränsningar även gällande användbarheten ur skatteflyktsperspektiv av 
tolkning som lägger vikt vid syfte och ändamål i lagstiftning. Detta anser de ha 
visat sig på ett mycket tydligt sätt i senare års skattepraxis.21  

I kanadensisk doktrin har lagtolkningsfrågor behandlats grundligt.22 I 
avsnittet nedan beskrivs inledningsvis den kanadensiska skatterättsliga 

                                                        
19 Se t.ex. Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax 
Avoidance, i Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, s. 41-81, 
Meghji/Grenon, An analysis of Recent Avoidance Cases, i report of Proceedings of the Forty-
Eighth Tax Conference, 1996 Conference Report, s. 66:1-66:54, Owen, Statutory Interpretation and 
the General Anti-Avoidance Rule: A Practitioner’s perspective, CTJ, 1998, s. 233-273, Phillips, 
The Supreme Court of Canada’s Tax Jurisprudence: What’s wrong with the Rule of Law, Canadian 
Bar Revenue, 2000, s. 120-144 och Taylor, The Supreme Court of Canada: Principles of 
Adjudication of Tax-Avoidance Appeals from Stubart to Shell Canada, i report of Proceedings of 
the Fifty-First Tax Conference, 1999 Conference Report, s. 17:1-17:53. 
20 Se t.ex. Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 564. 
21 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 564.  
22 Se t.ex. Arnold, Statutory Interpretation: Some Thoughts on Plain Meaning, i report of 
Proceedings of the Fiftieth Tax Conference, 1998 Conference Report, s. 6:1-6:36, Bowman, 
Interpretation of Tax Legislation: The Evolution of Purposive Analysis, CTJ, 1995, s. 1167-1189, 
Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 1: Interpretive Doctrines, CTJ, 1999, s. 464-533, 
Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 2: Toward a Pragmatic Approach, CTJ, 1999, s. 741-
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lagtolkningen generellt och sedan frågan om huruvida analog tillämpning 
förekommer i kanadensisk rätt.  

5.4.2.2 Kandensisk skatterättslig lagtolkning  
De flesta regler gällande lagtolkning har i kanadensisk rätt utvecklats i praxis.23 
Det finns dock även vissa regler som har lagfästs i Interpretation Act24. Där 
stadgas bl.a. i section 12 att ”[e]very statute shall be given such fair, large and 
liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its 
objects”. Utgångspunkten är att lagtolkningen inom skatterätten skall följa 
samma regler som övriga rättsområden.25 I många år var den dominerande 
metoden för lagtolkning i Kanada en metod som har benämnts strict 
construction.26 Metoden kan enkelt uttryckt sägas innebära att lagtexten tolkas 
mycket strikt i förhållande till ordalydelsen.27 Oklarheter i skattelagen tolkas 
enligt denna metod till den skattskyldiges fördel i de delar skattelagen anses 
pålägga den skattskyldige något betungande och till den skattskyldiges nackdel i 
den del oklarheterna gäller en fördel som t.ex. avdrag och undantag.28 
Domstolen avvisade i Stubart-målet29 1984 denna strikta tolkning till fördel för 
en modernare tolkning som skulle utmärkas av att ordalydelsen sätts i ett större 
sammanhang. I målet uttalade domstolen gällande denna nya tolkning: 

 
”Today there is only one principle, or approach, namely, the words of an Act 
are to be read in their entire context in their grammatical and ordinary sense 
harmoniosly with the scheme of the Act, the object of the Act and the 
intention of Parliament.”30 

 
Den nya lagtolkningsinriktningen kan således sägas tillmäta syfte, ändamål och 
sammanhang stor vikt vid sidan av den strikta ordalydelsen.31 Detta har dock 
bara ansetts gälla då lagstiftningens ordalydelse inte har kunnat sägas vara klar 

                                                                                                                                  
798 och Nitikman/Alty, Some Thoughts on Statutory Interpretation in Canadian Tax Law - a reply 
to Brian Arnold, TNI, 2000, s. 2185-2223. 
23 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 8. 
24 R.S.C. 1985, c. 1-21. 
25 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 8. 
26 För en beskrivning och diskussion gällande strict construction, se bl.a. Bowman, Interpretation 
of Tax Legislation: The Evolution of Purposive Analysis, CTJ, 1995, s. 1169-1174, Duff, 
Interpretating the Income Tax Act - Part 1: Interpretive Doctrines, CTJ, 1999, s. 469-485 och 
Thorson, National Report, Canada, i The Interpretation of Tax Law with Special Reference to Form 
and Substance, s. 75-84. 
27 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 96. 
28 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 96. 
29 Stubart Investments Ltd. v. The Queen, [1984] CTC 294, 84 DTC 6305 (SCC). 
30 Citatet har domstolen hämtat från Driedger, Construction of Statutes, s. 87. 
31 Arnold har gällande metoden uttalat: ”[t]he modern rule makes it clear that the literal, ordinary, 
or plain meaning of the words is not determinative and that the interpretive task must also consider 
the context and purpose.” Se Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory 
Interpretation and Tax Avoidance, i Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-
Avoidance Rule, s. 49. 
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och otvetydig.32 I Stubart-målet33 gjorde domare Estey tydligt att han ansåg att 
den förändrade tolkningsstilen skulle vara en fruktbar metod mot skatteflykt. 
Efter Stubart-målet har domstolarna hänvisat till den moderna tolkningsmetoden 
i stor omfattning, men har samtidigt i sin tillämpning ansetts vara fortsatt 
restriktiva och ofta tillämpat en tämligen strikt tolkning. Detta har lett till 
uppfattningen att metoden för lagtolkning ändrades i mindre utsträckning än 
väntat efter Stubart-målet och att domstolarna fortfarande är kvar i den strikta 
tolkningsinriktningen.34 

Åsikterna om vilken tolkningsmetod som är rådande inom skatterätten idag 
går delvis isär i kandensisk doktrin, men de flesta är eniga om att det inte finns 
en allenarådande modell för lagtolkning. Duff t.ex. anser att the Supreme Court 
har använt många olika tillvägagångssätt sedan Stubart-målet:  

 
”Some cases have applied a purposive or teleological approach…other cases 
have adopted a plain meaning rule…yet other cases have employed the 
words-in-total-context approach suggested by Driedger’s modern rule…”35  

 
Duff anser vidare att domstolen i sin tillämpning har blandat tolkningsmetoder 
som sinsemellan är tämligen olika och han anser inte att det går att se några 
direkta mönster i urvalet av tolkningsmetod.36 Duff själv förespråkar en 
pragmatic approach som bl.a. innebär att också de praktiska konsekvenserna av 
olika tolkningsalternativ skall beaktas tillsammans med de många övriga värden 
som behandlas vid tolkningen.37  

Enighet tycks råda i doktrin om att domstolarna är inkonsekventa och 
otydliga i domskälen gällande hur och på vilka grunder lagtolkning har skett och 
att det ur domarna är svårt att dra några slutsatser om hur den kanadensiska 
skatterättsliga lagtolkningen generellt ser ut.38 

                                                        
32 Se t.ex. Friesen v. Canada, [1995] 2 CTC 369, 95 DTC 5551 (SCC), där domstolen understryker 
att ”the object and purpose of a provision need only be resorted to when the statutory languange 
admits of some doubt or ambiguity”. 
33 Stubart Investments Limited v. The Queen, [1984] CTC 294, 84 DTC 6305 (SCC). 
34 Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, i 
Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, s. 48-56. 
35 Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 2: Toward a Pragmatic Approach, CTJ, 1999, s. 
797. Detta utvecklas i Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 1: Interpretive Doctrines, CTJ, 
1999, s. 464-533 och Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 2: Toward a Pragmatic 
Approach, CTJ, 1999, s. 741-798.  
36 Se Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 2: Towards a Pragmatic Approach, CTJ, 1999, 
s. 797-798. 
37 Se Duff, Interpretating the Income Tax Act - Part 2: Towards a Pragmatic Approach, CTJ, 1999, 
s. 797-798. 
38 Se t.ex. Arnold, Statutory Interpretation: Some Thoughts on Plain Meaning, i report of 
Proceedings of the Fiftieth Tax Conference, 1998 Conference Report, s. 6:34 och Nitikman/Alty, 
Some Thoughts on Statutory Interpretation in Canadian Tax Law – a reply to Brian Arnold, TNI, 
2000, s. 2221. 
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5.4.2.3 Analog tillämpning 
I kanadensisk praxis och doktrin har jag inte kunnat finna någon diskussion om 
analog tillämpning inom skatterätten. MacCormick och Taruffo konstaterar i sin 
analys av en komparativ studie av nio olika rättssystem39 att tillvägagångssättet 
med analog tillämpning traditionellt inte alls har samma ställning i common law-
länderna som i de romansk-germanska.40 Förklaringen till det anser de ligga i att 
domstolarna i common law-länderna inte har varit lika styrda av lagens 
ordalydelse, utan har haft en större frihet när det gäller att utveckla och skapa 
lag. Därför har inte behovet funnits av att uttalat använda analog tillämpning 
även om slutsatsen i målen kanske ändå har blivit densamma som om så skulle 
ha skett.41 Lagtolkningen i kanadensisk skatterätt är dock relativt strikt och 
uppvisar en stor bundenhet till ordalydelsen. Min bild av praxis är att analog 
tillämpning varken används direkt eller indirekt på det ovan beskrivna sättet. 

5.4.3 Generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och 
författningen  

5.4.3.1 Inledning 
Det anses generellt finnas tre grunder som en domstol i Kanada kan använda 
som argument för att förklara en lag ogiltig p.g.a. dess vaghet. Den aktuella 
lagen kan åberopas strida mot grundläggande principer gällande 
lagkonstruktion, mot the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 7 
eller mot legalitetsprincipen.42 Diskussioner om huruvida generalklausulen mot 
skatteflykt kan angripas p.g.a. sin vaghet har förekommit ända sedan förslaget 
om klausulens införande lades fram i Kanada.43 Jag kommer nedan kort att 
behandla vad som i det här sammanhanget är att anse som vaghet samt återge 
uppfattningarna i praxis och doktrin om generalklausulens angripbarhet. Av de 
tre grunderna för ogiltigförklaring är det de två senare, the Charter of Rights and 
Freedoms och legalitetsprincipen, som har diskuterats gällande generalklausulen 
och jag koncentrerar därför min beskrivning till dessa. 
 

                                                        
39 Länderna som studerats är Argentina, Finland, Frankrike, Italien, Polen, Tyskland, 
Storbritannien, Sverige och USA. 
40 Summers/Taruffo, i MacCormick/Summers, Interpretation and Comparative Analysis, s. 471-
473. 
41 Summers/Taruffo, i MacCormick/Summers, Interpretation and Comparative Analysis, s. 471-
473.  
42 Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1435. 
43 Arnold, Canadian Tax Lawyers Challenge Constitutionality of General Antiavoidance Rule, 
TNI, 2000, s. 2141. För exempel på inlägg i debatten se Birnie, Living with GAAR, i Income Tax 
Enforcement, Compliance and Administration, 1988 Corporate Management Tax Conference, s. 
5:1-5:16, Kellough, A Review and Analysis of the Redrafted General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
1988, s. 23-78, Nathanson, The Proposed General Anti-Avoidance Rule, i report of Proceedings of 
the Thirty-Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, s. 9:1-9:27 och Nitikman, Is GAAR 
void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1409-1447. 
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5.4.3.2 Vaghet 

Vid en diskussion om möjligheten att angripa vag lagstiftning är det en 
intressant fråga när en lag är att anse som alltför vag. Nitikman menar att 
termerna vag, vague, å ena sidan och oklar eller tvetydig, uncertain, å andra 
sidan ofta används i diskussioner som om de vore synonyma, vilket han inte 
anser att de är.44 Många frågor inom lagtolkningens område sammanhänger med 
att en lag är tvetydig. Det behöver dock inte innebära att den för den sakens 
skull är vag. Skillnaden anser Nitikman ligga i att en tvetydig lagtext kan ha 
flera olika betydelser och det kan vara svårt att avgöra vilken av dessa 
betydelser som skall gälla i det aktuella fallet, medan det gällande vag lagtext 
inte är möjligt att finna någon tänkbar betydelse över huvud taget. 
Vaghetskonceptet anser han bygga på om frågan om vad lagstiftaren vill 
genomföra genom lagtexten kan besvaras. En bestämmelse är att definiera som 
alltför vag när det, efter det att alla kända principer för lagtolkning har 
tillämpats, inte går att utröna vad lagstiftaren har avsett att fastställa genom den 
aktuella bestämmelsen.45 

Nitikman anser vidare att en annan del av den kanadensiska vaghets-
definitionen innebär att en lag är vag då det i och för sig finns en fastställbar 
mening, men att bestämmelsen inte innehåller någon identifierbar standard att 
använda för domstolen i bedömningen av om ett rekvisit är uppfyllt.46 Om denna 
uppfattning skulle anses gällande, ökar möjligheten att angripa generalklausulen. 
Jag har dock inte funnit stöd för Nitikmans sista tillägg till vaghetsdefinitionen 
någon annanstans i kanadensisk doktrin eller praxis. 

Min uppfattning är att den senare delen av Nitikmans vaghetsdefinition 
ställer väldigt höga krav på tydligheten i lagstiftningen. Om alla bestämmelser 
måste innehålla en identifierbar standard som framgår direkt av ordalydelsen 
omöjliggör det alla typer av värdeöppna rekvisit. Detta gagnar rättssäkerheten, 
men innebär ett hårt slag för effektiviteten. Det är dock oklart om Nitikman 
menar att den typen av lagstiftning där en identifierbar standard inte framgår av 
ordalydelsen är att klassificera som vag, eller som alltför vag och därmed möjlig 
att angripa. 

5.4.3.3 The Canadian Charter of Rights and Freedoms 
Det har i Kanada diskuterats om the Charter of Rights and Freedoms, section 7, 
kan åberopas för att angripa generalklausulen mot skatteflykt p.g.a. dess vaghet 
och i doktrin finns förespråkare för att en sådan ogiltigförklaring skulle kunna 
vara möjlig. Section 7 lyder: 
 

”Everyone has the right to life, liberty, and security of the person and the 
right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of 
fundamental justice.” 

                                                        
44 Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1418. 
45 Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1419. 
46 Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1420-22. 
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Nitikman redovisar section 7 som en möjlighet att angripa generalklausulen, 
även om han anser att legalitetsprincipen antagligen är ett bättre alternativ.47 Det 
har dock i övrig doktrin ansetts tvivelaktigt att section 7 skulle kunna användas i 
detta sammanhang, mycket beroende på att det inte är troligt att en regel som 
skall skydda medborgarnas liv, frihet och säkerhet verkligen skulle kunna vara 
aktuell gällande skattelagar. Arnold uttalar angående en eventuell tillämpning av 
section 7 gällande generalklausulen att ”the argument is so patently ridiculous 
that I have difficulty treating it seriously.”48  
 

5.4.3.4 Legalitetsprincipen 

I diskussioner om huruvida det går att angripa generalklausulen p.g.a. dess 
vaghet har det i doktrin ansetts närmast till hands att åberopa att klausulen 
strider mot legalitetsprincipen.49 Det råder dock ingen enighet om vad 
legalitetsprincipen i kanadensisk rätt omfattar. Den är inte kodifierad och det är 
svårt att klargöra principens gränser och användbarhet i olika situationer.50 
Cooper skriver att legalitetsprincipen i de flesta länder generellt kretsar kring 
följande tre punkter: 

 
• Den första och tydligaste idén är att regeringsmakten måste agera 

genom lagar. Detta skall i skattesammanhang garantera att all 
beskattning tillkommer genom en korrekt parlamentarisk process. 

• För det andra skall de införda lagarna följas. Detta gäller för all 
regeringsutövning och all administration. 

• Ett tredje möjligt moment i legalitetsprincipen är att den lag som 
regeringsmakten inför måste ha en särskild karaktäristika för att vara 
en lag.51 

 
Arnold har uttalat att han är tveksam till om legalitetsprincipen i kanadensisk 
kan sägas omfatta detta tredje moment.52 Att regeringsmakten måste agera 
genom lagar och att dessa måste följas, anser han vara en självklar del av 
konstitutionen. Att däremot en lag måste konstrueras på ett särskilt sätt för att 
leva upp till legalitetsprincipen anser Arnold inte vara lika klart.53 Istället menar 
han att den kanadensiska inställningen till legalitetsprincipen går att likna vid 
den brittiska, så som den har beskrivits t.ex. av Gammie som uttrycker att: 

                                                        
47 Nitikman, Is GAAR void for Vagueness?, CTJ, 1989, s. 1409-1447, särskilt 1435-1436. 
48 Arnold, Canadian Tax Lawyers Challenge Constitutionality of General Antiavoidance Rule, 
TNI, 2000, s. 2140. 
49 Se t.ex. Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1435-36. 
50 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part 2, CTJ, 1988, s. 1129. 
51 Cooper, Conflicts, challenges and choices - the Rule of Law and the Anti-Avoidance Rules, i 
Cooper, Tax Avoidance and the Rule of Law, s. 15. 
52 Arnold, The Canadian General Anti Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 240. 
53 Arnold, The Canadian General Anti Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 240. 
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”[t]he Parliament´s ability to legislate is unfettered by the Rule of Law, the 
courts retain the power to decide the precise meaning and effect of the laws 
that the Parliament enacts.”54 

 
Arnold menar vidare att det vore fel om domstolarna kunde inkräkta på 
lagstiftarens makt genom att kunna ogiltigförklara lagstiftning som genomförts i 
mera generella ordalag, då denna lagstiftning ofta är mer lämplig än 
detaljlagstiftning inom den komplexa skatterätten.55 Bestämmelser med vagt 
innehåll har funnits i den kanadensiska skattelagstiftningen långt före 
generalklausulen, anser Arnold, och har av domstolarna fyllts med ett innehåll. 
Dessa regleringar har aldrig hävdats strida mot konstitutionen. Därför tror inte 
Arnold att generalklausulen kommer att ogiltigförklaras i Kanada p.g.a. sin 
vaghet. Istället kommer domstolarna att gå vidare och påbörja det svåra arbetet 
med att ge klausulen ett innehåll för att kunna använda den mot skatteflykt.56  

Nitikman däremot menar att generalklausulen bör kunna förklaras ogiltig 
p.g.a. sin vaghet. Han framhåller att klausulens vaghet i första hand inte ligger i 
dess innebörd, utan i dess potentiella tillämpning. Genom att klausulen inte 
innehåller någon måttstock som avgör vad som är skatteflykt anser Nitikman att 
den strider mot legalitetsprincipen och är därmed ogiltig.57 

5.4.3.5 Prövning av vaghet i praxis  
Frågan om möjligheten att angripa generalklausulen har prövats i domstol i 
några fall. I Longley-målet58 togs frågan om klausulens vaghet upp till prövning 
av B.C. Supreme Court. Argumentationen i domskälen är inte särskilt utförlig 
men domaren i målet uttryckte att ingen tveksamhet fanns hos domstolarna 
gällande hur generalklausulen skall tolkas och tillämpas, vilket innebär att 
klausulen inte kan vara ogiltig p.g.a. sin vaghet varken med stöd av the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms eller legalitetsprincipen. Målet 
nekades prövningstillstånd. 

I samband med Gregory-målet59 ingav den skattskyldige en hemställan om 
att domstolen skulle fastställa om generalklausulen var förenlig med the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. Den skattskyldige anförde som stöd 
för sin begäran the General Procedure Rules 58(1)(a) som ger en skattskyldig 
rätt att få en fråga prövad om den anses vara ”a question of law”. Detta skulle 
om domstolen accepterade prövningen ske i förväg och separerat från sakfrågan 
i målet. The Tax Court tillät en sådan prövning, men the Federal Court of 

                                                        
54 Gammie, Tax Avoidance and the Rule of Law. The Experience of the UK, i Cooper, Tax 
Avoidance and the Rule of Law, s. 186. 
55 Arnold, The Canadian General Anti Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 240. 
56 Arnold, The Canadian General Anti Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 240. 
57 Nitikman, Is GAAR void for vaugeness?, CTJ, 1989, s. 1437. 
58 Longley v. Canada, 1999 DTC 5549 (BCSC). 
59 Gregory v. Canada, 2000 D.T.C 2027 (TCC) rev´d 2000 DTC 6561 (FCA). Notera att detta 
kanadensiska rättsfall inte är detsamma som det amerikanska Gregory-mål som behandlas nedan. 
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Appeal gick emot den lägre instansens beslut och nekade prövningen. Istället för 
att tala hypotetiskt om huruvida lagen går att tillämpa ansågs att varje domstol 
först måste försöka pröva det enskilda fallet. Om det visar sig omöjligt att 
tillämpa lagen på det aktuella målet, är det möjligt att gå över till att pröva 
lagens eventuella ogiltighet p.g.a. vaghet. 

Hittills finns inga rättsfall i Kanada där någon domstol har ansett sig 
förhindrad att tillämpa generalklausulen även om domstolarna, och då främst 
den lägsta instansen, ofta har uttryckt sin tveksamhet och försiktighet i 
förhållande till klausulen.60 Att domstolarna har ansett det möjligt att tillämpa 
klausulen har lett till att frågan om ett ogiltigförklarande aldrig har ställts på sin 
spets.  

5.4.3.6 Slutsatser 
Min uppfattning är att ju mer praxis som skapas kring den kanadensiska 
generalklausulen, ju mindre troligt är det att en domstol i framtiden skall anse 
lagen omöjlig att tillämpa och därmed möjlig att angripa p.g.a. vaghet. Om 
domstolarna hade valt att utnyttja sin rätt att ogiltigförklara generalklausulen 
borde detta ha skett på ett betydligt tidigare stadium då ingen praxis kring 
klausulen ännu hade skapats.  

Van Der Hout konstaterar dock att trots att domstolarna hittills avvisat försök 
till att angripa generalklausulens vaghet, är argumentet att klausulen är för vag 
för att kunna tillämpas, fortfarande något som ofta åberopas av skattskyldiga.61 
Detta menar hon kan innebära att en framtida domstolsprövning av argumentet 
om ogiltighet trots allt inte är utesluten.62 

5.4.4 Generalklausulens förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt 

5.4.4.1 Inledning 
I det avsnittet behandlas generalklausulens förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt i kanadensisk rätt och då främst de s.k. doktrinerna. Historiskt har 
Kanada, precis som övriga common law-länder, tillämpat metoder mot 
skatteanpassade transaktioner som har sitt ursprung i argument som tillkommit 
och utvecklats i praxis. Dessa metoder eller argument har i vissa fall kommit att 
tillämpas under lång tid och har utvecklats till något som ofta benämns som 
doktriner. I linje med den terminologi som används i framställningen kan vissa 
av dessa sägas ligga nära, eller utgöra, praxismetoder, beroende på vilket 
innehåll man är beredd att ge dem. Det råder dock delade meningar om vad 

                                                        
60 Arnold ger i The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
489-492 exempel på uttalanden från olika domstolar som påvisar detta. 
61 Van Der Hout, Development of the GAAR in the Case Law, i Erlichmann, Tax Avoidance in 
Canada. The General Anti-Avoidance Rule, s. 123. 
62 Van Der Hout, Development of the GAAR in the Case Law, i Erlichmann, Tax Avoidance in 
Canada. The General Anti-Avoidance Rule, s. 123. 
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dessa metoder egentligen innebär och hur, samt på vad, de kan tillämpas. Det är 
p.g.a. denna oklarhet något missvisande att tala om dessa använda argument som 
doktriner, principer eller metoder, då de ofta inte har några klara avgränsningar, 
har varierat över tid och dessutom går in i varandra. Jag väljer trots detta att 
nedan använda uttrycket doktrin för att beskriva dessa argument då det är den 
vedertagna terminologin. I avsnittet behandlas även generalklausulens 
förhållande till special- och stopplagstiftning. 

5.4.4.2 Generalklausulens förhållande till de s.k. doktrinerna 
I diskussionerna om de s.k. doktrinerna är det viktigt att notera att 
tillämpningsområdet sträcker sig långt utanför det rena skatteflyktsområdet. 
Doktrinerna kan inte anses vara renodlade metoder mot skatteflykt utan har 
använts brett för att bemöta skatteanpassade transaktioner av olika natur. Vid en 
studie av rättsfall där doktrinerna tillämpats framgår att det handlar om såväl 
ingripanden mot transaktioner med stöd av verklig innebörd, underkännande av 
rena skentransaktioner och skatteflyktsmål. 

Exempel på doktriner som flitigt har använts mot skatteanpassade 
transaktioner i common law-länderna, och även i många andra länder, är 
affärssyfte, business purpose, sken, sham och genomsyn, substance over form. I 
Kanada har alla dessa doktriner tillämpats men den vikt de har tillmätts i 
diskussioner om skatteflykt har, sett över tiden, varierat. Ända fram till 
generalklausulens införande var det enbart på dessa doktriner som de 
kanadensiska domstolarna stödde sina ingripanden i mål om skatteanpassade 
transaktioner.  

Doktrinen om affärssyfte har i Kanada kommit att handla om en bedömning 
av transaktionernas roll i rimligt och logiskt affärstänkande.63 Ickeskatteskäl i 
tämligen bred bemärkelse har tillmätts vikt i bedömningen av huruvida det kan 
anses föreligga ett affärssyfte och även t.ex. familjeskäl har accepterats. 
Jämförelsetransaktioner har varit viktiga då de ifrågasatta handlingarna jämförs 
med andra sätt att uppnå samma ekonomiska mål bortsett från skatteeffekten. 
Det ovan nämnda Stubart-målet64 innebar vid sidan av en förändring gällande 
inställningen till lagtolkningsmetoder också på ett tydligt sätt slutet för 
användandet av doktrinen om affärssyfte, då domstolen i målet markerade att en 
sådan doktrin inte skulle tillämpas i kanadensisk skatterätt. Affärssyftes-
doktrinen ansågs före Stubart-målet vara en vedertagen metod mot skatteflykt i 
Kanada.65 Även andra doktriners tillämpning behandlades i målet. Utgången i 
Stubart-målet och avvisandet av doktrinen om affärssyfte anses generellt vara 
den avgörande anledningen till att en generalklausul mot skatteflykt kom att 

                                                        
63 För en beskrivning av affärssyftesdoktrinen i Kanada se t.ex. Duff, Canadian Income Tax law, s. 
143-154 och Hogg/Magee/Li, Principles on Canadian Income Tax Law, s. 569-570. 
64 Stubart Investments Limited v. The Queen, [1984] CTC 294, 84 DTC 6305 (SCC). 
65 Se t.ex. Arnold, In Praise of the Business Purpose Test, i report of Proceedings of the Thirty-
Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, s. 10:1-10:34, Arnold/Wilson, The General Anti-
Avoidance Rule – Part 1, CTJ, 1988, s. 834 och McDonnell/Thomas, The Supreme Court and 
Business Purpose: Is There Life After Stubart?, CTJ, 1984, s. 853-854. 
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införas i Kanada.66 Stubart-målet minskade således de praxisutvecklade 
doktrinernas betydelse och generalklausulens införande har minskat denna 
betydelse ytterligare. Skenrättshandlingar angrips fortfarande med en särskild 
skendoktrin.67 Sken har i praxis definierats som: 
 

”acts done or documents executed by parties to the ’sham’ which are 
intended by them to give to third parties or to the court the appearence of 
creating between the parties rights and obligations different from the actual 
legal rights and obligations (if any) which the parties intend to create.”68 

 
Således innebär skendoktrinen att i situationer där de skattskyldiga försöker göra 
sken av ett visst förhållande som inte överensstämmer med det verkliga, skall de 
aktuella transaktionerna inte tillmätas någon vikt vid beskattningen. Denna 
definition har citerats och följts i senare mål.69 Det finns dock mål där the 
Supreme Court verkar ha antagit en något bredare definition av sken som mer 
anknyter till affärssyftesdoktrinen.70 Skendoktrinen anses inte i doktrin utgöra 
någon metod mot skatteflykt.71 

Affärssyftestestet som blev utdömt i Stubartmålet lever fortfarande kvar i 
kandensisk rätt i modifierad form genom sin roll i generalklausulens 
konstruktion. Generalklausulen är skriven så att den bara är tillämplig på 
transaktioner som inte huvudsakligen genomförts av ett annat bona fide-syfte än 
att uppnå en skatteförmån. Även argument som anknyter till genomsyn och 
verklig innebörd anses ibland kunna spåras i den nuvarande generalklausulens 
tillämpning.72 

Arnold och Wilson skriver gällande betydelsen av de praxisutvecklade 
doktrinerna idag att ”[t]he effectiveness of these judicial limits on tax avoidance 
is a debatable issue; as noted, in the government’s view, they have proved 
inadequate to deal with the problem”.73 Kring denna uppfattning att införandet 
av en generalklausul innebar ett underkännande av doktrinerna som metod mot 
skatteflykt, tycks konsensus råda i doktrin och jag har inte kunnat finna något i 
praxis som motsäger detta. 

                                                        
66 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 223-224. 
67 Edgar/Li/Sandler, Materials on Canadian Income Tax, s. 822. 
68 Se  MNR v. Cameron, [1972] CTC 380, 72 DTC 6325 (SCC). 
69 Se t.ex. Stubart Investments Limited v. The Queen, [1984] CTC 294, 84 DTC 6305 (SCC). 
70 Se t.ex. Bonfman Trust v. The Queen, [1987] 1 CTC 117, 87 DTC 5059 (SCC) och Friesen v. 
Canada, [1995] 2 CTC 369, 95 DTC 5551 (SCC). För en kommentar gällande dessa mål se t.ex. 
Duff, Canadian Income Tax Law, s. 141-142. 
71 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part 2, CTJ, 1988, s. 1136. 
72 Se Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1016-1018 där författarna utvecklar detta. 
73 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part 1, CTJ, 1988, s. 833. 
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5.4.4.3 Generalklausulens förhållande till special- och stopplagstiftning  
För att motverka skatteflykt används i kanadensisk rätt vid sidan av 
generalklausulen även special- och stopplagstiftning. Specialklausuler förekom 
också i stor utsträckning före generalklausulens tillkomst. Många av dessa har 
levt kvar och även nya har tillkommit efter klausulens införande.74 Även om 
stopplagstiftning fortfarande förekommer är det idag i en betydligt mer 
begränsad omfattning än före generalklausulens tillkomst, då ny lagstiftning 
tillkännagavs i ett mycket högt tempo.75  

Generalklausulens förhållande till specialklausulerna är inte mer än sparsamt 
behandlat i doktrin och jag har inte funnit exempel på att denna fråga har 
behandlats i praxis. Det som ändå kan sägas är att generalklausulen tydligt har 
ansetts vara ”a provision of last resort”76 vilken enbart kan komma ifråga när all 
övrig lagstiftning redan har prövats. Detta innebär att då en situation faller inom 
en specialklausuls möjliga område skall specialklausulens eventuella 
tillämpning prövas i första hand. Om en tillämpning av den aktuella 
specialregeln inte anses möjlig, kan nästa steg eventuellt bli att pröva om 
generalklausulen kan tillämpas. M.a.o. anses inte specialklausulernas existens 
utesluta att generalklausulen kan användas på samma område, även om det har 
hävdats i doktrin att det inte är ett önskvärt tillvägagångssätt och att det heller 
inte är troligt att detta skulle bli särskilt vanligt.77 

5.4.5 Sammanfattning 
Den dominerande metoden för tolkning av skattelag i Kanada var under många 
år en metod som har benämnts strict construction och som utmärks av att 
lagtexten tolkas mycket strikt i förhållande till ordalydelsen. I Stubart-målet 
1984 fastslog the Supreme Court att denna tolkningsmetod skulle överges till 
förmån för en modernare tolkning som skulle sätta ordalydelsen i ett större 
sammanhang och även tillmäta lagens syfte och ändamål vikt. Lagtolkningen 
kom dock inte att förändras särskilt mycket efter Stubart-målet och den 
kanadensiska skatterättsliga lagtolkningen anses i doktrin fortfarande präglas av 
strikt tolkning. Domstolarna anses också generellt använda sig av många olika 
metoder i lagtolkningen och det har förekommit kritik mot den osäkerhet som 
detta skapar. Analog tillämpning tycks inte förekomma i kanadensisk skatterätt. 

Det har diskuterats om generalklausulen mot skatteflykt i Kanada kan 
angripas p.g.a. sin konstruktion med vaga rekvisit. Huvudsakligen har 

                                                        
74 För en behandling och analys av specialklausulerna se t.ex. Duff, Canadian Income Tax Law, s. 
162-169 och McDonnell, Legislative Anti-Avoidance: The Interaction of the New General Rule 
and Representative Specific Rules, i report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference, 1988 
Conference Report, s. 6:1-6:34. 
75 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 21. 
76 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 492. 
77 McDonnell, Legislative Anti-Avoidance: The Interaction of the New General Rule and 
Representative Specific Rules, i report of Proceedings of the Fortieth Tax Conference, 1988 
Conference Report, s. 6:33-6:34. 
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diskussionen gällt om klausulen kan anses strida mot the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, section 7, eller mot legalitetsprincipen. Då detta har 
prövats i praxis har slutsatsen varit att det är först om en domstol anser att det i 
ett aktuellt mål är omöjligt att avgöra om generalklausulen är tillämplig som 
nästa steg blir att pröva frågan om ett eventuellt ogiltigförklarande av klausulen. 
Eftersom detta hittills aldrig har skett, har frågan heller aldrig ställts på sin spets 
i de högre instanserna. Den härskande uppfattningen i doktrin är att 
generalklausulen mest troligt inte kommer att ogiltigförklaras varken med stöd 
av the Canadian Charter of Rights and Freedoms eller legalitetsprincipen. 

I kanadensisk rätt bemöttes under många år skatteanpassade transaktioner 
med argument som tillkommit och utvecklats i praxis och som brukar benämnas 
som s.k. doktriner. De doktriner som varit tongivande är i första hand business 
purpose, sham och substance over form. Tillämpningsområdet för doktrinerna 
sträckte sig även utanför skatte-flyktsområdet då de t.ex. användes i hög grad 
även gällande skentransaktioner. Doktrinen om affärssyfte ansågs vid tidpunkten 
för Stubart-målet vara en vedertagen metod att använda i skatteflyktssituationer 
och därför blev reaktionerna starka när the Supreme Court i målet fastslog att 
någon sådan metod inte längre skulle tillämpas i kanadensisk rätt. I doktrin har 
framhållits att detta var orsaken till att en generalklausul infördes några år 
senare. Doktrinerna anses idag inte ha någon större funktion gällande 
skatteflyktsmål, mer än att de till viss del kan sägas ha överförts till 
generalklausulens konstruktion där främst tankarna om affärssyfte kan spåras i 
rekvisiten. 

Vid sidan av generalklausulen mot skatteflykt finns även i kanadensisk rätt 
special- och stopplagstiftning. Införandet av ny stopplagstiftning anses dock 
genom införandet av klausulen ha minskat rejält i omfattning. Relationen mellan 
specialklausulerna och generalklausulen är inte mer än sparsamt behandlad i 
doktrin och har inte heller berörts i praxis. Uppfattningen tycks dock vara att 
inom områden där det finns specialklausuler skall först en prövning av dessa 
göras. En tillämpning av generalklausulen är dock inte utesluten inom dessa 
områden om det kan konstateras att en transaktion faller utanför en 
specialklausuls tillämpningsområde. 

5.5 Generalklausulens bakgrund och utveckling  

5.5.1 Inledning 

För att förstå behovet av, och syftet med, generalklausulen vill jag ge en 
beskrivning av bakgrunden till införandet av klausulen i Kanada. Detta är viktigt 
då det är först i ljuset av den historiska utvecklingen som det går att förstå och 
analysera dagens situation. Uppfattning att den historiska utvecklingen är 
mycket viktig att ta med sig in i analysen av dagens situation har jag funnit 
särskilt uttryck för i Kanada, där många tycks uppfatta att situationen före 
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införandet av generalklausulen inte gav något annat val än att införa en 
generalklausul.78 

Inställningen till skatteflykt och de metoder som domstolarna har använt i 
Kanada för att motverka skatteflykt har varierat genom åren. Tre rättsfall och de 
argument och doktriner som kan härledas ur dessa, har särskilt starkt präglat 
utvecklingen inom skatteflyktsområdet. Målen är det amerikanska Gregory-
målet79 och det brittiska Duke of Westminister-målet80, båda från mitten av 
1930-talet, samt det kanadensiska Stubart-målet81 från 1984. De tre målen 
kommer att beskrivas nedan.  

Kanadensisk skatterätt har påverkats mycket av rättsutvecklingen i de övriga 
common law-länderna.82 I agerandet mot skatteflykt finns dock idag ingen 
entydig utveckling i dessa länder.83 Istället är det tydligt att ländernas 
rättsutveckling i detta sammanhang har tagit olika vägar. Kanada och Australien 

                                                        
78 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 492. Arnold uttrycker där att ”[t]he Parlament had no other option for preventing abusive 
tax Avoidance.” Se även Ehrlichmann/Singer/Vardy/Spiro, The Statutory context of the GAAR, i 
Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The General Anti-Avoidance Rule, s. 5. 
79 Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal revenue, 293 US 465 (1935). 
80 Commissioners of Inland Revenue v. Duke of Westminister 1935 [1936] AC 1 (HL).  
81 Stubart Investments Ltd. v. The Queen, [1984] CTC 294, 84 DTC 6305 (SCC). Se även avsnitt 
5.4.2.2. 
82 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 129-130. För en redogörelse för det kanadensiska 
skattesystemets framväxt, se Hogg/Magee/Li, Principes of Canadian Income Tax Law, s. 18-27. 
83 För en djupare genomgång av den historiska rättsutvecklingen inom skatteflyktsområdet och de 
doktriner som har använts se, främst gällande den kanadensiska tillämpningen; Arnold, 
Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, CTJ, 2001, 
främst s. 3 och 32-33 där Arnold påvisar hur argumenten och domen i Duke of Westminister-målet 
fortfarande har stor betydelse för kanadensisk skatterättslig praxis och Duff, Canadian Income Tax 
Law, s. 129-144 där Duff går igenom olika doktriner som kan härledas tillbaka till de klassiska 
rättsfall som behandlas i detta avsnitt. Gällande den amerikanska tillämpningen av doktrinerna, 
se t.ex. Atiyah/Summers, Form and substance in Anglo-American Law, Banoun, Omgåelse av 
skattereglerne. En studie av høyersterettspraksis, s. 21-26, McMahon, Randon Thoughts on 
Applying Judicial Doctrines to Interpret the Internal Revenue Code, Southern Methodist University 
School of Law,  s. 195-208, Streng/Yoder, National Report, United States, i Form and Substance in 
Tax Law, s. 595-623, Tiley, Judicial Anti-avoidance Doctrines: The US Alternatives, BTR, 1987, s. 
180-197, Tiley, Judicial Anti-avoidance Doctrines: The US Alternatives – Part II, BTR, 1987, s. 
220-244 och Tiley/Jensen, The Control of Avoidance: The United States Experience, BTR, 1998, s. 
161-185. Gällande den brittiska tillämpningen av doktrinerna se t.ex. Ashton, The Ramsay 
”Saga” – Is There Now Light at the End of the Tunnel?, BTR, 1988, s. 482-498, Ballard/Davison, 
National Report, United Kingdom, i Form and Substance in Tax Law, s. 569-593, Banoun, 
Omgåelse av skattereglerne. En studie av høyersterettspraksis, s. 26-39, Gammie, Tax Avoidance 
and the Rule of Law: A perspective from the United Kingdom, i Cooper, Tax Avoidance and the 
Rule of Law, s. 181-218, Roxan, General Anti-Avoidance in the United Kingdom, i Erlichmann, 
Tax Avoidance in Canada. The General Anti-Avoidance Rule, s. 83-115, Tiley, Judicial Anti-
avoidance Doctrines: Some Problem Areas, BTR, 1988, s. 63-103, Tiley, Judicial Anti-avoidance 
Doctrines: Corporations and Conclusions, BTR, 1988, s. 108-145 och Wiggin, Substance versus 
Form. Present State of Case Law, European Taxation, 1990, s. 91-105. För en jämförelse mellan 
kanadensisk och brittisk praxis se t.ex. Freedman, Converging Tracks? Recent Development in 
Canadian and UK Approaches to tax avoidance, CTJ, 2005, s. 1038-1046 och Gammie, Barclays 
and Canada Trustco: Further comment from a UK perspective, CTJ, 2005, s. 1047-1052. Övriga 
länder som anses tillhöra common law-länderna, har inte behandlats. 
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har antagit lagstiftade generalklausuler medan USA och Storbritannien istället 
stödjer avgöranden inom detta område på flera olika doktriner som har 
utvecklats i praxis. I Storbritannien har införandet av en lagstiftad 
generalklausul diskuterats men avslagits.84 Även mellan de länder som använder 
sig av samma metod mot skatteflykt i grunden, t.ex. Storbritannien och USA 
som båda kan sägas tillämpa praxismetoder, finns skillnader i rättsutvecklingen 
inom skatteflyktsområdet.85 Mycket har skrivits om rättsutvecklingen på 
skatteflyktsområdet i såväl Kanada som de övriga common law-länderna. 
Avsnittet koncentreras till det som är av störst vikt för den kommande analysen 
av den kanadensiska generalklausulen. 

Nedan behandlas inledningsvis Gregory- och Duke of Westministermålen. 
Dessa båda mål har varit mycket betydelsefulla inom skatteflyktsområdet i 
samtliga common law-länder och deras inflytande på rättsutvecklingen är 
odiskutabel.86 I USA antogs tidigt en restriktiv inställning till skatteflykt vilket 
visade sig bl.a. i det numera klassiska Gregory-målet.87 Domstolarna i 
Storbritannien och Kanada tillämpade vid samma tid en mer liberal hållning där 
de skattskyldigas transaktioner accepterades oavsett syftet med dem så länge de 
inte stred mot lagens ordalydelse.88 Denna inställning blev tydlig i Duke of 
Westminister-målet som har blivit minst lika klassiskt som det amerikanska 
målet från samma tid. Utgången i de båda målen, men främst argumenten och 
diskussionerna som ledde fram till domsluten, har gett rättsfallen stor 
uppmärksamhet och grunderna till de välkända s.k. doktrinerna mot skatteflykt 
brukar sägas kunna utläsas ur dessa rättsfall.89  

I avsnittet behandlas även Stubart-målet som dels innehöll viktiga 
ställningstaganden gällande den skatterättsliga lagtolkningen och dels innebar 
slutet på affärssyftesdoktrinen i kanadensisk rätt. Vidare redogörs för 
utvecklingen efter Stubart-målet som ledde fram till införandet av 
generalklausulen. 

5.5.2 Gregory-målet 
I det amerikanska Gregory-målet från 193590 fastslog domstolen generellt att 
skattskyldiga tveklöst har rätt att minska sin skatt med lagliga metoder och att 

                                                        
84 Förslaget som utarbetades finns i Tax Law Review Committee, Tax Avoidance: A report by the 
Review Committee, The institute for fiscal Studies, 1997. Förslaget kommenterades bl.a. av 
McKay, Tax Law Review Committee Report on Tax Avoidance, BTR, 1998, s. 86-92. Se även 
Gammie, Tax Avoidance and the Rule of Law: A perspective from the United Kingdom, i Cooper, 
Tax Avoidance and the Rule of Law, s. 181-218 och Masters, Is There Need for Anti-Avoidance 
Legislation in the UK?, BTR, 1994, s. 647-673. 
85 För en jämförelse mellan amerikansk och brittisk praxis se t.ex. Millet, Artificial Tax 
Avoidance. The English and American Approach, BTR, 1986, s. 327-339 och Popkin, Judicial 
Anti-Tax Avoidance Doctrine in England: A United States Perspective, BTR, 1991, s. 283-310. 
86 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 129-130.  
87 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 130. 
88 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 130. 
89 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 129-144. 
90 Gregory v. Helvering, Commissioner of Internal revenue, 293 US 465 (1935). 
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den skattskyldiges transaktioner därmed inte skall underkännas enbart beroende 
på att syftet med dem är att undvika skatt. Att den skattskyldiges motiv till en 
transaktion inte skall tillmätas vikt ansåg domstolen dock inte gälla i situationer 
där transaktionerna i fråga ligger utanför syftet med lagen. Om sådana 
situationer skulle tillåtas skulle det enligt domstolen innebära ett främjande av 
artificiella transaktioner vilket skulle frånta lagen all seriös funktion. 

Bakgrunden till Gregoryfallet var följande: Gregory var enda aktieägaren till 
aktierna i företaget United Mortgage Corporation (Mortgage) som bland sina 
tillgångar bland annat hade 1000 aktier i företaget Monitor Securities 
Corporation (Monitor). I vad som Skattemyndigheten i rättsfallet hävdade var 
uppsåt att överföra dessa sistnämnda andelar till sig själv för en vidare-
försäljning med personlig vinst och samtidigt minska skattekonsekvenserna som 
skulle uppstå vid en sådan utdelning, försökte Gregory genomföra en 
omstrukturering enligt paragraf 112 (g) i the Renevue Act of 1928. 
Omstruktureringen som följde innebar att Gregory skapade ett nytt bolag, Averil 
Corporation (Averil), dit samtliga aktier i Monitor flyttades över bara tre dagar 
efter det att Averil uppstått. Gregory var den enda ägaren även till Averil som 
utöver mottagandet av Monitor-aktierna inte var inblandat i någon annan 
affärsverksamhet eller några andra transaktioner innan företaget upplöstes igen 
ca en vecka senare. Averils samtliga tillgångar tillföll Gregory som omedelbart 
sålde aktierna med vinst. Det var otvistigt i målet att om den s.k. 
omstruktureringen på något sätt skulle ogiltigförklaras i skattehänseende, skulle 
Gregorys vinst för aktieförsäljningen beskattas mycket hårdare.  

I Gregory-målet hävdade skattemyndigheten att även om transaktionerna 
som skulle bedömas till sin yttre form var hänförliga till en omstrukturering var 
de till sitt innehåll en utdelning och borde därför beskattas som en sådan. I detta 
resonemang finns argument som har använts i genomsynsdoktrinen och som 
innebär att en handling skall bedömas utifrån sitt ekonomiska innehåll och inte 
från den juridiska form som den har iklätts. Denna doktrin, eller princip, har fått 
stor spridning i common law-länderna, men har också kritiserats på många olika 
grunder. De vanligaste anser Tiley vara att metoden antingen är ”incoherent, 
given the availability of alternative ways of structuring transactions, or 
incomplete, given the absence of any specific explanation as to why one 
transaction or series of transactions should be assimilated another”.91  

I Gregory-målet beslöt domstolen att behandla det som till sin yttre form var 
en omstrukturering som en utdelning, då detta bättre speglade transaktionens 
innehåll. Detta tycks grundas på uppfattningen att en utdelning skulle ha uppnått 
huvudsyftet på ett enkelt sätt, medan omstruktureringen inte tjänade något annat 
syfte än att erhålla en lägre beskattning. Därigenom kan man säga att principen 
om affärssyfte givit den nödvändiga anledningen till att omkategorisera 
transaktionerna. Duff menar att det därför går att anse att genomsynsargumentet 
fungerat som ett hjälpande komplement till affärssyftestestet. Medan 

                                                        
91 Se t.ex. Tiley, Judicial Anti-avoidance Doctrines: The US Alternatives - part II, BTR, 1987, s. 
220. 
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affärssyftestestet gav anledningen till att omklassificera transaktionerna så gav 
genomsynsprincipen lösningen till hur detta skulle genomföras.92  

Att det finns tankar och argument om genomsyn i Gregory-målet är klart, 
även om dessa varken är särskilt utvecklade eller klara. Gällande affärssyfte är 
det dock svårare att säga om domstolen verkligen avsåg att rättsfallet skulle 
innebära tillkomsten av ett resonemang om affärssyfte. Domstolen uttryckte i sin 
dom bl.a. följande: 
 

“When subdivision (B) speaks of a transfer of assets by one corporation to 
another, it means a transfer made ‘in pursuance of a plan of reorganization’ 
[§ 112 (g)] of corporate business; and not a transfer of assets by one 
corporation to another in pursuance of a plan having no relation to the 
business of either, as plainly is the case here. Putting aside, then, the 
question of motive in respect of taxation altogether, and fixing the character 
of the proceedings by what actually occurred, what do we find? Simply an 
operation having no business or corporate purpose...” 

 
Den fråga som uppkommer är om domstolen egentligen bara tolkade uttrycket 
plan of reorganization och kom fram till att de transaktioner som den 
skattskyldige i det aktuella rättsfallet genomfört föll utanför ordalydelsen. 
Domare Learned Hand knyter i domen ihop resonemangen om såväl tolkning 
som affärssyfte och sken i sitt uttalande om transaktionerna. Han ansåg att: 

 
”[a]ll the steps were real, and their only defect was that they were not what 
the statute means by a ‘reorganization’, because the transactions were no 
part of the conduct of the business of either of both companies; so viewed 
they were a sham[...]”  

 
Oavsett vad domstolen egentligen avsåg i Gregory-målet så blev domen ett 
startskott för diskussionen om affärssyfte i USA.93 Affärssyftesargumentet har 
sedan kommit att spela en stor roll i skatteflyktssammanhang och har använts i 
stor utsträckning av domstolar i common law-länderna.94 Från amerikansk praxis 
har både genomsyns- och affärssyftesdoktrinerna hämtats, vilka under olika 
tidsperioder har haft stor betydelse i kanadensisk rätt. Det var dock inte förrän 
efter 1970-talets mitt som framför allt diskussionerna om affärssyfte på allvar 

                                                        
92 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 134. 
93 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 133.  
94 Välkända rättsfall i detta avseende är t.ex. Bazley v. CIR, 331 US 737 (1947) och Goldstein v. 
CIR, 364 F2d 734 (1967). För en genomgång av amerikansk doktrin se t.ex. Atiyah/Summers, 
Form and substance in Anglo-American Law, Banoun, Omgåelse av skattereglerne. En studie av 
høyersterettspraksis, s. 21-26, McMahon, Randon Thoughts on Applying Judicial Doctrines to 
Interpret the Internal Revenue Code, Southern Methodist University School of Law,  s. 195-208, 
Streng/Yoder, National Report, United States, i Form and Substance in Tax Law, s. 595-623, Tiley, 
Judicial Anti-avoidance Doctrines: The US Alternatives, BTR, 1987, s. 180-197, Tiley, Judicial 
Anti-avoidance Doctrines: The US Alternatives – Part II, BTR, 1987, s. 220-244 och Tiley/Jensen, 
The Control of Avoidance: The United States Experience, BTR, 1998, s. 161-185. 
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vann insteg i skatteflyktsammanhang i Kanada. I tidigare praxis var det istället 
det brittiska Duke of Westminister-målet som fick störst inflytande.95 

5.5.3 Duke of Westminister-målet 
Bakgrunden till det brittiska Duke of Westminister-målet från 193696 var 
följande: Hertigen av Westminister hade ett stort antal anställda tjänare. Enligt 
den brittiska inkomstskattelagen var inte löner till tjänare avdragsgilla. 
Skattelagstiftningen tillät dock avdrag för årliga ersättningar som härrörde från 
en juridisk förpliktelse. Hertigen skrev därför ett kontrakt med var och en av 
sina anställda om att en årlig summa skulle utbetalas till dem under en tidsperiod 
av sju år. Betalningarna måste utgå antingen de anställda utförde något arbete åt 
honom eller inte. Det var m.a.o. en viss risk som hertigen tog genom att skriva 
dessa kontrakt, men hans kostnader för de anställda inom hushållet förvandlades 
genom handlingen från icke avdragsgilla, till avdragsgilla, kostnader. 

Från målet, kommer det numera klassiska uttalandet: 
 

”Every man is entitled if he can to order his affairs so as that the tax 
attaching under the appropriate Acts is less than it otherwise would be. If he 
succeeds in ordering them so as to secure this result, then, however 
unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his fellow taxpayers 
may be of his ingenuity, he cannot be compelled to pay an increased tax.” 

 
Detta uttalande brukar benämnas Duke of Westministerprincipen97, men ur 
målet kan egentligen tre mer nyanserade principer utläsas: 

 
• Skattelagstiftningen skall tolkas strikt. 

• En transaktion skall bedömas efter sin rättsliga form och inte efter sitt 
ekonomiska innehåll och 

• en transaktion skall anses skattemässigt giltig även om den saknar 
affärssyfte och har genomförts enbart för att undvika skatt.98 

Utgången i Duke of Westminister- och Gregorymålen skilde sig således markant 
åt. Domstolen ansåg inte i Duke of Westminister-målet att det fanns skäl att 
skattemässigt ingripa mot den skattskyldiges transaktioner då de inte stred mot 
lagens ordalydelse. Skattemyndigheten hävdade att innehållet i transaktionerna 
var en lön och därför borde beskattas som en sådan. Detta argument avslogs 
tillsammans med all annan argumentation som innebar att domstolarna skulle 
göra avsteg från den karaktärisering av transaktionerna som den skattskyldige 

                                                        
95 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 143-144. 
96 Commissioners of Inland Revenue v. Duke of Westminister 1935 [1936] AC 1 (HL).  
97 Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, i 
Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, s. 43-44. 
98 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 556. 
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gjort genom att se till transaktionernas verkliga innehåll. Domstolen ansåg det 
omöjligt att frångå transaktionernas karaktärisering genom att ”ignore the legal 
position” eller ”brush aside deeds, disregard the legal rights and liabilities 
arising under a contract between parties, and decide the question of taxability 
or non-taxability upon the footing of the rights and liabilities of the parties 
being different from what they in law they are.” 

Domstolen kan därför sägas tydligt ha förkastat tankarna på en generell 
genomsynsmetod. Trots detta sägs i domen att domstolen skall avstå från den 
klassificering som använts av parterna till fördel för ”the substance[...] which 
results from the legal rights and obligations of the parties ascertained upon 
ordinary legal principles.” 

Vad domstolen egentligen avsåg med detta uttalande har i senare praxis visat 
sig mycket svårt att fastställa och i det här avseendet har domen givit upphov till 
stor förvirring. De kanadensiska domstolarna valde att utgå från att en handlings 
innehåll i vissa situationer trots allt skall gå före dess form, men att en 
genomsynsmetod inte skall gälla fullt ut. Gränserna i detta avseende var 
emellertid mycket oklara.99 

Oavsett om en begränsad genomsynsmetod eventuellt kan sägas ha överlevt 
Duke of Westminister-målet innebar målet en restriktiv inställning till 
ingripanden mot skatteanpassade transaktioner som levde, och i viss 
utsträckning lever kvar, i såväl Kanada som Storbritannien.100 Även idag har den 
s.k. Duke of Westminister-principen en funktion i brittisk rätt och inget senare 
rättsfall har uttryckligen gjort målet inaktuellt.101 T.o.m. i Ramsay-målet102, som 
har givit upphov till en ny doktrin (Ramsay-doktrinen) i Storbritannien och som 
anses inskränka de skattskyldigas rättigheter i förhållande till Duke of 
Westminister-principen, sägs att Ramsay inte strider mot Duke of 
Westministermålet. De kanadensiska domstolarna har heller aldrig övergett 
Duke of Westminister-principen helt.103 I ett kanadensiskt rättsfall från 1998 
skrev the Federal Court of Appeal att Duke of Westminister-principen är lika 
aktuell idag som för sextio år sedan då den tillkom. Domstolen hävdade vidare 
att utan Duke of Westminister-målet hade skatteflyktspraxis i Kanada utvecklats 
i en helt annan riktning. Detta ansåg domstolen skulle ha varit mer naturligt då 
det inom andra rättsområden är generellt accepterat att ingenting kan uppnås 
indirekt som inte kan uppnås direkt.104 Hur principens fortsatta starka ställning 

                                                        
99 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 140-141. 
100 Hogg/Magee/Li, uttrycker i Principles of Canadian Income Tax Law, s. 557 att “[t]he three 
principles derived from the Duke of Westminister case were obviously highly sympathetic to tax 
avoidance. They cast upon the drafters of tax legislation the burden of finding language that would 
squarely catch every transaction that ought to be taxable.” 
101 Ballard/Davison, National Report, United Kingdom, i Form and Substance in Tax Law, s. 575. 
102 W.T. Ramsay Ltd v. IRC [1982] AC 300 (HL). 
103Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, i 
Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, främst s. 41 och 80-81. 
104 Consolidated Cdn. Constractors v. The Queen, [1998] GSTC 91 (FCA). Målet kommenteras av 
Arnold i Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, 
CTJ, 2001, främst s. 1. 
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är förenlig med tillämpandet av generalklausulen mot skatteflykt, har diskuterats 
i kanadensisk doktrin.105  

5.5.4 Stubart-målet 
Från mitten av 1970-talet gick det att se en viss förändring i inställningen hos de 
kanadensiska domstolarna och den linje de då började följa kom allt mer att 
likna den amerikanska.106  Även i Storbritannien skedde i början av 1980-talet en 
viss glidning mot ett mer aktivt ingripande i praxis mot skatteflykt.107 Den 
inställning som etablerade sig i Kanada från mitten på 1970-talet och nästan tio 
år framåt kom att präglas mycket av de doktriner som redan sedan mitten på 
1930-talet använts av amerikanska domstolar, vilket innebar bl.a. att argument 
gällande transaktionernas affärssyfte började användas av de kanadensiska 
domstolarna i skatteflyktsmål.108 Praxis var långt ifrån klar på området och det 
diskuterades mycket i doktrin huruvida ett affärssyftestest borde användas eller 
inte.109 Uppfattningarna gick isär, men de flesta verkade anse att 
affärssyftesargumenten hade kommit för att stanna i kanadensisk praxis.110 Med 
tanke på detta slog utgången och argumentationen i det kanadensiska Stubart-
målet som avgjordes av the Supreme Court 1984 ner som en blixt från klar 
himmel. Trots att Stubart-målet kan sägas till stora delar ha blivit inaktuellt 
genom införandet av generalklausulen är rättsfallet fortfarande ansett som det 
viktigaste rättsfallet i Kanada inom skatteflyktsområdet.111 

Bakgrunden till Stubartfallet var en i skattesammanhang tämligen enkel 
transaktion som innebar att Stubart Investments Ltd. (Stubart) transfererade sina 
tillgångar till systerbolaget Grover Cast Stone Company Limited (Grover) som 
nyligen hade haft ansenliga förluster. Grover utnämnde sedan Stubart till sin 
agent som skulle fortsätta att sköta den vinstgivande verksamheten precis som 
före överlåtelsen av verksamheten. Detta gjordes för att kunna utnyttja Grovers 
förluster till att väga upp vinsterna i Stubart. Det var otvistigt i målet att syftet 
bakom transaktionerna var att minska beskattningen av vinsterna i Stubart.  

                                                        
105 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 488-511. 
106 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 143-144. Som exempel på kanadensiska rättsfall som 
stödjer detta anger Duff Dominion Bridge Company Ltd. v. The Queen, [1977] CTC 554, 77 DTC 
5367 (FCA) och M.N.R. v. A.T. Leon et al., [1976] CTC 532, 76 DTC 6299 (FCA). Som brittiska 
exempel anger Duff W.T. Ramsay Ltd v. IRC [1982] AC 300 (HL), C.I.R. v. Burmah Oil Co. Ltd., 
[1981] 54 T.C. 200 (HL) och Furniss v. Dawson, [1984] 1 All E.R. 530. 
107 Två tidiga viktiga rättsfall i detta avseende är W.T. Ramsay Ltd v. IRC [1982] AC 300 (HL) 
och Furniss v. Dawson, [1984] 1 All E.R. 530. 
108 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 130. 
109 McDonnell/Thomas, The Supreme Court and Business Purpose: Is There Life After Stubart?, 
CTJ, 1984, s. 854. 
110 Se t.ex. Arnold, In Praise of the Business Purpose Test, i report of Proceedings of the Thirty-
Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, s. 10:1-10:34, Arnold/Wilson, The General Anti-
Avoidance Rule – Part 1, CTJ, 1988, s. 834 och McDonnell/Thomas, The Supreme Court and 
Business Purpose: Is There Life After Stubart?, CTJ, 1984, s. 853-854. 
111 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 144. 
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I målet fastslogs att strikt objektiv tolkning inte längre var den metod som 
skulle användas på skatterättsområdet i Kanada.112 Till den delen innebar domen 
ett avsteg från den tidigare tolkningstraditionen som härstammade från Duke of 
Westminister-målet. Domstolen markerade i målet också sambandet mellan 
skatteplanering och lagtolkning. Vidare diskuterades hur skatteflykt generellt 
skulle bemötas i praxis och den amerikanska modellen med användande av 
affärssyftestest förkastades. Domare Estey, gav i målet också tre riktlinjer till 
domstolen att följa i skatteflyktsmål, vilka dock har fått mycket begränsad 
betydelse i praxis.113 

Skattemyndigheten åberopade i Stubart-målet argumentet att affärssyfte 
saknades och ville underkänna de aktuella transaktionerna skattemässigt med 
stöd av att ”no transaction is valid in the income tax computation process that 
has not been entered into by the taxpayer for a valid business purpose”. 
Samtidigt underströks att med affärssyfte avsågs inte skattereduktionen som 
sådan. 

Domstolen inledde med att göra en grundlig redovisning av hur brittisk 
praxis hade förändrats sedan Duke of Westministerfallet för att alltmer likna den 
amerikanska. Det tydligaste exemplet på detta ansåg domstolen vara det allt mer 
utbredda användandet av resonemang kring affärssyfte. Domstolen slog sedan 
fast att inställningen i kanadensisk praxis var mer oklar och att diskussionen inte 
förrän i detta rättsfall nått den högsta domstolen. En genomgång gjordes av 
praxisutvecklingen i Kanada under 1960- och 70-talen och domstolen påvisade 
att förvirring tycktes råda gällande användandet av olika angreppssätt mot 
skatteflyktstransaktioner. 

I domen är det tydligt att den dåvarande section 245(1) ITA tycks ha spelat 
en stor roll när det gäller domstolens ställningstagande om att affärssyftestest 
inte skulle användas av kanadensiska domstolar.  

Den dåvarande section 245(1) löd: 
 

”In computing income for the purposes of this Act, no deduction may be 
made in respect of a disbursement or expense made or incurred in respect of 
a transaction or operation that, if allowed, would unduly or artificially 
reduce the income.” 

 
Även om regeln var tillämplig på hela ITA var den begränsad på två sätt och 
därför inte ansedd som någon generell regel mot skatteflykt. Regelns smala 
tillämpningsområde gör det svårt att förstå varför domstolen tillmätte den sådan 
betydelse. För det första var det bara möjligt att angripa avdrag med regeln. För 
det andra måste dessa avdrag om de godkändes, minska inkomsten på ett sätt 
som kunde anses vara oskäligt, unduly, eller konstlat, artificially. Hur section 

                                                        
112 Se avsnitt 5.4.2.2. 
113 Se t.ex. Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax 
Avoidance, i Erlichmann, Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, s. 41 och 
Duff, Canadian Income Tax Law, s. 154-163. För en kritisk analys av dessa riktlinjer, se t.ex. 
McDonnell/Thomas, The Supreme Court and Business Purpose: Is There Life After Stubart?, CTJ, 
1984, s. 858-869. 
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245 skulle tolkas var vid tidpunkten för Stubartmålet oklart. Det var i första 
hand den sista delen av regeln som gav upphov till oklarheter. I flera fall hade 
oskäligt eller konstlat tolkats som situationer då avdragen hänförde sig till 
transaktioner som stod i motsats till normalt affärsbruk.114 I andra fall hade 
definitionerna istället varit simulerad eller fiktiv, vilket istället ledde in på sken-
doktrinen.115 

Trots att den dåvarande section 245(1) var både oklar och begränsad i sitt 
tillämpningsområde är det uppenbart att dess existens var viktig för domstolens 
diskussion om affärssyfte i Stubartmålet. Vid en genomgång av de senare 
brittiska rättsfallen på området uttalade domstolen att det måste beaktas att 
situationen i såväl Storbritannien som USA skilde sig från den i Kanada med 
tanke på att det i de andra länderna inte fanns någon motsvarighet till 245(1). Att 
tillmäta den dåvarande section 245(1) en sådan viktig roll som domstolen gjorde 
i Stubart-målet har ansetts som ett misstag, då det var uppenbart att klausulen 
hade ett smalt tillämpningsområde och inte ansågs vara någon generalklausul.116 

Sammanfattningsvis var de två viktigaste sakerna som Stubart-målet 
medförde, att affärssyftesdoktrinen inte längre skulle tillämpas i kanadensisk 
skatterätt, och att lagtolkningen skulle övergå till en mer modern tolkning som 
satte ordalydelsen i ett större sammanhang och tillmätte syftet och ändamålet 
med lagstiftningen större vikt. 

5.5.5 Efter Stubart-målet 
Efter Stubart-målet fanns således inte längre affärssyftestestet att tillgripa för att 
förhindra skatteflykt. Att the Supreme Court i målet fastslagit en ny inställning 
till lagtolkning ignorerades av skattemyndigheten som av politiska skäl vid 
denna tidpunkt tillämpade en mycket strikt lagtolkning, införde möjlighet till 
förhandsbesked för transaktioner som saknade affärssyfte och gav ut the 
Declaration of Taxpayer Rights som innehöll en formulering om att de 
skattskyldiga hade rätt att arrangera sina affärer för att uppnå så låg skatt som 
möjligt.117 Reaktionen på skattemyndighetens fördragsamma inställning till 
skatteplanering och skatteflykt blev att de skattskyldigas försök att minska sin 
skatt blev alltmer aggressiva.118 Detta blev så tydligt under åren 1985-1987 att 

                                                        
114 Ett exempel på ett rättsfall som tillämpat section 245 (1) på det har sättet är Shulman v. M.N.R., 
[1961] CTC 385, 61 DTC 1213.  
115 Ett exempel på ett rättsfall som tillämpat section 245 (1) på det här sättet är Spur Oil v. The 
Queen, [1981] CTC 336, 81 DTC 5168. För kommentarer till detta rättsfall se t.ex. Duff, Canadian 
Income Tax Law, s. 156. 
116 Se t.ex. Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the 
Rule of Law, s. 223. 
117 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 224. Formuleringen från the Declaration of Taxpayer Rights är numera ändrad till att i the 
Taxpayer Bill of Rights av den 28 maj 2007 stadga att de skattskyldigas rättighet är att varken 
betala mer eller mindre skatt än vad som framgår av skattelagstiftningen. 
118 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 224 och MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 21. 
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statens skatteintäkter under den här tiden kraftigt minskade.119 Utvecklingen gav 
upphov till något som MacIntosh benämner som ”the age of legislation by press 
release”.120 Finansdepartementet gick under åren efter Stubart-målet ständigt ut 
med meddelanden om ny stopplagstiftning. Det föreföll dock som en tämligen 
hopplös kamp och 1987 framlades det första förslaget till en generalklausul mot 
skatteflykt.121 

Förslaget till införande av en generalklausul mot skatteflykt kom i juni 1987 
i ett s.k. White Paper122 som behandlade den planerade skattereformen. Där 
fanns ett första utkast till generalklausulens konstruktion och för att minska 
osäkerheten kring klausulen även detaljerade Explanatory Notes123. När 
klausulen infördes 1988 utarbetade finansdepartementet även Technical 
Notes124och Skattemyndigheten (då benämnd Revenue Canada, numera Canada 
Revenue Agency, CRA) utfärdade Information Circulars 88-2 och 88-2 
supplement 1 som drar upp riktlinjer för myndighetens tillämpning av 
klausulen.125 

Generalklausulen mot skatteflykt infördes och fick verkan från den 13 
september 1988. Att införandet var en känslig och komplicerad fråga är tydligt i 
doktrin från tiden för införandet.126 Klausulen kritiserades hårt, främst av 
praktiserande skattejurister. Arnold och Wilson skriver att  “many argue that 
there is no need for such a rule, and those who concede that it might be 
necessary object to the form in which it has been drafted”.127 

5.5.6 Sammanfattning 
Den kanadensiska inställningen till skatteflykt har historiskt sett påverkats 
mycket av utvecklingen i de övriga common law-länderna. Under många år var 
den brittiska, tämligen liberala, hållningen gentemot skatteflykt som blivit tydlig 

                                                        
119 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 224 och MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 21. 
120 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 21. 
121 Canada Department of Finance, The White Paper Tax Reform 1987, 1987. 
122 Canada Department of Finance, The White Paper Tax Reform 1987, 1987. 
123 Canada Department of Finance, Explanatory Notes to Legislation Relating to Income Tax, 
1988. 
124 Canada Department of Finance, Technical Notes to Bill C-139, 1988. 
125 Revenue Canada Taxation, Information Circular No. 88-2, General Anti-Avoidance Rule 
Section 245 of the Income Tax Act, 1988 och Revenue Canada Taxation, Information Circular No. 
88-2, Supplement 1, 1990. 
126 För exempel på inlägg i debatten om generalklausulens införande, se Arnold, In Praise of the 
Business Purpose Test, i report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax Conference, 1987 
Conference Report, s. 10:1-10:34, Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule part 1, 2 och 
3, CTJ, 1988, s. 829-887, 1123-1185 och 1369-1410,  Dodge, A New and More Coherent Approach 
to Tax Avoidance, CTJ, 1988, s. 1-22, Hiltz, Section 245 of the Income Tax Act, i report of 
Proceedings of the Fortieth Tax Conference, 1988 Conference Report, s. 7:1-7:9, Kellough, A 
Review and Analysis of the Redrafted General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 1988, s. 23-78 och 
Nathanson, The Proposed General Anti-Avoidance Rule, i report of Proceedings of the Thirty-
Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, s. 9:1-9:27. 
127 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part 1, CTJ, 1988, s. 833. 
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i Duke of Westminister-målet i mitten av 1930-talet den som kom att gälla även 
i Kanada. Från målet kommer det numera klassiska citatet ”Every man is 
entitled if he can to order his affairs so as that the tax attaching under the 
appropriate Acts is less than it otherwise would be.” Detta uttalande brukar 
benämnas Duke of Westministerprincipen, men ur målet anses tre mer 
nyanserade principer kunna utläsas: 

 
• Skattelagstiftningen skall tolkas strikt. 

• En transaktion skall bedömas efter sin rättsliga form och inte efter sitt 
ekonomiska innehåll. 

• En transaktion skall anses skattemässigt giltig även om den saknar 
affärssyfte och har genomförts enbart för att undvika skatt. 

Än idag framhålls ofta i kanadensisk doktrin att ”the Duke is still alive”128 och 
med det avses att även om dessa principer inte råder fullt ut, finns fortfarande 
exempel där domstolarna argumenterar utifrån grundtankarna från Duke of 
Westminister-målet.  

Från mitten av 1970-talet och framåt förändrades dock inställningen till 
skatteflykt och den linje som kom att gälla liknade allt mer den amerikanska. I 
USA hade inställningen till skatteflykt ända sedan Gregory-målet 1935 varit mer 
restriktiv än i Storbritannien och Kanada och doktrinerna om affärssyfte och 
genomsyn användes för att motverka skatteanpassade transaktioner. Framför allt 
utvecklades doktrinen om affärssyfte i Kanada och den ansågs vid tidpunkten 
för Stubartmålet i mitten av 1980-talet vara en vedertagen metod mot 
skatteflykt. När the Supreme Court i målet fastslog att någon sådan doktrin inte 
längre skulle tillämpas i Kanada, blev resultatet att rätttssystemet inte längre 
hade någon repressiv metod mot skatteflykt. Detta, kombinerat med att 
skattemyndigheten under den här tiden hade en liberal inställning till 
skatteanpassade transaktioner, kom att leda till att de skattskyldigas försök att 
minska sin skatt blev alltmer aggressiva. Efter några år av intensiv 
stopplagstiftning infördes den första generalklausulen mot skatteflykt 1987, med 
verkan från den 13 september 1988. 

5.6 Generalklausulens konstruktion och tillämpning 

5.6.1 Inledning 
Den kanadensiska generalklausulen mot skatteflykt är införd i ITA section 245 
och består av åtta underparagrafer, subsections. Subsection 245(1) utgör 
definitionerna, vad som skall omfattas av klausulen avgörs i subsection 245(2-4) 

                                                        
128 Arnold i The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
504. 
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medan beskattningskonsekvenserna och de mer administrativa reglerna finns i 
de sista delarna av klausulen. 

Nedan behandlas inledningsvis några grundläggande frågor som klausulens 
tillämpningsområde, möjligheten för de skattskyldiga att erhålla förhandsbesked 
och de administrativa specialregler som gäller för klausulens tillämpning. Sedan 
beskrivs rekvisiten och hur de har tolkats i praxis och doktrin. Därefter 
behandlas klausulens rättsföljd. Slutligen dras några allmänna slutsatser om 
generalklausulens tillämpning. 

5.6.2 Grundläggande frågor 
Den kanadensiska generalklausulen är införd i ITA och är därmed begränsad till 
inkomstskatterättens område. Jag har ingenstans i den mycket omfattande 
kanadensiska doktrinen gällande skatteflykt funnit någon diskussion om 
huruvida tillämpningsområdet borde utökas till även andra skatter. 

Förhandsbesked kan i Kanada erhållas från CRA på begäran av den 
skattskyldige. Det officiella förhandsbeskedsinstitutet har funnits sedan 1970 
och i samband med dess införande uttalades av myndigheten att förhandsbesked 
”will be regarded as binding on the Department”.129 Det finns inte några 
uppmärksammade fall där myndigheten anses ha avvikit från förhandsbesked.130 
Det kan dock ändå vara intressant att konstatera att förhandsbeskedsinstitutet 
inte är lagfäst och att det dessutom finns ett äldre rättsfall som härstammar från 
tiden före 1970, där myndigheten inte ansågs förhindrad att frångå ett tidigare 
givet förhandsbesked. I doktrin finns uppfattningen att om frågan skulle ställas 
på sin spets är det troligt att svaret skulle bli detsamma idag och att det därför 
skulle vara önskvärt att ge förhandsbeskedsinstitutet lagstöd.131 Av alla 
förhandsbeskedsärenden rör ca 60 procent generalklausulen mot skatteflykt.132 

En kort tid efter generalklausulens införande i Kanada skapades en särskild 
kommitté, the GAAR-committee, som är en del av CRA och som tar beslut i 
enskilda fall både gällande beskattning och gällande förhandsbesked om 
huruvida klausulen skall tillämpas.133 CRA har ingen möjlighet att tillämpa 
generalklausulen utan ett beslut från the GAAR-committee. Kommittén består av 

                                                        
129 Revenue Canada Taxation, Information Circular 70-6R3, Advance Income Tax Rulings, 1996, 
paragraf 6. 
130 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 18. 
131 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 18. 
132 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 7. 
133 Stöd för att beslut om generalklausulens tillämpning skall fattas av en särskild tillsatt grupp 
finns i Revenue Canada Taxation, Information Circular 88-2, General Anti-Avoidance Rule Section 
245 of the Income Tax Act, 1988, paragraf 2. Kommitténs arbete har bl.a. beskrivits av Adams, The 
General Anti-Avoidance Rule (GAAR) Committee, i report of Proceedings of the Forty-Seventh 
Tax Conference, 1995 Conference Report, s. 54:1-54:9, Boyle/Gulliver/Lalonde/Lévesque/Lynch, 
The GAAR Committee: Myth and Reality, i report of Proceedings of the Fifty-fourth Tax 
Conference, 2002 Conference Report, s. 10:1-10:20, MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI 
Conference, 1999, s. 1-34, och Roy, The Tax Avoidance Program, i report of Proceedings of the 
Forty-Fifth Tax Conference, 1992 Conference Report, s. 7:1-7:9. 
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erfarna personer från olika avdelningar av CRA, finansdepartementet och 
justitiedepartementet. 

Ett normalt fall som behandlas av kommittén inleds med att skatte-
myndigheten meddelar den skattskyldige att den överväger att tillämpa 
generalklausulen i ett beskattningsärende.134 Långt ifrån alla fall kommer från 
CRA, då en stor andel är förhandsbeskedsärenden. Vid CRA:s kontakt med den 
skattskyldige uppmanas denne att inkomma med en inlaga där transaktionerna 
förklaras och den skattskyldige har möjlighet att försöka övertyga kommittén 
om att generalklausulen inte skall tillämpas. Den skattskyldige har dock inte rätt 
att personligen framträda inför kommittén.135  

Den skattskyldiges inlaga, en summering av fallet och en analys från CRA:s 
avdelning för skatteflykt är sedan det material som ligger till grund för 
kommitténs beslut i fallet om huruvida skattemyndigheten skall gå vidare och 
tillämpa generalklausulen. I cirka två tredjedelar av de fall som kommittén 
prövar beslutas att klausulen inte skall tillämpas.136 

Generalklausulen innehåller inga uttryckliga regler om bevisbörda. I praxis 
har dock tydligt framgått att det åligger CRA att bevisa att klausulen är uppfylld 
och kraven har i doktrin uppfattats som högt ställda.137  

5.6.3 Rekvisiten 

5.6.3.1 Inledning 

Jag vill inledningsvis påpeka de språkliga svårigheter som den engelska 
terminologin ger upphov till genom att begreppet tax avoidance används för att 
beteckna såväl skatteplanering som skatteflykt. I subsection 245(2) framgår att 
generalklausulen skall tillämpas när en transaktion är en avoidance transaction.. 
Först fastställs genom subsection 245(3) om en avoidance transaction 
föreligger. När det har konstaterats att så är fallet återstår att se om den kan 
sägas utgöra ett missbruk av skattelagen enligt subsection 245(4). Om även 
245(4) är uppfylld är transaktionen att anse som skatteflykt i lagens mening och 
den kan angripas med generalklausulen. 

Det är svårt att finna en bra översättning till svenska av tax avoidance, med 
tanke på att detta ord omfattar både skatteplanering och skatteflykt och 
omväxlande används för att beteckna det ena eller det andra, eller båda 
företeelserna.138 Den svenska terminologin, som skiljer mellan skatteplanering 
och skatteflykt, är i det här avseendet enligt min uppfattning tydligare och mer 
nyanserad än den engelska. Det har påpekats i kanadensisk doktrin att det kan 
innebära ett problem att beteckna såväl accepterade som oaccepterade 

                                                        
134 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference,1999, s. 7. 
135 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 7. 
136 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 8. 
137 Se t.ex. Van Der Hout, Development of the GAAR in the Case Law, i Erlichmann, Tax 
Avoidance in Canada. The General Anti-Avoidance Rule, s. 175-176. 
138 Se avsnitt 5.2. 
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skattearrangemang för tax avoidance.139 Speciellt problematiskt blir det när tax 
avoidance skall användas gällande generalklausulen både för att beteckna det 
som eventuellt kan komma att omfattas, det som faller utanför klausulen och det 
som har kunnat angripas med klausulen.140 Det här problemet blir också tydligt i 
generalklausulens rekvisit där vad som krävs för att en transaktion skall anses 
vara en avoidance transaction uppställs i 245(3). Men för att klausulen skall 
kunna tillämpas på transaktionen måste den även omfattas av de krav som 
uppställs i 245(4). En handling som enbart stämmer med rekvisiten i 245(3) men 
inte i 245(4) bör därför inte kunna klassificeras som skatteflykt då den inte kan 
angripas med klausulen. Duff ifrågasätter om avoidance transactions verkligen 
är en passande term som den används idag i den kanadensiska generalklausulen. 
Han menar att avoidance transactions egentligen borde sparas för att beteckna 
transaktioner som inte bara faller inom subsection 245(3) utan också 245(4), 
m.a.o. de transaktioner som omfattas av generalklausulens tillämpning.141 Detta 
ligger helt i linje med hur jag ser på terminologin i klausulen och i stort. 

Termen transaktion definieras i subsection 245(1) som en uppgörelse eller 
händelse, arrangement or event. Definitionen av vad som utgör en 
skatteflyktstransaktion är av förklarliga skäl något mer komplicerad och den 
första delen av rekvisiten som måste vara uppfylld ryms i subsection 245(3) som 
stadgar: 

 
”An avoidance transaction means any transaction 
 (a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax 
benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been 
undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to 
obtain the tax benefit; or 
 (b) that is part of series of transactions, which series, but for this section, 
would result directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction 
may reasonable be considered to have been undertaken or arranged 
primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit.” 

 
För att utgöra skatteflykt måste således transaktionen, eller serien av 
transaktioner, i detta första led uppfylla flera rekvisit. Det första rekvisitet är att 
transaktionen utan generalklausulen skulle ha gett upphov till en direkt eller 
indirekt skatteförmån. Vidare skall denna transaktion, eller serie av 
transaktioner, inte skäligen vara att anse som huvudsakligen genomförd av något 
annat bona fide-syfte, än att erhålla skatteförmånen.  

Utöver dessa rekvist måste också en transaktion för att utgöra skatteflykt 
innebära ett missbruk av inkomstskattelagstiftningen enligt 245(4). Nedan 
behandlas dessa rekvisit. 

                                                        
139 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 182. 
140 Se avsnitt 5.2. 
141 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 182.  
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5.6.3.2 Skatteförmån 
Termen tax benefit som jag har valt att översatta som skatteförmån, definieras i 
subsection 245(1) som ”a reduction, avoidance or deferral of tax or other 
amount payable under this Act or increase in a refund of tax or other amount 
under this Act.”  

Då den tidigare section 245 upplevdes som alltför smal i sitt 
tillämpningsområde142, är det troligt att detta var något som man avsåg att 
undvika vid generalklausulens tillkomst. Skrivningen gällande vilka olika 
skatteförmåner som kan omfattas förefaller nästan obegränsad. Enligt de 
Technical Notes som gavs ut av finansdepartementet samtidigt med det 
omarbetade utkastet till lagstiftningen är klausulen skriven så att den skall 
omfatta alla typer av typer av transaktioner som är konstlade eller innebär ett 
missbruk inklusive de transaktioner som den tidigare section 245 innefattade.143  

Det första utkastet till generalklausul innehöll formuleringen att 
skatteförmånen måste vara betydande, men detta togs bort innan klausulen 
infördes. Det tycks dock vara uppfattningen i såväl praxis som doktrin att det 
måste röra sig om ansenliga belopp för att generalklausulen skall komma att 
prövas.144 

För att kunna fastställa att en skatteförmån har uppstått är det nödvändigt att 
utgå från att det existerar en normal skatt i den speciella situationen, som kan 
fungera som jämförelse. Även om det kan vara svårt att fastslå den exakta 
summan har det föreslagits av Arnold och Wilson att det bör gå att jämföra 
skatteeffekten som skulle ha uppstått om inte generalklausulen funnits, med den 
som skulle ha uppkommit utan den berörda transaktionen.145 Detta är enligt min 
uppfattning fullt möjligt, men jag anser att det är viktigt att beakta att det ofta 
kan bli aktuellt att utgå från att den skattskyldige istället för den aktuella 
transaktionen skulle ha genomfört en annan transaktion och inte bara låtit bli att 
agera. Oavsett om man utgår från ett icke-agerande eller försöker finna en annan 
lämplig transaktion som bortsett från skatteeffekten uppnår samma ekonomiska 
mål, kräver bedömningen enligt min åsikt en jämförelsetransaktion. Jag anser 
också att det framgår av praxis att det är så de kanadensiska domstolarna 
genomför bedömningarna av om en skatteförmån uppstått.146 Duff påpekar att 
vid tillvägagångssättet med jämförelsetransaktioner sammanfaller delvis 
fastställandet av huruvida en skatteförmån föreligger med utrönandet av den 
skattskyldiges syfte med transaktionen.147  

Att jämförelsetransaktioner är ett viktigt redskap vid användandet av 
generalklausulen bekräftas av MacIntosh som arbetat i the GAAR Committee i 

                                                        
142 Se avsnitt 5.5.4. 
143 Canada Department of Finance, Technical Notes to Bill C-139, 1988, s. 313. 
144 Se Arnold, Confuse Worse Confounded – The Supreme Court’s GAAR decisions, CTJ, 2006, s. 
184. 
145 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1154-55. 
146 Se t.ex. det allra första GAAR-målet, McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 
111 (TCC), där frågan om hur jämförelsetransaktioner skulle användas diskuterades. Frågan har 
också mer ingående diskuterats i Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2001] 1 CTC 2190, 2000 
DTC 2428 (TCC). Se även Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 577.  
147 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 172. 
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egenskap av finansdepartementets representant i nästan tio år. Han hävdar att the 
GAAR Committee i stor utsträckning använder sig av jämförelsetransaktioner i 
bedömningarna.148   

Det problem som kan uppkomma vid användandet av jämförelse-
transaktioner är att det i vissa fall finns flera möjliga transaktioner att utgå från 
och frågan blir då vilken av dessa som domstolen skall använda för jämförelsen. 
I Canadian Pacific-målet149 som gällde skulder placerade i svaga valutor, weak 
currency borrowing, uttalade domare Bonner i denna fråga:  
 

”The standard against which reduction is to be measured is not a transaction 
which is theoretically possible but, practically speaking, unlikely in the 
circumstances. I will therefore note that a direct borrowing of C$ is what the 
Appellant could have done and, in my opinion, would, but for tax reasons, 
have done.” 

 
M.a.o. får domstolen i det specifika fallet försöka fastställa vilket handlings-
alternativ som ligger närmast till hands att tro att den skattskyldige skulle ha 
använt om inte skatteskälen funnits. Detta är en komplicerad uppgift, men enligt 
min uppfattning ett logiskt tillvägagångssätt och också det som tycks vara 
etablerat i praxis.150  

Domstolarna har underkänt många av de skattskyldigas försök att hävda 
jämförelser med situationer som domstolen inte har bedömt vara realistiska 
jämförelsetransaktioner. På så sätt har t.ex. argumentet att om den skattskyldige 
inte hade gjort något alls så hade en ännu lägre skatt uppstått, inte accepterats.151 

Domstolarna tycks ställa relativt låga krav för att en transaktion skall anses 
utgöra en skatteförmån. Rekvisitet har givits den breda tillämpning som avsågs 
vid införandet genom att en lång rad olika typer av skatteeffekter har ansetts 
utgöra en skatteförmån. I de situationer där generalklausulen har prövats men 
inte har ansetts kunna tillämpas, är det således mycket ovanligt att det är 
skatteförmånsrekvisitet som inte bedöms vara uppfyllt.  

5.6.3.3 Syftet med transaktionen 
Om en transaktion resulterar i en skatteförmån blir nästa steg att utreda om det 
finns andra syften, s.k. bona fide-syften, med den aktuella transaktionen än att 
just uppnå skatteförmånen. Dessutom måste klargöras huruvida dessa eventuella 
icke skatterelaterade skäl, nedan ickeskatteskäl, kan sägas vara det huvudsakliga 
skälet till genomförandet av transaktionen. Om så skulle visa sig vara fallet, 
skall inte generalklausulen tillämpas även om en skatteförmån kan konstateras 

                                                        
148 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 6. 
149 Canadian Pacific LTD. V. The Queen, [2001] 1 CTC 2190, 2000 DTC 2428 (TCC). 
150 För en liknande uppfattning, se Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 
577. Domstolarnas användning av jämförelsetransaktioner och resonemang kring detta, kan iakttas i 
alla viktigare rättsfall där generalklausulen tillämpats, se t.ex. OSFC Holdings Ltd. v. The Queen 
[2001] 4 CTC 82, 2001 DTC 5471 (FCA) och Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2002] 2 CTC 
197, 2002 DTC 6742 (FCA). 
151 Se t.ex. McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 111 (TCC). 
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ha uppstått för den skattskyldige. Kan den skatteskyldige således uppvisa 
ickeskatteskäl, och visa att dessa varit den huvudsakliga anledningen till att 
transaktionen genomförts, är transaktionen utom generalklausulens 
tillämpningsområde. 

Bedömningen av om ickeskatteskäl föreligger ligger nära doktrinen om 
affärssyfte. I 1987 års White Paper uttalades att de transaktioner som 
generalklausulen skulle användas mot saknade genuine business purposes.152 I 
det ursprungliga förslaget till generalklausul som fanns i detta White Paper 
användes också formuleringen business purpose153, vilken dock senare ersattes 
av den nuvarande lydelsen bona fide purposes other than to obtain the tax 
benfit. Anledningen till att den föreslagna lydelsen ändrades var att 
remissinstanserna kommenterade att det fanns transaktioner genomförda av 
tillåtna anledningar som inte innefattas i affärssyfte, t.ex. personliga skäl, 
familjeskäl etc.154 Dessutom fanns en rädsla för att ordet business skulle tolkas i 
ljuset av den definition som fanns i subsection 248(1) och som införts av en helt 
annan anledning.155 När lagen infördes 1987 var därför skrivningen ändrad till 
att istället tala om bona fide-syfte.156  

Termen bona fide brukar i juridiska sammanhang likställas med genuin eller 
autentisk.157 Flera ordböcker förklarar också uttrycket med in good faith.158 I ett 
svenskt förarbete till skatteflyktslagen där den kanadensiska klausulen 
kommenterades översattes bona fide med ärligt eller verkligt.159 Denna 
formulering innebär att klausulen tillåter andra syften än rena affärssyften som 
motvikt till syftet att uppnå skatteförmånen, så länge dessa syften är genuina. 
Oavsett det slutgiltiga ordvalet är detta rekvisit i generalklausulen ett 
omformulerat, något vidare, affärssyftestest.160 Kan den skattskyldige påvisa att 
det funnits ett annat syfte, ett autentiskt ickeskattesyfte, som varit den 
huvudsakliga orsaken till att transaktionen genomfördes är inte klausulen 
tillämplig. 

Att fastställa vad som har varit den skattskyldiges syfte i en specifik situation 
är svårt. Detta har diskuterats i doktrin och klausulen har kritiserats för att den 

                                                        
152Canada Department of Finance, The White Paper Tax Reform 1987, 1987, s. 210. 
153 Canada Department of Finance, The White Paper Tax Reform 1987, 1987, s. 143-144. 
154 Canada Department of Finance, Supplementary Information Relating to Tax Reform Measures, 
1987, s. 102. 
155 Canada Department of Finance, Supplementary Information Relating to Tax Reform Measures, 
1987, s. 102. Se även Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 
1155 och Dodge, A New and More Coherent Approach to Tax Avoidance, CTJ, 1988, s. 18-19. 
156 Se skillnaderna i Canada Department of Finance, The White Paper Tax Reform 1987, 1987, s. 
143-144 och Canada Department of Finance, Supplementary Information Relating to Tax Reform 
Measures, 1987, s. 146-148. 
157 För ett vidare resonemang om innebörden av bona fide och referenser till olika källor se, 
Kellough, A Review and Analysis of the Redrafted General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 1988, s. 
50-54. 
158 Se t.ex. Shorter Oxford Dictionary och Jowitts Dictionary of English Law. 
159 Se SOU 1996:44, s. 124. 
160 Denna uppfattning delas t.ex. av Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, 
CTJ, 1988, s. 1159. 
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har sagts innehålla subjektiva element.161 Den härskande uppfattningen i doktrin 
är dock att klausulen konstruerats så att det är de objektiva, för den utomstående 
synliga tecknen på den skattskyldiges syfte, som skall beaktas.162 Detta anses 
t.ex. visat genom formuleringen may reasonably be considered.163 När det gäller 
ordet reasonably finns det ingen ledning att finna i the Technical Notes, men 
ordet anses stärka uppfattningen att denna del av klausulen innebär ett objektivt 
rekvisit.164 

Att klausulens rekvisit är objektivt har beskrivits som att det som skall 
bedömas inte är vad den skattskyldige hade för syfte i det aktuella fallet, utan 
vad en förnuftig skattskyldig skulle ha gjort i samma situation.165 M.a.o. behövs 
inga bevis på den skattskyldiges sinnestillstånd. Om sådana bevis ändå finns, är 
de dock viktiga.166 Denna uppfattning stöds av the Supreme Court i Canada 
Trustco-målet.167 

Det framgår också av subsection 245(3) genom användandet av ordet 
primarily att ickeskattesyftet måste ha varit den främsta, huvudsakliga, 
anledningen till transaktionens genomförande. Om en transaktion hade kunnat 
genomföras på ett annat sätt, utan skatteförmånen, som anses ligga närmare till 
hands är det med det som bakgrund som den skattskyldige skall visa att 
handlingen först och främst genomförts för ett annat syfte än att uppnå 
skatteförmånen. För att komma fram till vilken vikt som lagts vid olika skäl till 
att genomföra transaktionen måste en jämförelse göras mellan de olika skälen 
som kan ha spelat in. Om någon slags kombination av andra skäl än 
skatteförmånen tillsammans kan anses ha varit den främsta anledningen till 
varför transaktionen genomfördes, är inte generalklausulen tillämplig. Det är här 
tydligt att bedömningen av om en skatteförmån föreligger och bedömningen av 
vilket syfte som kan anses ligga bakom transaktionen är nära sammankopplade i 
den bemärkelsen att båda dessa steg fordrar att bedömaren arbetar med 
jämförelsetransaktioner.168 Det kan också vara viktigt att notera att det bara är de 
omständigheter som förelåg vid transaktionens genomförande som skall beaktas 
vid en analys av det huvudsakliga skälet. Det är lätt hänt att senare tillkomna 
fakta vägs in i bedömningen, men det är inte korrekt.169  

I praxis har syftesrekvisitet framför allt analyserats i OSFC-målet, där 
domstolen bl.a. fastslog att fastställandet av en transaktions huvudsakliga syfte 

                                                        
161 Se t.ex. Birnie, Living with GAAR, i Income Tax Enforcement, Compliance and 
Administration, 1988 Coprporate Management Tax Conference, s. 5:5-5:8, Kellough, A Review 
and Analysis of the Redrafted General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 1988, s. 47-50 och Nathanson, 
The Proposed General Anti-Avoidance Rule, i report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax 
Conference, 1987 Conference Report, s. 9:15-9:16. 
162 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1157. Se även Duff, 
Canadian Income Tax Law, s. 173, not 64 och Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax 
Law, s. 580. 
163 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1157. 
164 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1157. 
165 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1157. 
166 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 580. 
167 The Queen v. Canada Trustco Mortgage Co., [2005] 5 CTC 215, 2005 DTC 5523 (SCC). 
168 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 172. 
169 Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian Income Tax Law, s. 580-581. 
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är en objektiv process som är beroende av de specifika omständigheterna i varje 
fall.170 I domen underströks också att en jämförelse mellan den summa som 
uppskattningsvis utgör skatteförmånen och den summa som kan sägas härröra 
från andra syften med transaktionen inte skall vara avgörande. Syftet skall 
m.a.o. inte fastställas utifrån vilka ekonomiska konsekvenser som transaktionen 
inneburit. Detta anser jag naturligt, då en transaktion mycket väl kan motiveras 
utifrån tungt vägande affärsskäl, även om det i efterhand är möjligt att 
konstatera att dessa affärsskäl innebar ett tillvägagångssätt som inte var 
ekonomiskt lönsamt. I OSFC-målet förtydligades också att om ickeskatteskälen 
är den huvudsakliga anledningen, är det helt oviktigt hur stor skatteförmån den 
skattskyldige erhållit, då denna ändå inte kan angripas med generalklausulen. 

5.6.3.4 Transaktionskedjor 
Även en serie av transaktioner som genom sitt slutresultat leder till en 
skatteförmån kan angripas av generalklausulen.171 Detta framgår tydligt av 
subsection 245(3)(b) som stadgar att en transaktion som är del i en kedja som 
leder till en skatteförmån är angripbar såvida inte transaktionen är genomförd 
huvudsakligen av ickeskatteskäl. I 1987 års White Paper beskrevs detta som ett 
införande av ”a step transaction concept”.172 Arnold menar att detta är en 
mycket viktig del av generalklausulen då de flesta skatteflyktstransaktioner 
genomförs i fler än ett steg.173  

Formuleringen i subsection 245(3)(b) innebär att syftet skall bedömas för 
varje transaktion för sig, medan skatteförmånen skall ses för kedjan som helhet. 
Generalklausulen är således tillämplig på varje deltransaktion i en kedja så länge 
delarna tillsammans leder till en skatteförmån. Även om varje del i en 
transaktionskedja inte resulterar i någon skatteförmån kan kedjan som helhet 
angripas. Transaktioner utan ickeskattesyfte skall därmed inte kunna stoppas in i 
kedjor som delvis har accepterade affärsmässiga motiv för att undgå 
generalklausulens tillämpning. För att undvika att omfattas av generalklausulen 
måste således varje deltransaktion kunna uppvisa ett ickeskattesyfte som varit 
huvudskälet bakom genomförandet. Detta förklaras i finansdepartementets 
Technical Notes:  

 
”Thus, where a series of transactions would result in a tax benefit, that tax 
benefit will be denied unless the primary objective of each transaction in the 
series is to achieve some legimate non-tax purpose. Therefore, in order not 
to fall within the definition of ”avoidance transaction” in subsection 245(3), 

                                                        
170 OSFC Holdings Ltd. v. The Queen, [2001] 4 CTC 82, 2001 DTC 5471 (FCA). Se även 
Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2002] 2 CTC 197, 2002 DTC 6742 (FCA). 
171 Termen ”Series of transaction” definieras inte i generalklausulen, men ledning har ansetts 
kunna sökas i subsection 248(10) ITA som innehåller ett stadgande som innebär att en 
transaktionskedja anses innehålla alla närstående transaktioner som genomförs i syfte att 
åstadkomma kedjan. 
172 Canada Department of Finance, White Paper on Tax Reform 1987, 1987, s. 57. 
173 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
493. 
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each step in such a series must be carried out primarily for bona fide non-tax 
purposes.”174 

 
Tillämpningen gällande konceptet med transaktionskedjor förtydligades i 
OSFC-målet175 där en kedja bestående av fem deltransaktioner tillsammans 
bedömdes utgöra skatteflykt enligt generalklausulen. I målet antog domstolen 
definitionen i subsection 248(10) som den gällande vid tillämpning av 
generalklausulens transaktionskedjekoncept och underströk att en 
transaktionskedja är en i förväg planerad serie av handlingar där det är mycket 
troligt att alla handlingar kommer att utföras så som planerat. Denna tolkning av 
kedjetransaktionsbegreppet fastslogs utan några vidare kommentarer av the 
Supreme Court i Canada Trustco-målet.176 

Ett rättsfall där domstolens tillämpning av kedjetransaktionskonceptet har 
ifrågasatts är den som gjordes i Canadian Pacific-målet177 av såväl the Tax Court 
som the Federal Court of Appeal.178 Båda instanserna gjorde en tolkning av 
subsection 245(3)(b) som innebär att en transaktions syfte inte kan skiljas från 
transaktionskedjans syfte. Transaktionskedjan i det aktuella fallet resulterade i 
att företaget ifråga lånade pengar till sin affärsverksamhet, vilket ansågs vara ett 
ickeskattesyfte som var den huvudsakliga anledningen till transaktionskedjan. 
Att deltransaktionerna i sig innebar att lånen genomfördes på ett sätt som var en 
lång och oförklarlig omväg om man inte såg till de skattefördelar de innebar, 
ansåg inte domstolarna ha betydelse då kedjan huvudsakligen ansågs vara icke-
skattemotiverad. Jag instämmer i den kritik som har framförts i doktrin179, då jag 
anser att den tolkning domstolarna i de här fallen givit generalklausulen inte är 
den som avsågs vid införandet av klausulen. En effektiv tillämpning av 
kedjetransaktionskonceptet kräver enligt min bedömning att varje deltransaktion 
kan uppvisa övervägande ickeskatteskäl, men att det räcker med att 
transaktionen som helhet ger upphov till en skatteförmån. 

5.6.3.5 Missbruk 
Utöver de rekvisit som framgår av subsection 245(3) krävs också att 
missbruksrekvisitet i subsection 245(4) är uppfyllt för att generalklausulen skall 
kunna tillämpas. Subsection 245(4) lyder i sin helhet: 

 
 

                                                        
174 Canada Department of Finance, Technical Notes to Bill C-139, 1988, s. 315. 
175 OSFC Holdings Ltd. v. The Queen, [2001] 4 CTC 82, 2001 DTC 5471 (FCA). 
176 The Queen v. Canada Trustco Mortgage Co., [2005] 5 CTC 215, 2005 DTC 5523 (SCC). 
177 Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2001] 1 CTC 2190, 2000 DTC 2428 (TCC), [2002] 2 
CTC 197, 2002 DTC 6742 (FCA). 
178 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 494-495 och Arnold, Confuse Worse Confounded – The Supreme Court’s GAAR 
decisions, CTJ, 2006, s. 187. 
179 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 494-495 och Arnold, Confuse Worse Confounded – The Supreme Court’s GAAR 
decisions, CTJ, 2006, s. 187. 
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“245(4) Application of subsec. (2) 
Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be 
considered that the transaction 
(a) would, if this Act were read without reference to this section, result 
directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of 
(i) this Act, 
(ii) the Income Tax Regulations, 
(iii) the Income Tax Application Rules, 
(iv) a tax treaty, or(v) any other enactment that is relevant in computing tax 
or any other amount payable by or refundable to a person under this Act or 
in determining any amount that is relevant for the purposes of that 
computation; or 
(b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those 
provisions, other than this section, read as a whole.” 

 
Missbruksrekvisitet har en tämligen ny formulering som har gällt sedan 2005. 
Den tidigare utformningen av subsection 245(4)  innehöll dubbla negationer.180 I 
den nya lydelsen är också uttrycket for greater certainty bortttaget.181 Dessutom 
innehåller den nya utformningen en bestämning av vilka skatteregler som 
omfattas av missbruksbedömningen, vilket tidigare saknades. Det framgår nu 
uttryckligen t.ex. att ett missbruk av regler i dubbelbeskattningsavtal som får 
konsekvenser för beskattningen enligt ITA kan omfattas av generalklausulen. 

Om dessa förändringar bara är av förtydligande natur eller kan anses 
innebära en förändring gällande klausulens rekvisit och omfång är inte klart.182 
Det har hävdats gällande borttagandet av den dubbla negationen att det kan leda 
till att bevisbördan blir tyngre, då det kan anses svårare att visa att något utgör 
ett missbruk än att något inte gör det.183 Förändringen är dock så begränsad att 
de diskussioner som rört den gamla formuleringen i såväl praxis som doktrin till 
mycket stor del fortfarande måste anses aktuella på den nya formuleringen. 184 

När den nya subsection 245(4) infördes gavs den retroaktiv verkan från dess 
att generalklausulen infördes 1988. Detta har kritiserats i doktrin då denna typ 
av lagstiftning normalt inte används i Kanada eftersom den inte anses 

                                                        
180 Den äldre lydelsen stipulerade att klausulen inte skulle tillämpas på en transaktion “where it 
may reasonably be considered that the transaction would not result directly or indirectly in a 
misuse of this Act or an abuse having regard to the provisions of this Act, other than this section, 
read as a whole.” 
181 För en diskussion om tankarna bakom formuleringen ”for greater certainty”, se Arnold/Wilson, 
The General Anti-Avoidance - Part II, CTJ, 1988, s. 1165-1166. 
182 Se Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1019-1020. 
183 Se Arnold, Confusion worse Confounded - The Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 2006, 
s. 197. 
184 Se Arnold, Confusion worse Confounded - The Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 2006, 
s. 197. 
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rättssäker.185 Inom vissa områden av rättssystemet är retroaktiv lagstiftning helt 
förbjuden. the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11(g), 
förbjuder retroaktiv lagstiftning inom bl.a. straffrätten. Vid bedömningen att den 
nya 245(4) endast är ett förtydligande av klausulen, är det dock lättare att 
acceptera den retroaktiva verkan ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då den nya 
formuleringen då bara är ett förtydligande av hur klausulen redan ursprungligen 
var avsedd att tolkas. 

Det finns i Kanada en viss osäkerhet gällande hur redan anhängiggjorda fall 
skall behandlas när retroaktiv lagstiftning införs. I de två målen i the Supreme 
Court från 2005 där generalklausulen har behandlats186, valde domstolen att 
tillämpa den äldre lydelsen av subsection 245(4), utan att kommentera detta. I 
doktrin har framhållits uppfattningen att så länge ett mål inte hade nått den 
lägsta instansen, the Tax Court, vid införandet av den nya subsection 245(4) bör 
den nya formuleringen tillämpas på målet.187 

Det har framför allt i äldre doktrin diskuterats huruvida subsection 245(4) 
tillför något verkligt innehåll till generalklausulen. De som anser att så inte är 
fallet, menar att det istället handlar om en instruktion till hur klausulen skall 
tolkas gentemot annan lagstiftning inom inkomstskattelagstiftningen. Dodge 
skriver t.ex. att subsection 245(4) inte är något ytterligare test av den aktuella 
transaktionen. Istället anser han att den här delen av klausulen endast klargör att 
generalklausulen inte skall tillämpas på transaktioner som genomförts av 
skatteskäl men som är inom ramen för the object and spirit of the Act. Detta 
skulle enligt Dodge ligga i linje med en modern tolkning av skattelagen.188 
Enligt det synsätt Dodge förespråkar är den första delen av generalklausulen, 
främst 245(3), tillräcklig för att avgöra om skatteflykt föreligger.  

Arnold och Wilson anser att subsection 245(4) innebär ytterligare ett test 
som transaktionen måste genomgå innan den kan bli skattemässigt 
ogiltigförklarad med stöd av generalklausulen.189 Denna uppfattning verkar 
numera vara den gällande i doktrin.190 MacIntosh menar att uppfattningen har 
stark förankring även i det praktiska användandet av klausulen då the GAAR 
Committee alltid har ansett att klausulen innehåller två kriterier som måste vara 
uppfyllda för att den skall kunna tillämpas.191  

Uppfattningen att subsection 245(4) verkligen tillför substans till klausulen 
anser jag vara mer övertygande trots att den ursprungliga paragrafen inleddes 
med for greater certainty som skulle kunna stödja tanken att det rörde sig om  
ledning för tolkningen. Subsection 245(3) ger resultatet, att en transaktion som 

                                                        
185 Se t.ex. Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1019-1021.  
186 The Queen v. Canada Trustco Mortgage Co., [2005] 5 CTC 215, 2005 DTC 5523 (SCC) och 
Mathew v. The Queen, [2005] 5 CTC 244, 2005 DTC 5538 (SCC). 
187 Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1023. 
188 Dodge, A New and More Coherent Approach to Tax Avoidance, CTJ, 1988, s. 20-21.  
189 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule - Part II, CTJ, 1988, s. 1166. 
190 Se t.ex. Duff, Canadian Income Tax Law, s. 177 och Hogg/Magee/Li, Principles of Canadian 
Income Tax Law, s. 581-582. 
191 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 1. 
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innebär en skatteförmån och som inte skäligen kan anses ha genomförts 
huvudsakligen av icke-skattekäl kommer att bli definierad som en avoidance 
transaction. Detta kommer att ske oavsett om den berörda skatteförmånen var 
avsedd av lagstiftaren eller ej. Eftersom det krävs att generalklausulen skall ha 
företräde framför annan lagstiftning för att kunna fungera, kommer det att 
innebära att de av lagstiftaren införda och förutsedda skattefördelarna som går i 
linje med lagstiftningens syfte kommer att bli underkända av generalklausulen 
om inte ett undantag som 245(4) finns. Duff menar dock att detta egentligen 
borde ha kunnat lösas genom en tolkning, där dessa transaktioner inte anses 
utgöra en skatteförmån i klausulens mening. Termen avoidance transactions 
borde enligt Duff kunna sparas för transaktioner som omfattas av 245(3) men 
inte av 245(4).192 Jag delar uppfattningen att detta hade varit en smidigare 
lösning.  

Min uppfattning är att subsection 245(4) sätter gränsen mellan tillåten 
skatteplanering och otillåten skatteflykt. Det som har fastslagits vara en 
avoidance transaction i subsection 245(3) kan accepteras som skatteplanering 
enligt generalklausulen om transaktionen inte anses vara ett missbruk av 
skattelagen. Om man betraktar subsection 245(4) på det här sättet, blir den det 
mest avgörande inslaget i klausulen och det är enligt min uppfattning så 
domstolarna har behandlat den.193 

Att försöka utreda vad som avses med misuse och abuse är ingen lätt uppgift 
då dessa termer inte definieras eller har någon klar vedertagen innebörd.194 
Denna svårighet är den andra anledningen till att subsection 245(4) har kommit 
att diskuteras. Med tanke på den tidigare formuleringen med dubbla negationer 
har frågan tidigare varit vilka transaktioner som skall undantas från 
generalklausulens tillämpning genom subsection 245(4). Är det endast sådana 
transaktioner som uttryckligen är accepterade och införda för att uppmuntra till 
ett visst ekonomiskt beteende eller är det frågan om att undanta alla 
transaktioner som kan anses vara i linje med lagstiftningens syfte?  

Inledningsvis kan konstateras att det nu i praxis är fastslaget att misuse och 
abuse kan slås ihop till en enda missbruksbedömning. Frågan behandlades i 
Canada Trustco-målet och the Supreme Court ansåg där att: 

 
”The Parliament could not have intended this two-step approach, which on 
its face raises the impossible question of how one can abuse the Act as a 
whole without misusing any of its provisions.” 

 

                                                        
192 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 177. 
193 Se t.ex. McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 111 (TCC), Canadian Pacific 
Ltd. v. The Queen, [2001] 1 CTC 2190, 2000 DTC 2428 (TCC) och Jabin Investments Ltd. v. The 
Queen, [2002] 1 CTC 2315, 2001 DTC 1002 (TCC). 
194 Många författare har i doktrin markerat att det är närmast en omöjlig uppgift att fastslå vad som 
utgör ”misuse” och ”abuse”. Se t.ex. Arnold, In Praise of the Business Purpose Test, i report of 
Proceedings of the Thirty-Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, s. 10:1-10:34 och 
Dodge, A New and More Coherent Approach to Tax Avoidance, CTJ, 1988, s. 21. 
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Denna tolkning ligger också i linje med den franska versionen av 
generalklausulen som alltid har haft bara ett ord, abus, för att beskriva missbruk.  

Ett vanligt sätt att försöka ringa in de transaktioner som inte skall omfattas av 
klausulen har varit att tala om handlingar som överensstämmer med the object 
and spirit of the provisions of the Act eller liknande formuleringar.195 Detta 
förtydligar dock knappast något.  Det är klart att transaktioner som 
överensstämmer med lagstiftningens syfte inte rimligtvis kan sägas innebära ett 
missbruk av samma lagstiftning. Därmed är transaktioner som är i linje med the 
object and spirit of the Act inte att anse som ett missbruk.  

Ward och Cullity anser att svårigheten med orden abuse och misuse delvis 
beror på att de lånats från civilrättens doktrin om abuse of rights och är okända 
inom kanadensisk skatterätt.196 Detta stöds av Arnold och Wilson som anser att 
det heller inte går att dra några slutsatser av att titta på det civilrättsliga 
användandet av termerna.197 

I the Technical Notes sägs att de transaktioner som skall uteslutas från 
generalklausulens tillämpningsområde är de som inte strider mot syftet med en 
speciell regel eller inkomstskattelagen som helhet.198 I Information Circular 88-
2 sägs:  

 
”Transactions that rely on specific provisions, whether incentive provisions 
or otherwise for their tax consequences, or on general rules of the Act can be 
negated if these consequences are so inconsistent with the general scheme of 
the Act that they cannot have been within the contemplation of Parliament. 
On the other hand, a transaction that is within the object and spirit of 
provisions of the Act is not to be affected.”199 

 
Arnold och Wilson sammanfattar (den tidigare versionen av) subsection 245(4) 
som en regel som innebär ett undantag för transaktioner som inte kränker 
lagstiftningen, om dessa transaktioner antingen är särskilt accepterade genom 
uttrycklig lagstiftning eller ändå ansedda som acceptabla i linje med den 
allmänna skattepolicyn.200 Duff påpekar, att denna slutsats fick stöd i McNichol-
målet201 där det i domen ansågs att subsection 245(4): 
 

                                                        
195 För exempel från offentligt tryck se Canada Department of Finance, Explanatory Notes to 
Legislation Relating to Income Tax, 1988. För exempel från doktrin se t.ex. Hogg/Magee/Li, 
Principles of Canadian Income Tax Law, s. 582.  
196 Ward/Cullity, Abuse of Rights and the Business Purpose Test As Applied to Taxing Statutes, 
CTJ, 1981, s. 451. Se även Ward, Tax Avoidance: Judicial and Legislative Approaches in other 
Jurisdictions, i report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax Conference, 1987 Conference Report, 
s. 8:1-8:53. 
197 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule –Part II, CTJ, 1988, s. 1167-68. 
198 Canada Department of Finance, Technical Notes to Bill C-139, 1988, s. 315. 
199 Revenue Canada, Information Circular 88-2, General Anti-Avoidance Rule Section 245 of the 
Act, 1988, § 5. 
200 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule –Part II, CTJ, 1988, s. 1166 och 1169. 
201 McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 111 (TCC). 
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”must have been intended to make allowance for transactions which the 
legislature sought to encourage by the creation of tax benefit or incentive 
provisions or which, for other reasons, do no violence to the Act, read as a 
whole."202  

 
MacIntosh delar dock inte uppfattningen att det skulle räcka med att en 
transaktion anses oacceptabel i den allmänna skattepolicyn. Han hävdar att the 
GAAR Committee ofta anser sig nödgad att avslå ett tillämpande av klausulen då 
det inte anses styrkt genom skattelagstiftningen att transaktionen innebär ett 
missbruk av lagen. Han menar vidare att specialklausuler mot skatteflykt kan 
vara till nytta i tolkningen av vad som är ett missbruk av lagstiftningen.203 

Många mål har behandlat frågan om missbruksbedömningen. Rättsfall som 
ingående har behandlat denna del av generalklausulen är förutom det ovan 
nämnda McNichol-målet, där ett missbruk ansågs föreligga, även t.ex. Jabin-
målet204 och Canadian Pacific-målet i såväl the Tax Court205 som the Federal 
Court of Appeal206. I de tre senare målen ansågs inte missbruk föreligga. I båda 
instansernas prövning av Canadian Pacific-målet uttalade sig domstolen om 
huruvida transaktionerna kunde sägas utgöra missbruk, trots att den redan 
konstaterat att klausulen ändå inte skulle tillämpas, då ingen skatteförmån 
ansågs föreligga. Båda domstolarna valde att citera Shell-målet207, som är ett 
rättsfall som härrör sig från tiden före generalklausulens införande där en 
liknande transaktion inte ansågs vara ”contrary to the object and spirit of the 
[paragraph]”. Att domstolen inte tillämpade generalklausulen i Canadian 
Pacific-målet och dessutom stödde sitt avgörande på ett mål som avkunnats 
innan generalklausulen infördes, har kritiserats i doktrin.208  

I OSFC-målet ansåg the Federal Court of Appeal att en tillämpning av 
subsection 245(4) krävde en analytisk tvåstegsprocess som först innebar en 
identifiering av en relevant policy i inkomstskattelagens stadganden som helhet 
och sedan avgörandet av huruvida omständigheterna i det specifika målet 
utgjorde ett missbruk av denna policy.209 Denna tvåstegsprocess för att fastslå 
missbruk tillämpades senare också av the Supreme Court i Canada Trustco-
målet. 

The Federal Court of Appeal fortsatte sedan i OSFC-målet till att fastslå att 
denna policy måste vara klar och otvetydig, clear and unambiguous. 

                                                        
202 Duff, Canadian Income Tax Law, s. 178-179. 
203 MacIntosh, Tax Planning with GAAR, TEI Conference, 1999, s. 25. 
204 Jabin Investments Ltd. v. The Queen, [2002] 1 CTC 2315, 2001 DTC 1002 (TCC). 
205 Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2001] 1 CTC 2190, 2000 DTC 2428 (TCC). 
206 Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2002] 2 CTC 197, 2002 DTC 6742 (FCA). 
207 Shell Canada Ltd. v. R., [1999] 4 CTC 313, 99 DTC 5669 (SCC). 
208 Se t.ex. Duff, Weak-Currency Borrowings and the General Anti-Avoidance Rule in Canada: 
From Shell to Canadian Pacific, Bulletin for International Fiscal Documentation, 2001, s. 233 och 
Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 488-
511, särskilt s. 495. 
209 OSFC Holdings Ltd. v. The Queen, [2001] 4 CTC 82, 2001 DTC 5471 (FCA). Domstolens 
argumentation beskrivs t.ex. av Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-
Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 497. 
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Anledningen till försiktigheten ansåg domstolen vara att tillämpning av 
subsection 245(4) innebär att domstolen åsidosätter lagens ordalydelse till 
förmån för lagens policy. Domstolens argumentation har kraftigt kritiserats av 
Arnold som menar att även om det naturligtvis skall vara höga krav för 
tillämpningen av generalklausulen, så får inte nivåerna sättas så högt att den 
aldrig går att tillämpa. Arnold anser att det är vad som sker om det krävs att 
skattelagens policy skall framgå klart och otvetydigt i lagtexten för att 
subsection 245(4) skall kunna tillämpas.210   

Det har hävdats, främst av Arnold, att domstolarna närmar sig 
generalklausulen på ett felaktigt sätt när de anser att en tillämpning av klausulen 
innebär att lagens ordalydelse skall frångås till förmån av lagens policy. 211 
Istället understryker Arnold att generalklausulen också följer av skattelagens 
ordalydelse. En tillämpning av klausulen är därför att låta viss ordalydelse i 
skattelagen få företräde framför annan, i enlighet med ett i förväg uppgjort 
tillvägagångssätt. Detta, menar Arnold, liknar andra situationer då olika delar av 
skattelagen kolliderar.212 Huruvida the Supreme Court i Canada Trustco-målet 
kan anses ha mildrat the Federal Court of Appeals princip om en klar och 
otvetydig policy, råder det delvis delade meningar om.213 Det är dock klart att 
domstolen anser att det ställs höga krav för att fastslå att ett missbruk föreligger. 
I Canada Trustco-målet fastslår vidare domstolen att det åligger den fiskala 
sidan att identifiera syftet och ändamålet med den regel som eventuellt 
missbrukats.214  

En annan fråga som lyfts fram gällande missbruksrekvisitet är om 
transaktionens ekonomiska innehåll, economic substance, är relevant vid 
tillämpningen av subsection 245(4) trots att the Supreme Court gång på gång har 
hävdat att någon genomsynsmetod inte skall tillämpas i inkomstskatte-
sammanhang.215  

Det har i doktrin framförts flera argument för att en bedömning av 
ekonomiskt innehåll bör vara en betydande del av generalklausulens 
missbruksbedömning.216 Li menar att en sedvanlig tolkning av generalklausulen 

                                                        
210 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
498. 
211 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
498-499. 
212 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
498-499. 
213 Jmf Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1016 och Arnold, Confusion worse Confounded – The 
Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 2006, s. 188-189. 
214 Se Sandler, The Minister’s Burden Under GAAR, CTJ, 2006, s. 3-22. 
215 Shell-målet, Shell Canada Ltd. v. R., [1999] 4 CTC 313, 99 DTC 5669 (SCC), har ansetts som 
det totala avvisandet av en genomsynsmetod i inkomstskattesammanhang. Se t.ex. Arnold, 
Reflections on the Relationship Between Statutory Interpretation and Tax Avoidance, i Erlichmann, 
Tax Avoidance in Canada. The general Anti-Avoidance Rule, s. 64.  
216 Se t.ex. Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax Avoidance After Canada Trustco and Mathew: 
Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1016-1018, Arnold, Confusion worse Confounded – The 
Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 2006, s. 192-195 och Li, “Economic Substance”: 
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i enlighet med a textual, contextual and purposive approach ger resultatet att en 
bedömning av ekonomiskt innehåll bör tillmätas vikt i klausulens tillämpning.217  
Detta stöds av Arnold som anser att det är mycket svårt att se hur en transaktion 
skulle kunna anses vara ett missbruk om inte det ekonomiska innehållet i den 
skattskyldiges transaktioner får tas i beaktande. Han menar att när the Supreme 
Court har avvisat genomsynsmetoden har det handlat om omklassificeringar 
baserade på en genomsynsdoktrin och inte användandet av generalklausulen. Att 
samma grundtankar om det verkliga ekonomiska innehållet kan ingå i 
missbruksrekvisitet i generalklausulen, ser Arnold inga hinder för. I de tidiga 
målen där generalklausulen tillämpades anser Arnold att domstolarna använde 
sig av ett resonemang om det ekonomiska innehållet vid fastställande av om 
subsection 245(4) var tillämplig.218 I senare mål menar han att domstolarna dock 
inte har ansett sig kunna använda det angreppssättet beroende på uttalanden av 
the Supreme Court219. Om Arnolds uppfattning är korrekt, innebär det således att 
en missuppfattning av uttalanden från the Supreme Court om avvisandet av en 
genomsynsdoktrin har lett till att generalklausulen har tillämpats på ett annat sätt 
än vad som var avsett vid klausulens tillkomst.  

The Supreme Court uttalade i Canada Trustco-målet att en bedömning av 
ekonomiskt innehåll kan vara av betydelse men att ett underkännande av en 
transaktion med stöd av generalklausulen beroende på att transaktionen saknade 
ekonomiskt innehåll, kräver att den bestämmelse i skattelagstiftningen som var 
relevant i målet, uttalat kräver ekonomiskt innehåll. Denna tolkning bör innebära 
att användandet av ekonomiskt innehåll som måttstock för vad som utgör ett 
missbruk blir mycket begränsat, då nästan inga bestämmelser i ITA innehåller 
något sådant uttalat krav. Arnold har med tanke på detta kallat domstolens 
inställning till ekonomiskt innehåll för den allra största besvikelsen i Canada 
Trustco- och Mathew-målen.220 

Li anser att ekonomiskt innehåll bör kunna utgöra det bästa verktyget i 
missbruksbedömningen i generalklausulen och därmed vara det som kan avgöra 
var gränsen i en specifik situation skall dras mellan tillåten skatteplanering och 
otillåten skatteflykt.221 Faktorer som bör beaktas vid bedömningen av det 
ekonomiska innehållet anser Li vara vilka ekonomiska vinster bortsett från 

                                                                                                                                  
Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, 
s. 23-56. 
217 Li, “Economic Substance”: Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and 
Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, s. 35. 
218 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
507. Arnold refererar till McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 111 (TCC) och 
RMM Canadian Inc. v. The Queen, [1998] 1 CTC 2300, 97 DTC 302 (TCC). 
219 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
507. Arnold refererar till Canadian Pacific-målet Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2001] 1 
CTC 2190, 2000 DTC 2428 (TCC), Canadian Pacific Ltd. v. The Queen, [2002] 2 CTC 197, 2002 
DTC 6742 (FCA) och The Queen v. Canadian Trustco Mortgage Company, [2005] 5 CTC 215, 
2005 DTC 5523 (SCC). 
220 Arnold, Confusion worse Confounded – The Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 2006, s. 
192. 
221 Li, “Economic Substance”: Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and 
Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, s. 56. 
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skatteeffekterna som uppstår, existerande risker och marknadskrafter, 
mellanliggande (oviktiga) parter och vad som utgör vanligt förekommande 
affärstransaktioner i de aktuella situationerna.222 

5.6.4 Rättsföljden 
En skillnad mellan ett angripande av en transaktion med stöd av 
generalklausulen och ett med stöd av en doktrin, är att klausulen tydligt anger 
hur konsekvenserna av ett tillämpande skall utfalla. Detta har ansetts vara en 
fördel ur rättssäkerhetssynpunkt med införandet av en generalklausul.223  

Enligt subsection 245(2) skall då en skatteflyktstransaktion föreligger 
skatteförmånen förhindras och skattekonsekvenserna bestämmas så att de blir 
skäliga med tanke på omständigheterna i den givna situationen. Genom 
subsection 245(5) ges generella instruktioner om hur detta skall uppnås. 
Reglerna i 245(2) och (5) innebär tillsammans långtgående möjligheter att 
ingripa mot det som konstaterats vara en skatteflyktstransaktion. Till skillnad 
mot den tidigare section 245 ges i generalklausulen möjlighet till 
ogiltigförklarande av alla typer av belopp som hänför sig till en skattskyldigs 
nuvarande eller framtida skattebelastning. Denna breda möjlighet till justeringar 
av skattekonsekvenser kan enligt subsection 245(5) tillämpas på en transaktion 
till viss del eller gällande hela transaktionen. Ogiltigförklarandet kan enligt 
245(5)(b) komma att omfatta alla personer som berörs av transaktionen. M.a.o. 
kan en skatteflyktstransaktion justeras även om den beror på en person som själv 
bara indirekt eller i ringa omfattning deltagit i transaktionen. Alla betalningar 
och andra belopp kan vidare enligt 245(5)(c) justeras och skatteeffekter som 
skulle ha uppkommit vid tillämpning av andra regler i inkomstskattelagen får 
enligt 245(5)(d) frångås. 

Det finns enligt subsection 245(2) två viktiga begränsningar för 
generalklausulens rättsföljd. För det första måste de skattekonsekvenser som 
uppstår efter att generalklausulen har tillämpats vara skäliga med tanke på 
omständigheterna och för det andra måste skattekonsekvenserna ha bestämts för 
att förhindra den aktuella skatteförmånen. Arnold och Wilson påpekar att dessa 
båda krav har ett starkt samband, då de skattekonsekvenser som är skäliga i 
sammanhanget är de som krävs för att förhindra skatteförmånen.224 

Återigen spelar jämförelsetransaktioner en stor roll då det krävs en 
jämförelsetransaktion för att kunna fastställa vad som är skäligt i den aktuella 
situationen för att förhindra en skatteförmån. 

                                                        
222 Li, “Economic Substance”: Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and 
Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, s. 46-52. 
223 Arnold, The Canadian General Anti-Avoidance Rule, i Cooper, Tax Avoidance and the Rule of 
Law, s. 237. 
224 Arnold/Wilson, The General Anti-Avoidance Rule – Part II, CTJ, 1988, s. 1172. 
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5.6.5 Allmänt om tillämpningen 
Efter generalklausulens införande 1987 dröjde det nästan tio år innan det första 
skattemålet rörande generalklausulen, McNichol-målet225, avgjordes i the Tax 
Court. Sedan dess har ca 20 fall gällande klausulen avgjorts. Inte förrän 2005 
nådde de två första målen gällande generalklausulen, Canada Trustco- och 
Mathewmålen, the Supreme Court. Att generalklausulen skulle prövas av högsta 
instans var efterlängtat då det fanns en förhoppning om att detta skulle klargöra 
klausulens praxis. Den vanligaste uppfattningen i doktrin efter prövningen i the 
Supreme Court är dock att målen bara i ytterst begränsad utsträckning besvarade 
några av alla de frågor som har debatterats sedan klausulens införande, och att 
målen i sig även gav upphov till nya frågor.226 

Även efter de två målen i the Supreme Court tycks enighet råda om att det 
ännu är för tidigt att dra några säkra slutsatser gällande generalklausulens praxis. 
Det går dock att se vissa linjer i domstolarnas argumentation och 
ställningstaganden som jag anser kan vara av intresse både för att förstå hur 
praxis ser ut idag och för att försöka förutsäga hur domstolarna kommer att 
använda klausulen i framtiden. Jag har ovan i samband med genomgången av 
rekvisiten i klausulen behandlat domstolens ställningstagande gällande 
respektive rekvisit. Nedan kommer jag mer allmänt att behandla de linjer som 
kan skönjas i generalklausulens praxis och beskriva de ledande målen.  

De två mest omtalade generalklausulsmålen i Kanada före de båda Supreme 
Court-målen från 2005, var OSFC- och Canadian Pacific-målen, båda från the 
Federal Court of Appeal och avgjorda under 2001.227 Dessa ansågs vara de 
ledande målen och i båda dessa har domstolen argumenterat utförligt i 
domskälen på ett sätt som även kan ge ledning i andra mål. Det är dock 
signifikativt för hela diskussionen kring generalklausulen att dessa två mål anses 
vara så betydelsefulla, med tanke på att målen sinsemellan är mycket olika och 
kommer till olika slutsatser både gällande tillämpningen och i argumentationen. 

I Canadian Pacific-målet, valde domstolen att inte tillämpa generalklausulen 
på ett, enligt de flesta som har kommenterat målet, uppenbart skatteflykts-
upplägg med weak-currency borrowing.228 Domstolen använde argument från 

                                                        
225 McNichol v. The Queen, [1997] 2 CTC 2088, 97 DTC 111 (TCC). 
226 För en beskrivning och analys av de två målen, se t.ex. Alarie/Bhatia/Duff, Symposium on Tax 
Avoidance After Canada Trustco and Mathew: Summary of Proceedings, CTJ, 2005, s. 1010-1037, 
Arnold, Confusion worse Confounded - The Supreme Court’s GAAR decisions, CTJ, 2006, s. 167-
209, Duff, The Supreme Court of Canada and the General Anti-Avoidance Rule: Canada Trustco 
and Mathew, Bulletin for International Fiscal Documentation, 2006, s. 54-71, Li, “Economic 
substance”: Drawing the line between legitimate tax minimization and abusive tax avoidance, CTJ, 
2006, s. 23-56, Sandler, GAAR and the Supreme Court of Canada I, Tax planning International 
Review, 2005, nr 11, s. 6-14, Sandler, GAAR and the Supreme Court of Canada II, Tax planning 
International Review, 2005, nr 12, s. 9-16 och Sandler, The Ministers’s Burden under GAAR, CTJ, 
2006, s. 3-22. 
227 OSFC Holdings Ltd. v. The Queen [2001] 4 CTC 82, 2001 DTC 5471 (FCA) och Canadian 
Pacific Ltd. v. The Queen, [2002] 2 CTC 197, 2002 DTC 6742 (FCA). 
228 Duff, Weak-Currency Borrowings and the General Anti-Avoidance Rule in Canada: From Shell 
to Canadian Pacific, Bulletin for International Fiscal Documentation, 2001, s. 233, kännetecknar 
transaktionerna i Canadian Pacific-målet som ”a textbook example of […] a blatant tax avoidance 
scheme”.  
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det liknande Shell-målet från tiden före generalklausulens införande. Detta har 
kritiserats hårt i doktrin av författare som menar att domstolarnas låsningar i 
äldre argument innebär att de inte fäster avseende vare sig vid generalklausulens 
ordalydelse eller vid dess syfte.229  

Canadian Pacific-målet följer klart den linje som finns i tidigare skattedomar 
från the Supreme Court. Dessa rättsfall som inte berör generalklausulen, kan 
ändå säga en hel del om den högsta domstolens inställning i skattefrågor. Mest 
omtalade i denna kategori rättsfall är tre mål från 1998 som gemensamt brukar 
benämnas the Trio.230 Dessa tre rättsfall tillsammans med Shell-målet och ett 
antal andra rättsfall från senare år231 anses ge en bild av att the Supreme Court 
fortfarande tillämpar Duke of Westminister-principen och mycket ogärna 
underkänner transaktioner som inte strider mot lagens ordalydelse.232 Detta har 
tolkats som att domstolen markerar att det är lagstiftarens roll att ingripa mot 
skatteflykt. Med tanke på det sistnämnda kommer det att bli intressant att i 
framtiden se hur tillämpningen av generalklausulen i the Supreme Court 
kommer att utvecklas. Kommer domstolen att ha lättare att agera mot skatteflykt 
med stöd av en lagstiftad klausul, eller är klausulen i domstolens ögon p.g.a. sin 
utformning inte ett tillräckligt lagstöd?  

I det andra viktiga generalklausulsmålet från the Federal Court of Appeal, 
OSFC-målet, ansågs generalklausulen tillämplig på en kedja av transaktioner 
som syftade till att sälja förluster från ett insolvent företag till utomstående 
intressenter. Genom den aktuella transaktionskedjan skulle försäljningen 
undvika att aktualisera de normala skattekonsekvenserna som följer vid en sådan 
transaktion.  

I doktrin var slutsatserna efter Canadian Pacific-målet att generalklausulen 
inte givits någon effektiv behandling av domstolarna och klausulen kallades 
t.o.m. virtually meaningless.233 Det tycks dock som att OSFC-målet har lyckats 
med att åter blåsa liv i hoppet om att generalklausulen ändå skall kunna fungera 
som en effektiv metod mot skatteflykt i framtiden. Duff anser att OSFC-målet 
visar att generalklausulen faktiskt kan komma att spela en meningsfull roll vid 

                                                        
229 Se t.ex. Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 
2004, s. 488-511, särskilt s. 495 och Duff, Weak-Currency Borrowings and the General Anti-
Avoidance Rule in Canada: From Shell to Canadian Pacific, Bulletin for International Fiscal 
Documentation, 2001, s. 233. 
230 Continental Bank v. The Queen, [1998] 4 CTC 119, 98 DTC 6505 (SCC), Duha Printers 
(Western) Ltd. v. The Queen, [1998] 3 CTC 303, 98 DTC 6334 (SCC) och Neuman v. the Queen, 
[1998] 3 CTC 177, 98 DTC. 6297 (SCC). 
231 För referenser till rättsfall utöver the Trio och Shell-målet, se t.ex. Duff, Judicial Application of 
the General Anti-Avoidance Rule in Canada: OSFC Holdings Ltd v. The Queen, Bulletin for 
International Fiscal Documentation, 2003, s. 279. 
232 Se för en analys av the Trio, se Duff, Judicial Application of the General Anti-Avoidance Rule 
in Canada: OSFC Holdings Ltd v. The Queen, Bulletin for International Fiscal Documentation, 
2003, s. 279 där Duff menar att besluten från the Supreme Court ”have been highly deferential to 
tax avoidance, emphazing both the traditional formalism of pre-GAAR case law and a ’plain 
meaning’ approach to the interpretation of the ITA”. Se även Kroft, Tax Avoidance in the Next 
Millennium – An Update, 1999 British Columbia Tax Conference, s. 4:1-4:32. 
233 Arnold, Reflections on the Relationship Between Statutory Interpreation and Tax Avoidance, 
CTJ, 2001, s. 32. 
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förhindrandet av skatteflykt, men att en mycket stor börda har lagts på CRA när 
det gäller att visa att ett missbruk föreligger i det aktuella fallet.234  

År 2005 nådde två rättsfall gällande tillämpningen av generalklausulen för 
första gången the Supreme Court235, vilket var mycket efterlängtat. Den 
förhoppning som närdes om att en sådan prövning skulle innebära en betydande 
ökning av klarheten och förutsebarheten gällande klausulen kan, särskilt i 
efterhand, anses som en aning naiv. Generalklausulsdomarna i the Supreme 
Court är i likhet med tidigare praxis gällande generalklausulen försiktigt skrivna 
och de generella slutsatser som kan dras är begränsade. 

Canada Trustco-målet rörde transaktioner som tillsammans bildade ett 
komplext lease-upplägg. The Supreme Court ansåg inte att generalklausulen var 
tillämplig på transaktionerna då de inte ansågs vara ett missbruk av reglerna i 
ITA och således inte uppfyllde subsection 245(4). Mathew-målet innefattade en 
transaktionskedja med överföring av ackumulerade förluster kopplade till ett 
handelsbolag. Här ansågs generalklausulen vara tillämplig. Även i Mathew-
målet var det bedömningen av huruvida ett missbruk förelåg som var det 
centrala i målet. 

The Supreme Court fastslår i de båda domarna ett antal ståndpunkter 
gällande framför allt subsection 245(4). Det är dock svårt att se varför the 
Supreme Court kom till olika slutsatser i missbruksbedömningen i de båda 
målen, och frågan är därför om domstolen verkligen har lyckats med att 
uppställa en användbar principgrund för kommande mål att luta sig mot.236  

Något som kan anses anmärkningsvärt i Canada Trustco-målet är att 
domstolen tydligt visar att den inte anser att mål rörande generalklausulen bör nå 
högre instanser i någon större omfattning. Istället understryker the Supreme 
Court att bedömningarna av om generalklausulen är tillämplig företrädesvis 
skall göras av the Tax Courts som är den lägsta instansen av skattedomstolar och 
att prövningstillstånd till högre instanser bara bör medges i undantagsfall. Denna 
åsikt sammanhänger sannolikt delvis med det faktum att de lägsta domstolarna i 
Kanada är specialdomstolar, medan de högre instanserna inte är det. Min 
uppfattning är dock att det ändå förefaller märkligt att det inte anses vara 
värdefullt att mål som rör en ännu tämligen oprövad generalklausul når högre 
instanser i ytterligare ett antal mål under de närmaste åren, då det är lätt att se att 
det skulle ha fördelar ur rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv.  

Om tillämpningen i kanadensisk praxis kan generellt sägas att 
generalklausulen anses ha tillämpats på ett sparsamt och restriktivt sätt av 
CRA.237 Enligt den senaste statistiken från 31 mars 2004 har the GAAR 
Committee godkänt en tillämpning av klausulen i 374 av de 570 fall som 

                                                        
234 Duff, Judicial Application of the General Anti-Avoidance Rule in Canada: OSFC Holdings Ltd 
v. The Queen, Bulletin for International Fiscal Documentation, 2003, s. 279. 
235 The Queen v. Canada Trustco Mortgage Co., [2005] 5 CTC 215, 2005 DTC 5523 (SCC) och 
Mathew v. The Queen, [2005] 5 CTC 244, 2005 DTC 5538 (SCC). 
236 Se t.ex. Arnold, Confusion worse Confounded – The Supreme Court’s GAAR Decisions, CTJ, 
2006, s. 209. 
237 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
493. 
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kommittén har bedömt sedan klausulens införande 1988. Siffran 374 
tillämpningar på 15 år skall sättas i relation till att över 12000 
deklarationsgranskningar av företag sker varje år.238  

Klausulen har blivit prövad på olika typer av transaktioner, en del tämligen 
okomplicerade, andra extremt komplexa. Det uttalades tidigt att det inte skulle 
bli några långtgående allmänna uttalanden från domstolarna om klausulens 
tillämplighet, utan praxis skulle byggas på fall-till-fall basis.239 Så har också 
resultatet blivit, vilket innebär att det trots att klausulen prövats av domstol i 
drygt tjugo fall, fortfarande är svårt att dra generella slutsatser om klausulens 
tillämpningsområde. Förutsebarheten bedöms därför vara låg.240  

Det är tydligt att det fortfarande finns en tveksamhet och försiktighet från 
domstolarnas sida gällande tillämpningen av generalklausulen. I vissa uttalanden 
från the Tax courts kan t.o.m. skönjas en motvilja mot att tillämpa klausulen.241 
Klausulen benämns bl.a. som ”an extreme sanction”, ”the ultimate weapon” och 
”a heavy hammer”.242 Detta kritiseras t.ex. av Arnold som menar att klausulen 
inte är något av detta, även om det är en extraordinär bestämmelse. 
Konsekvenserna som blir följden av en tillämpning av generalklausulen är att 
den skattskyldige nekas den otillåtna skatteförmån som skulle ha uppnåtts utan 
klausulen, men ingen annan påföljd följer. Arnold menar att detta innebär att 
skattskyldiga har mycket att vinna på att skatteplanera på gränsen till skatteflykt 
eftersom stora vinster i form av skatteförmåner går att uppnå med ett mycket 
begränsat risktagande. Arnold anser därmed inte att det går att anse att 
generalklausulen är en extrem sanktion eller något liknande i stil med de 
uttalanden som gjorts av framför allt den lägsta skattedomstolsinstansen.243 

Det är vidare tydligt och har ofta konstaterats i doktrin att ”the Duke is still 
alive”.244 Duke of Westminister-principen är fortfarande gällande i domstolarna 
och den har inte generalklausulen kunnat ändra eller upphäva, bara tillföra vissa 
restriktioner till.245 Domstolarnas tydliga förankring i Duke of Westminister-

                                                        
238 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 
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principen och tillämpningen av generalklausulen är svår att kombinera, och min 
åsikt är att i den konflikten är det hittills generalklausulen som har dragit det 
kortaste strået. 

Det framgår vid studier av generalklausulens praxis, att domstolarna har 
ställt mycket höga krav för att ett missbruk av lagen skall sägas föreligga. I 
dessa krav ligger det att CRA genom stark dokumentation skall tydliggöra att de 
aktuella transaktionerna klart och tydligt strider mot lagens syfte, vilket har visat 
sig svårt att genomföra. Även det första steget, att påvisa att transaktionen 
omfattas av 245(3), har visat sig förvånansvärt svårt för CRA att övertyga 
domstolen om. CRA:s bevisbörda tycks också öka på ett tydligt sätt om den eller 
de aktuella transaktionerna kan uppvisa ickeskatteskäl. Dylika fall har visat sig 
mycket svårare att vinna än de fall där sådana skäl saknas. En jämförelse kan här 
göras t.ex. mellan å ena sidan Jabin- och Canadian Pacific-målen där den 
skattskyldige kunde påvisa ickeskatteskäl och å andra sidan RMM- och 
McNichol-målen där sådana skäl saknades.246 

5.6.6 Sammanfattning 
Den kanadensiska generalklausulen är införd i ITA section 245 och består av 
åtta underparagrafer, subsections. I 245(2-4) framgår att för att en transaktion 
skall omfattas av klausulen skall följande rekvisit vara uppfyllda: 

 
• Genom transaktionen eller transaktionskedjan uppstår en direkt eller 

indirekt  
• skatteförmån som  
• inte huvudsakligen är 
• genomförd i ett bona fide-syfte annat än att uppnå skatteförmånen  

och 
• som innebär ett missbruk av inkomstskattelagstiftningen. 

 
Klausulen är begränsad till inkomstskattens område. Förhandsbesked gällande 
klasulens tillämpning kan erhållas från CRA och dessa betraktas som bindande 
även om förhandsbeskedsinstitutet inte över huvud taget är lagfäst. I Kanada kan 
inte CRA tillämpa generalklausulen utan ett beslut om att så skall ske från en 
särskild kommitté, the GAAR-committee, bestående av erfarna representanter 
från olika avdelningar av CRA, finansdepartementet och justitiedepartementet.  

De rekvisit som har behandlats mest i praxis och doktrin är skatteförmåns-, 
syftes- och missbruksrekvisiten. Gällande skatteförmånsrekvisitet kan 
konstateras att formuleringen av rekvisitet vid klausulens tillkomst medvetet 
gjordes väldigt brett. Tillämpningen visar att det inte tycks föreligga några 
tillämpningsproblem gällande detta rekvisit. De gånger generalklausulen inte 
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anses tillämplig är det ovanligt att det är p.g.a att skatteförmånsrekvisitet inte har 
ansetts vara uppfyllt. Om en skatteförmån föreligger blir nästa steg i domstolens 
prövning att utreda om det finns acceptabla ickeskatteskäl som har varit den 
huvudsakliga anledningen till varför transaktionen har genomförts.  

Syftesrekvistet är konstruerat så att det talar om bona fide-syften, vilket 
anses vara bredare än endast affärsmässiga skäl då även t.ex. personliga skäl och 
familjeskäl kan vägas in. Syftesrekvisitet är ett objektivt rekvisit och det är 
syftet såsom det ter sig för en utomstående betraktare som skall beaktas. Både 
gällande skatteförmånsrekvisitet och syftesrekvisitet är det tydligt i praxis att 
jämförelsetransaktioner spelar en viktig roll i domstolarnas bedömningar.  

Det rekvisit som givit upphov till mest diskussioner är missbruksrekvisitet. 
För det första har det diskuterats huruvida detta verkligen skall ses som ett 
rekvisit, eller om det bara är en tolkningsinstruktion gällande de övriga 
rekvisiten. Den härskande meningen i doktrin är att klausulen innehåller ett 
missbruksrekvisit och jag anser att detta också framgår av praxis. Min 
uppfattning är att missbruksbedömningen som stadgas i 245(4) innebär att en 
skiljelinje dras mellan skatteplanering och skatteflykt. För det andra har det 
diskuterats hur missbruksbedömningen skall genomföras. Av praxis framgår att 
missbruksbedömningen kräver en analytisk tvåstegsprocess som först innebär en 
identifiering av en relevant policy i inkomstskattelagens stadganden som helhet 
och sedan avgörandet av huruvida omständigheterna i det specifika målet utgör 
ett missbruk av denna policy. Det har också framgått i praxis att det ställs 
mycket höga krav gällande tydligheten hos den relevanta policy som skall 
användas i bedömningen och att bevisbördan vilar tungt på CRA.  Det har även 
på senare år uppkommit en diskussion i doktrin om huruvida en bedömning av 
transaktionens ekonomiska innehåll kan vara ett verktyg i missbruks-
bedömningen. 

Även en serie av transaktioner som genom sitt slutresultat leder till en 
skatteförmån kan angripas av generalklausulen. Syftet skall bedömas för varje 
transaktion för sig, medan skatteförmånen skall ses för kedjan som helhet. Det 
har förekommit kritik i doktrin mot hur transaktionskedjekonceptet i general-
klausulen har tolkats i praxis. 

Generalklausulens rättsföljd innebär att då en skatteflyktstransaktion 
föreligger skall skatteförmånen förhindras och skattekonsekvenserna bestämmas 
så att de blir skäliga med tanke på omständigheterna i den givna situationen.  

Efter generalklausulens införande 1987 dröjde det nästan tio år innan det 
första skattemålet rörande generalklausulen avgjordes i the Tax Court. Sedan 
dess har ca 20 fall gällande klausulen prövats. År 2005 nådde de två första 
målen gällande generalklausulen, Canada Trustco- och Mathewmålen, the 
Supreme Court. Generellt om tillämpningen i kanadensisk praxis kan sägas att 
generalklausulen anses ha tillämpats på ett sparsamt och restriktivt sätt av CRA. 
Klausulen har blivit prövad på en ganska stor mängd olika transaktioner men 
domstolarnas uttalanden i målen har varit försiktiga och anses i många 
avseenden inte ha gett någon ledning för tolkningen av framtida mål, vilket gör 
att förusebarheten gällande klausulen bedöms vara låg. Domstolarnas tydliga 
förankring i Duke of Westminister-principen och tillämpningen av 



 

5. Kanada 

     201

generalklausulen är svår att kombinera, och det framstår som att den strikta 
tolkningen som varit ett kännetecken för kanadensisk skatterätt under många år 
även har överförts till generalklausulen. 

5.7 Sammanfattning 
Ett klargörande av den allmänna definitionen av skatteflykt i Kanada försvåras 
av att det engelska begreppet tax avoidance i normalt språkbruk innefattar båda 
de svenska begreppen skatteplanering och skatteflykt. En vanlig uppfattning i 
kanadensisk doktrin tycks dock vara att skatteflykt ofta innebär artificiella 
transaktioner för att undvika skatt som står i strid med lagens syfte och utnyttjar 
de brister i lagens ordalydelse som innebär att en diskrepans har uppstått mellan 
lagens ordalydelse och syfte.  

Den dominerande metoden för tolkning av skattelag i Kanada var under 
många år en metod som har benämnts strict construction och som utmärks av att 
lagtexten tolkas mycket strikt i förhållande till ordalydelsen. Även om det i 
praxis fastslagits att denna tolkningsinriktning skall överges till förmån för en 
modernare tolkning som sätter ordalydelsen i ett större sammanhang och 
tillmäter lagens syfte och ändamål större vikt, tycks domstolarna i stor 
utsträckning fortfarande vara kvar i den strikta lagtolkningsmetoden.  

Det har diskuterats om generalklausulen kan angripas p.g.a. sin kontruktion 
med stöd av antingen the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 7, 
eller legalitetsprincipen. De prövningar som har gjorts av denna fråga i praxis 
har hittills besvarats nekande. Den härskande uppfattningen i doktrin är att 
generalklausulen mest troligt inte kommer att ogiltigförklaras då domstolarna 
inte har ansett sig förhindrade att kunna tolka klausulen, vilket är vad som krävs 
för att ett ogiltigförklarande skall bli aktuellt. 

Den kanadensiska inställningen till skatteflykt har historiskt sett påverkats 
mycket av utvecklingen i de övriga common law-länderna och i kanadensisk rätt 
bemöttes under många år skatteanpassade transaktioner med de s.k. doktriner 
som härstammar från amerikansk och brittisk rätt. De doktriner som varit 
tongivande är i första hand business purpose, sham och substance over form. 
Under många år var den brittiska, tämligen liberala, hållningen gentemot 
skatteflykt som blivit tydlig i Duke of Westminister-målet i mitten av 1930-talet 
den som kom att gälla även i Kanada. Från mitten av 1970-talet och framåt 
förändrades dock inställningen till skatteflykt och den linje som blev aktuell 
liknade allt mer den amerikanska. Framför allt utvecklades doktrinen om 
affärssyfte i Kanada och den ansågs vid tidpunkten för Stubartmålet i mitten av 
1980-talet vara en vedertagen metod mot skatteflykt. Att the Supreme Court 
underkände åberopandet av en sådan doktrin har ansetts vara orsaken till 
införandet av generalklausulen. Doktrinerna anses idag inte ha någon större 
funktion gällande skatteflyktsmål, mer än att de till viss del kan sägas ha 
överförts till generalklausulens konstruktion där främst tankarna om affärssyfte 
kan spåras i rekvisiten. 
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Vid sidan av generalklausulen mot skatteflykt finns även i kanadensisk rätt 
special- och stopplagstiftning. Inom områden med speciallagstiftning skall dessa 
regler prövas först, men en tillämpning av generalklausulen är inte utesluten 
inom dessa områden om det kan konstateras att en transaktion faller utanför en 
specialklausuls tillämpningsområde. 

De rekvisit som har behandlats mest i praxis och doktrin är skatteförmåns-, 
syftes- och missbruksrekvisiten. Det breda skatteförmånsrekvisitet anses i de 
allra flesta fall då generalklausulen prövas vara uppfyllt.  Syftesrekvistet som 
innebär en formulering om bona fide-syften, vilket anses vara bredare än endast 
affärsmässiga skäl, tillämpas genom att de skäl som motiverat handlingen ställs 
mot varandra. Om de övervägande skälen till att genomföra transaktionen på det 
valda sättet är ickeskatteskäl skall inte klausulen tillämpas. Både gällande 
skatteförmånsrekvisitet och syftesrekvisitet anses jämförelsetransaktioner spela 
en viktig roll i bedömningarna i praxis.  

Missbruksrekvisitet anses numera av de flesta vara ett självständigt rekvisit 
som måste vara uppfyllt för att klausulen skall kunna tillämpas. Tidigare har det 
ibland hävdats att denna del av klausulen endast har varit en tolkningsinstruktion 
gällande de övriga rekvisiten. Hur missbruksbedömningen skall genomföras har 
diskuterats omfattande i doktrin. Av praxis framgår att missbruksbedömningen 
kräver en tvåstegsprocess där först en relevant policy i inkomstskattelagens 
stadganden fastslås och det sedan utreds om omständigheterna i det specifika 
målet utgör ett missbruk av denna policy. Bevisbördan har tydligt lagts på CRA 
när det gäller att bevisa att ett missbruk föreligger och i doktrin har domstolens 
tolkning av missbruksrekvisitet ibland kritiserats för att omöjliggöra en effektiv 
tillämpning av klausulen.  

Trots att generalklausulen funnits i kanadensisk rätt sedan 1987 tog det ända 
fram till 2005 innan det första målet nådde the Supreme Court. Klausulen har nu 
prövats i högsta instans två gånger och totalt sett ett drygt tjugotal gånger. 
Tillämpningen beskrivs som försiktig och restriktiv. Den generella 
uppfattningen är att förutsebarheten är låg och att det ännu är för tidigt att dra 
några slutsatser om huruvida generalklausulen kommer att kunna fungera som 
en effektiv metod mot skatteflykt. 
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6 Analys av de studerade general-
klausulerna ur rättssäkerhets- och 
effektivitetsperspektiv 

6.1 Inledning 
I de tre föregående kapitlen har generalklausulerna i svensk, tysk respektive 
kanadensisk rätt behandlats. Det här kapitlet syftar till att jämföra och analysera 
de tre studerade generalklausulerna utifrån rättssäkerhet och effektivitet.  

Kapitlets disposition följer i stort den som har gällt för kapitel 3-5. Det 
innebär att vissa av avsnitten i första hand syftar till att ge en för analysen 
nödvändig bild av den rättsliga bakgrunden och de ramar som generalklausulen 
verkar inom, medan andra avsnitt mer direkt utgör en analys av klausulerna i 
rättssäkerhets- och effektivitetssynpunkt. Inledningsvis jämförs den allmänna 
definitionen av skatteflykt i de tre länderna, vilket sedan ställs mot den tekniska 
definitionen i klausulernas lydelse. För att belysa generalklausulernas rättsliga 
omgivning i de tre rättsssystemen jämförs den tillämpade lagtolkningen och 
inställningen till användande av analog tillämpning samt förhållandet till 
legalitetsprincipen och författningen. Även förhållandet till andra metoder mot 
skatteflykt behandlas. Generalklausulernas bakgrund och utveckling jämförs 
innan klausulernas konstruktion och tillämpning behandlas. Gällande 
konstruktionen och tillämpningen läggs stor vikt vid de valda rekvisiten och den 
tillämpning som har gjorts i praxis.  

Analysen av hur olika komponenter relaterade till generalklausulen påverkar 
rättssäkerheten och effektiviteten görs löpande genom kapitlet och sammanfattas 
i avsnitt 6.7. I avsnitt 6.8 kopplas slutsatserna från den komparativa studien till 
skatteflyktslagen. 

6.2 Definition av skatteflykt 
Gällande den allmänna definitionen av begreppet skatteflykt råder stor 
enhetlighet. I alla tre länderna avgränsas skatteflykt från skattebrott, 
skenrättshandlingar och rättshandlingar med oriktig beteckning. Vidare betonas i 
alla tre länderna att skatteplanering är tillåtet. Med detta avses normalt att det är 
tillåtet för de skattskyldiga att genomföra och planlägga sitt handlande så att den 
skatt som uppkommer blir så låg som möjligt, så länge de aktuella handlingarna 
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ligger i linje med skattesystemets anda och mening. Om en skatteanpassad 
transaktion anses strida mot lagstiftningens syfte, är den att klassificera som 
skatteflykt och skall inte ligga till grund för beskattningen. Den tekniska 
definitionen av skatteflykt framgår av respektive generalklausuls rekvisit och 
varierar därmed till viss del mellan länderna i studien. 

Tidigare var det vanligt i alla tre länderna att bl.a. skatteflykt, genomsyn, 
affärssyfte och sken sammanblandades i diskussionerna i praxis och doktrin och 
kombinerades så att det var närmast omöjligt att definiera de olika begreppens 
innebörd. En naturlig följd av detta var att utvecklingen på skatteflyktsområdet 
knappast fördes framåt utan att diskussionen istället blev alltmer förvirrad. Idag 
förefaller debatten på skatteflyktsområdet ha renodlats i alla länderna och det 
har lett till att en del av begreppsförvirringen har försvunnit.  

Att enhetligheten gällande den allmänna definitionen av skatteflykt är så stor 
mellan de studerade länderna har underlättat genomförandet av studien. Vid 
komparativa studier finns alltid en risk att det som jämförs inte är samma sak i 
de olika rättssystemen. Då det är tydligt att skatteflyktsområdet och de problem 
det innehåller uppfattas på samma sätt i de tre rättssystemen har denna risk 
relativt snabbt kunnat avfärdas i det här arbetet. 

En skillnad som finns i den allmänna diskussionen om skatteflykt är att i 
Kanada och Sverige framställs problemet med skatteflykt tydligt som en konflikt 
mellan rättssäkerhet och effektivitet, medan det i tysk rätt sällan talas om 
effektivitet utan istället om likheten i beskattningen. Detta innebär i och för sig 
inte någon egentlig skillnad i grundinställningen till skatteflykt, då likhet i 
beskattningen och andra rättviseargument kan anses ingå i de principer som en 
effektiv beskattning syftar till att tillvarata.  

En strukturell språklig skillnad som finns mellan länderna gällande 
definitionerna av skatteflykt, är att det engelska begreppet tax avoidance 
innefattar såväl skatteplanering som skatteflykt när det istället på svenska och 
tyska finns två olika uttryck för dessa företeelser. Jag anser att det är 
problematiskt att använda ett uttryck för att beteckna skatteflykt som också 
innefattar tillåtna skatteplaneringshandlingar eftersom det i många situationer är 
högst väsentligt att markera om en aktuell transaktion utgör det ena eller det 
andra. Att ett sådant begrepp förekommer och i vissa situationer kan fylla en 
funktion är klart. I den här framställningen används t.ex. uttrycket 
skatteanpassade transaktioner, vilket är ett begrepp som över huvud taget inte 
säger något om tillåtligheten hos de många olika typer av transaktioner som 
ingår utan bara konstaterar att skattekonsekvenserna påverkat valet av hur 
transaktionen har strukturerats. På samma sätt kan det ibland finnas skäl att tala 
om både skatteplanering och skatteflykt utan att bry sig om var gränsen mellan 
dessa båda begrepp går. Problemet som uppstår i kanadensisk terminologi är att 
tax avoidance används även i situationer där det är tydligt att det endast är 
skatteplanering eller skatteflykt som åsyftas. Allra tydligast ställs detta på sin 
spets i samband med diskussioner om generalklausulen och även i rekvisitens 
lydelse. De oklarhetsproblem som terminologin skapar har i viss mån 
uppmärksammats i doktrin och det förekommer i vissa sammanhang uttryck som 
används för att tydliggöra skillnaden mellan skatteplanering och skatteflykt. 



 

6. Analys av de studerade generalklausulerna ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv 

     205

Dessa uttryck varierar dock och är inte tillnärmelsevis lika etablerade som tax 
avoidance. De används heller inte i generalklausulens rekvist. Jag har svårt att 
förstå varför en språklig skillnad inte tydligt införs både i den allmänna 
diskussionen och framför allt i generalklausulens lydelse. Min uppfattning är att 
terminologin varken påverkar rättssäkerheten eller effektiviteten hos 
generalklausulen i Kanada negativt, men den leder till onödiga oklarheter som 
det borde vara enkelt att komma tillrätta med.  

6.3 Generalklausulernas lydelse 
För att generalklausulerna mot skatteflykt i Sverige, Tyskland respektive 
Kanada skall kunna tillämpas krävs att följande kumulativa rekvisit är 
uppfyllda:1 

 
Sverige 

• Genom transaktionen skall det ha uppstått en väsentlig skatteförmån. 
• Den skattskyldige skall direkt eller indirekt ha medverkat till detta. 
• Skatteförmånen skall ha utgjort det övervägande skälet för 

förfarandet. 
• Förfarandet skall stå i strid med lagstiftningens syfte som det framgår 

av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser 
som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. 

 
Tyskland 

• Genom transaktionen uppstår ett missbruk av rättsliga former. 
 

Kanada 
• Genom transaktionen eller transaktionskedjan uppstår en direkt eller 

indirekt skatteförmån som  
• inte huvudsakligen är 
• genomförd i ett bona fide-syfte annat än att uppnå skatteförmånen 

och 
• som innebär ett missbruk av inkomstskattelagstiftningen. 

 
De i studien jämförda generalklausulerna skiljer sig därmed åt, men har också 
vissa tydliga likheter i rekvisitens utformning och innehåll. I alla tre klausulerna 
framgår tydligt ett illojalitetsrekvisit genom att det i den svenska klausulen talas 
om transaktioner som strider mot lagstiftningens syfte och i de övriga två 
klausulerna om ett missbruk av lagstiftningen respektive missbruk av rättsliga 
former. I den kanadensiska och den svenska klausulen framgår också av 

                                                        
1 Jag väljer här att använda mina egna översättningar av klausulerna och ställer upp innehållet i 
rekvisiten på svenska så att de skall bli överskådliga och jämförbara. Det kan uppfattas som en 
oförsiktig hantering av klausulernas ordalydelse men skall ses tillsammans med den ingående 
beskrivning av klausulerna som har skett i kapitel 3-5. Klausulerna finns i sin orginalformulering 
gällande de mest centrala delarna i respektive landkapitel och i sin helhet i bilagorna 1, 2 och 3.  
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ordalydelsen ett skatteförmånsrekvisit och ett egenvärderekvisit. Den tyska 
klausulen skiljer sig från de övriga två genom att inte uttalat uppställa några 
krav på skatteförmån eller brist på egenvärde och är över huvud taget väldigt 
enkel i sin konstruktion. Den stadgar egentligen ingenting annat än att 
skatteflykt inte är tillåtet, medan den svenska och den kanadensiska klausulen 
ger mer ledning om hur bedömningen av vad som är skatteflykt skall göras. Den 
tyska klausulens konstruktion är mer flexibel i den bemärkelsen att den inte låser 
domstolen gällande vilka kriterier som skall tillmätas vikt i bedömningen av vad 
som utgör skatteflykt. Detta gör att den kan komma att bli mer effektiv. 
Samtidigt kan den anses vara mer rättsosäker då den genom sin ordalydelse ger 
mycket liten ledning gällande hur bedömningen av vad som utgör skatteflykt 
skall göras.  

6.4 Generalklausulernas rättsliga omgivning 

6.4.1 Inledning 
I avsnittet jämförs de rättsliga omgivningar som de studerade generalklausulerna 
verkar i och hur dessa påverkar rättssäkerheten och effektiviteten. Områden som 
behandlas är lagtolkning och analog tillämpning. Vidare behandlas 
generalklausulernas förhållande till legalitetsprincipen och författningen 
respektive andra metoder mot skatteflykt. 

6.4.2 Lagtolkning och analog tillämpning 
Att skatteflyktsproblematiken har beröringspunkter med den tillämpade 
lagtolkningen i ett rättssystem är den vedertagna uppfattningen i de tre studerade 
länderna och framför allt gränserna för lagtolkning anses ha stor inverkan på 
skatteflyktsområdet. Det brukar sägas att där lagtolkningens område slutar, 
börjar skatteflyktens. Med detta avses att om det i ett rättssystem tillämpas en 
strikt lagtolkning med mycket stark bindning till lagens ordalydelse, blir 
problemen med skatteflykt större än om det inom den normalt tillämpade 
lagtolkningen anses möjligt att t.ex. använda analog tillämpning. Däremot är det 
tydligt i alla tre länderna att tolkning inte ses som någon lösning på 
skatteflyktsproblemet. 

Det är en gemensam uppfattning i de tre studerade länderna att det är mycket 
svårt att med säkerhet säga vilka principer som gäller för den skatterättsliga 
lagtolkningen. Det går att påvisa ett antal faktorer som tillmäts vikt vid 
lagtolkningen, men viktningen mellan dessa varierar och uppvisar inga tydliga 
linjer. Särskilt i Kanada har detta kritiserats hårt och det är ett vanligt 
förekommande krav i doktrin att the Supreme Court tydligare i domskälen skall 
ange och utveckla frågor om lagtolkning. 

Min bedömning är att de tre studerade rättssystemen tillämpar en strikt 
lagtolkning med stark bindning till lagtextens ordalydelse. Denna 
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tolkningstradition har på ett påtagligt sätt bidragit till att en generalklausul mot 
skatteflykt har införts, då det blivit tydligt att domstolarna ansett sig förhindrade 
att ingripa mot skatteflykt utan stöd i lag. 

I tysk och svensk rätt har frågan om huruvida analogier är tillåtna i 
skatterätten fått stort utrymme i diskussioner om skatteflykt. I såväl tysk som 
svensk rätt är den härskande uppfattningen att analog tillämpning som är 
belastande för den skattskyldige normalt inte är tillåten och används mycket 
sällan i skatterätten. I den mån en generalklausul mot skatteflykt anses innebära 
analog tillämpning är den generella uppfattningen att detta är ett undantag från 
analogiförbudet, som möjliggörs genom den särskilda lagstiftning som 
generalklausulen innebär. Det finns dock i båda länderna kritiker till denna 
uppfattning som istället menar att analog tillämpning alltid är förbjuden inom 
skatterätten och att generalklausulen därmed strider mot legalitetsprincipen och 
författningen.2 I Kanada har frågan om analog tillämpning varken diskuterats då 
det gäller den generella möjligheten att använda en sådan tillämpning i 
skatterätten eller huruvida generalklausulen kan anses utgöra analog 
tillämpning. Vad detta beror på är svårt att avgöra. Det framkommer i 
komparativa studier3 att analog tillämpning inte förekommer uttalat som koncept 
i common law-länderna och att det anses bero på att domstolarna i dessa länder, 
jämfört med motsvarigheterna i romansk-germanska rättssystem, utövar en 
friare lagtolkning som inte innebär en lika stor bindning till lagtextens 
ordalydelse. Därmed anses inte behovet av att uttalat tillämpa analogier bli lika 
stort då slutsatserna i många fall ändå kan bli desamma. Det är möjligt att detta 
är förklaringen till avsaknaden av diskussion om analog tillämpning i 
kanadensisk skatterätt. Min uppfattning är dock att det inom den strikta 
kanadensiska skatterättsliga lagtolkningen inte förekommer analog tillämpning 
vare sig direkt eller indirekt. När generalklausulen mot skatteflykt har kritiserats 
i Kanada har det skett för att den anses vara alltför vag. Detta har emellertid inte 
kopplats till en diskussion om analog tillämpning. 

Den svenska lagtolkningen skiljer sig från den kanadensiska och den tyska 
genom att det i svensk rätt finns lagförarbeten som används vid tolkningen och 
som utgör en betydande rättskälla som blir viktig framför allt vid fastställandet 
av lagens syfte. I Kanada och Tyskland förekommer ingen direkt motsvarighet 
till de svenska förarbetena. I Tyskland finns förarbeten, men dessa är oftast 
mycket kortfattade och ger sällan någon ledning i tolkningen. Förarbetenas 
rättskällestatus anses vara låg och det är ovanligt att domstolarna åberopar 
förarbeten. I Kanada finns gällande generalklausulen några exempel på 
offentligt tryck från finansdepartementet och CRA som ibland använts i 
tolkningen av generalklausulen. Det finns anledning att återkomma till frågan 
om förarbetens betydelse för tillämpningen av generalklausulen i diskussionen 
om illojalitetskriteriet och bedömningen av vad som kan anses strida mot 
lagstiftningens syfte.4 

                                                        
2 Se avsnitt 6.4.3. 
3 Se t.ex. Summers/Taruffo, i MacCormick/Summers, Interpretation and Comparative Analysis, s. 
471-473. 
4 Se avsnitt 6.6.3.4. 
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Zimmer har framhållit kopplingen mellan den generella inställningen till 
lagtolkning i ett rättssystem och den tolkning en införd generalklausul får. Han 
menar att det finns en risk att den generella strikta lagtolkningen även överförs 
till tolkningen av generalklausulen vilket leder till att den inte blir någon effektiv 
metod mot skatteflykt. Jag anser att detta är en mycket viktig punkt och en 
påtaglig fara. I alla de tre studerade länderna anses generalklausulen ha 
tillämpats återhållsamt. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är detta en fördel, men 
effektivitetsmässigt kan det vara ett problem om generalklausulen ges en så snäv 
tolkning att den i realiteten blir meningslös.5 

6.4.3 Generalklausulernas förhållande till legalitetsprincipen och 
författningen 
I alla studiens länder har generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen 
och respektive rättssystems författning diskuterats. Legalitetsprincipen tycks ha 
en liknande ställning i de tre länderna. Den uppfattas som en mycket viktig 
princip i rättssystemet som emellertid inte erhållit någon direkt kodifiering, men 
som påverkat konstitutionens utformning. De argument som har framförts 
gällande generalklausulens förhållande till legalitetsprincipen och författningen 
är i stort sett desamma i de olika länderna. Kritikerna till respektive 
generalklausul anser att rekvisiten är så vaga att de inte kan anses ha något 
materiellt innehåll och utgör därför inte i egentlig mening något lagstöd. Då 
beskattning enligt författningen/legalitetsprincipen skall tas ut med stöd av lag 
blir en beskattning efter tillämpning av generalklausulen stridande mot 
legalitetsprincipen och eventuellt också mot författningen. Ett tillämpande av 
generalklausulen kan också anses vara en otillåten maktdelegering då besluten 
om beskattningen vid tillämpningen av generalklausulen anses fattas av 
domstolarna och inte av lagstiftaren. I Tyskland och Sverige har också en 
tillämpning med stöd av klausulen ansetts ge upphov till en analogieffekt som 
leder till mindre förutsebarhet för de skattskyldiga än vad tydligare rekvisit 
skulle göra.   

Den kanadensiska diskussionen inom det här området har uteslutande handlat 
om huruvida det går att underkänna generalklausulen p.g.a. att den är alltför vag. 
Klausulen har beroende på sin vaga konstruktion av vissa förespråkare i doktrin 
ansetts strida mot the Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 7, och 
legalitetsprincipen. Det råder dock delade meningar om huruvida 
legalitetsprincipen verkligen kan sägas innehålla ett krav på att lagar skall 
utformas så att en särskild grad av tydlighet uppstår. Frågan om möjligheten att 
ogiltigförklara generalklausulen p.g.a. dess vaghet har prövats i domstol, men 
klausulen har varken förklarats ogiltig med stöd av the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms eller legalitetsprincipen. I takt med att praxis kring 
generalklausulen byggs upp minskar troligtvis sannolikheten för att en domstol i 
framtiden skulle förklara generalklausulen ogiltig p.g.a. dess vaga rekvisit.  

                                                        
5 Se även avsnitt 6.6. 
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I Sverige har kritik framförts som överensstämmer i stort med den i de övriga 
länderna. Det finns en s.k. lagprövningsbestämmelse i svensk rätt som följer av 
regeringsformen 11:14. Bestämmelsen innebär att domstol eller annat offentligt 
organ som finner att en föreskrift uppenbart står i strid med en bestämmelse i 
grundlag inte skall tillämpa föreskriften. Då skatteflyktslagen nu, om än i 
begränsad mån, har tillämpats under många år och varit föremål för omfattande 
utredningar samt granskats vid flera tillfällen av lagrådet är det inte troligt att 
denna lagprövningsbestämmelse kommer att användas mot den svenska 
generalklausulen.  

I Tyskland är det ovanligt idag att kritik mot generalklausulen förs fram i det 
här avseendet, men den kritik som ändå framkommer liknar den i Sverige och 
Kanada. Den härskande uppfattningen är att generalklausulen är förenlig med 
författningen, då det där stadgas, att principen om likhet i beskattning skall 
upprätthållas och att generalklausulen anses bidra till detta. Andra argument för 
att klausulen är i linje med författningen är att tillämpningen styrs av 
förvaltningsregler som innebär att den är hårt kontrollerad. Även kravet på 
missbruksavsikt i klausulen har använts som argument för att den inte strider 
mot författningen och legalitetsprincipen då skattskyldiga i situationer där de 
medvetet valt att missbruka lagstiftningen inte anses ha samma rätt till 
förutsebarhet. Min bedömning är att den viktigaste anledningen till att klausulen 
accepteras i det här hänseendet är att det i tysk skattedoktrin finns en tydlig 
uppfattning om att vaga begrepp är ett naturligt och ofrånkomligt inslag i 
rättsordningen. Detta anses bli extra tydligt just inom skatterätten där den 
komplicerade strukturen gör det svårt att detaljreglera och de skattskyldiga 
utmanar lagstiftningen genom att mycket aktivt söka efter regleringsluckor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i alla tre länderna har förekommit 
kritik som innebär att generalklausulen anses strida mot legalitsprincipen och 
författningen. Det råder konsensus kring att en repressiv metod mot skatteflykt 
innebär en lägre förutsebarhet än vad annan typ av skattelagstiftning normalt gör 
och att en sådan metod därför inte är i linje med grundtankarna bakom 
legalitetsprincipen. Trots detta har inte någon av klausulerna förklarats ogiltig 
p.g.a. att den strider mot legalitetsprincipen och/eller författningen. De 
möjligheter som finns i länderna för att angripa grundlagsstridig eller vag 
lagstiftning har inte tillämpats och inte något tyder på att så skulle ske i 
framtiden.  Min uppfattning är att det viktigaste argumentet i samtliga länder för 
att acceptera generalklausulerna trots den kritik som kan riktas mot dem ur 
rättssäkerhetshänseende, är att det anses finnas andra viktiga principer i 
skattesystemet som i en skatteflyktssituation väger tyngre. Detta gäller dock 
endast så länge generalklausulens konstruktion och tillämpning ändå kan 
garantera en relativt hög grad av rättssäkerhet. Även om legalitetsprincipen inte 
har inneburit att generalklausulerna har förklarats ogiltiga, är det troligt att den 
djupt förankrade principen har påverkat klausulernas tillämpning då den i alla 
tre länderna har bidragit till en formalistisk grundsyn och en strikt lagtolkning 
inom skatterätten. 
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6.4.4 Generalklausulernas förhållande till andra metoder mot 
skatteflykt 

6.4.4.1 Inledning 
Behovet av en generalklausul och vilken funktion denna klausul får påverkas av 
vilka andra preventiva och repressiva åtgärder mot skatteflykt som utvecklas i 
ett rättssystem och vilken relation som finns mellan dessa olika åtgärder.  I 
avsnittet behandlas generalklausulernas förhållande till praxismetoder samt 
special- och stopplagstiftning.  

6.4.4.2 Praxismetoder 
I alla studiens länder finns liknande grundtankar som kan sägas ha format 
principer eller metoder och som främst tidigare spelade en stor roll i 
skatteflyktssammanhang. I Kanada har de s.k. doktrinerna tidigare haft stor 
betydelse och de har till viss del fortfarande inverkan på skatteflyktsområdet då 
grundtankarna från flera av doktrinerna går att återfinna i generalklausulens 
konstruktion och tillämpning. Även i Sverige och Tyskland finns i 
skatteflyktsdiskussionen, främst längre tillbaka men även i viss mån idag, 
inflytande av samma principer som har byggt doktrinerna. I Tyskland spelade 
t.ex. länge die wirtschaftliche Betrachtungsweise en stor roll i 
skatteflyktsdiskussionen och i Sverige har såväl sken som bedömningar med 
hänvisning till verklig innebörd tidigare ansetts vara metoder som kan användas 
för att angripa skatteflykt. Idag är den härskande uppfattningen i samtliga tre 
länder att det i respektive rättssystem inte erkänns någon praxismetod mot 
skatteflykt som kan användas parallellt med generalklausulen.  

Diskussionen om en eller flera eventuella praxismetoder mot skatteflykt som 
skulle kunna användas parallellt med generalklausulen har enligt min 
uppfattning ett starkt samband med hur generalklausulens effektivitet uppfattas i 
ett rättssystem. Min bedömning är att generalklausulen i Tyskland är tämligen 
accepterad och upplevs som effektiv. I tysk rätt tycks några alternativa sätt att 
angripa skatteflykt, t.ex. genom en praxismetod, inte diskuteras. I Kanada och 
Sverige, där generalklausulerna i högre grad kritiseras för såväl bristande 
rättssäkerhet som effektivitet, tycks dock diskussionen om eventuella alternativ 
inte riktigt dö ut, trots att de båda generalklausulerna nu har existerat under en 
tämligen lång tid. På samma sätt som det i svensk rätt talas om en eventuell 
skatterättslig genomsynsmetod, förekommer det i kanadensisk rätt, att de 
tidigare använda s.k. doktrinerna mot skatteflykt plockas fram i praxis och 
juridisk doktrin. Resultatet blir oftast en förvirrad diskussion om huruvida det 
går att angripa skatteflykt på ett till generalklausulen alternativt sätt. Denna 
diskussion mynnar nästan alltid ut i ett konstaterande av att så inte är fallet. 
Förklaringen till, och motiven bakom, generalklausulens införande väcks åter till 
liv. Framför allt blir det tydligt att en praxismetod skulle kunna kritiseras ännu 
hårdare av rättssäkerhetsskäl. Det är dock min bedömning att den här typen av 
diskussioner kommer att fortsätta att uppstå så länge generalklausulen inte 
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upplevs som en tillfredsställande metod att använda för att angripa skatteflykt 
och fortgå om inte domstolarna tydligt klargör vad som skall gälla. 

Jag anser inte att det finns några fördelar med att parallellt använda två 
repressiva metoder mot skatteflykt. Tvärtom är det troligt att en sådan 
tillämpning skulle leda till oklarhet gällande funktion och tillämpning, vilket 
skulle skada rättssäkerheten och sannolikt också effektiviteten. Vilken effekt en 
parallell tillämpning av metoderna skulle ha på effektiviteten skulle dock 
naturligtvis bero på hur de båda metoderna skulle tillämpas. På längre sikt har 
jag svårt att se att det över huvud taget skulle fungera att ha två parallella 
repressiva metoder och det troliga är att en av metoderna skulle bli den 
dominerande som undanträngde den andra metoden.  

Även om den härskande uppfattningen i samtliga de studerade länderna är att 
generalklausulen är den enda repressiva metoden, innebär de återkommande 
diskussionerna i doktrin och praxis att en osäkerhet skapas. Av såväl 
rättssäkerhets- som effektivitetsskäl är det mycket viktigt att det klargörs genom 
tillämpningen på alla rättstillämpande nivåer att generalklausulen är den 
repressiva metod som skall användas och att inga alternativa metoder finns. 

6.4.4.3 Special- och stopplagstiftning 
Det finns i alla länderna vid sidan av generalklausulen special- och 
stopplagstiftning som införts inom begränsade områden som punktinsatser för 
att förhindra en specifik skatteflyktssituation. Förhållandet mellan general-
klausulerna samt special- och stopplagstiftning är en komplicerad fråga som är 
viktig både ur rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Frågor om de båda 
regeltypernas räckvidd och relation har diskuterats i samtliga länder i varierande 
grad.  

Inledningsvis kan konstateras att införandet av en generalklausul inte i något 
av länderna har lett till att det inte anses nödvändigt med special- eller 
stopplagstiftning. Istället förekommer sådan lagstiftning i rik omfattning i alla 
tre länderna. I Kanada är det dock tydligt att graden av ny stopplagstiftning har 
sjunkit markant sedan generalklausulen infördes. 

Anledningarna till varför generalklausulerna inte innebär att special- och 
stopplagstiftning anses kunna undvaras är sannolikt flera. En viktig 
utgångspunkt är att skatterätten av tradition detaljregleras vilket beror på att 
området är omfattande, komplicerat och underställt höga krav på rättssäkerhet, 
men också att de skattskyldiga testar reglerna på ett annat sätt än inom kanske 
något annat rättsområde. P.g.a. dessa skäl finns en vilja att göra lagstiftningen så 
komplett som möjligt och generalklausulen ses som en sista utväg när det står 
klart att detta har misslyckats. En sådan inställning till lagstiftningsarbetet är 
naturlig och det har fördelar ur rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv att 
lagstiftningen skapas med ambitionen att vara heltäckande då detta i många 
situationer ger en hög grad av tydlighet och förutsebarhet. Nackdelen som 
detaljregleringen för med sig är att lagstiftningen genom alla detaljerade 
specialklausuler och tillkommande stoppregler blir svårhanterlig och 
oöverskådlig. 
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En annan anledning till att det trots generalklausulen fortsatt anses 
nödvändigt med special- och stopplagstiftning kan också vara att lagstiftaren 
helt enkelt inte litar på generalklausulens effektivitet baserat på hur praxis 
utvecklats. Om generalklausulens tillämpning generellt upplevs som effektiv 
och rättssäker är det troligt att såväl special- som stopplagstiftningen minskar i 
omfattning. Ytterligare en förklaring som kan gälla för Sverige och Kanada är 
att special- och stopplagstiftning till skillnad från generalklausulen kan tillämpas 
direkt av skattemyndigheten utan att några administrativa specialregler 
tillämpas, vilket kan anses innebära en smidigare och möjligen effektivare 
tillämpning. En annan förklaring, som sammanhänger med relationen mellan 
general- och specialklausulerna, är att införandet av speciallagstiftning på ett 
område kan minska eller utesluta möjligheten att tillämpa generalklausulen inom 
området, vilket leder till att om specialreglerna kringgås måste det åtgärdas med 
nya stoppregler. På så sätt föder specialregler nya specialregler. 

Utgångspunkten i alla tre länderna är att inom områden där det finns 
speciallagstiftning skall denna tillämpas i första hand enligt principen om lex 
specialis. Så långt är rättsläget klart och slutsatsen om tågordningen är 
okontroversiell. Det som däremot är mer komplicerat och oklart är om 
generalklausulen skall kunna tillämpas på situationer som efter prövning kan 
sägas falla utanför en specialregel. Frågan blir m.a.o. om generalklausulen skall 
kunna tillämpas på regleringsluckor i speciallagstiftningen. 

I Tyskland kan klausulen användas på områden med speciallagstiftning så 
länge detta inte är uttryckligen uteslutet genom en formulering i lag. Detta har i 
doktrin ansetts naturligt då speciallagstiftning bara kan användas i efterhand mot 
redan kända skatteflyktssituationer, medan generalklausulen kan tillämpas på av 
lagstiftaren oförutsedda transaktioner. I svensk rätt är rättsläget oklart. Det finns 
förarbetsuttalanden som innebär att en tillämpning av generalklausulen är 
utesluten på områden med specialregleringar, men det förekommer fall i praxis 
där så har skett. I kandensisk rätt anses i doktrin att det inte är uteslutet att 
tillämpa generalklausuler på situationer som faller utanför specialklausuler, men 
att det inte är ett önskvärt tillvägagångssätt och att det inte är troligt att det 
skulle bli särskilt vanligt. Situationen har mig veterligen inte prövats i 
kanadensisk praxis.  

Vid ett ställningstagande till hur relationen mellan generalklausulen och 
specialklausuler skall se ut, finns flera vägar att gå. Om en tillämpning av 
generalklausulen utesluts på områden med specialklausuler innebär det att valet 
av lagstiftningsmetod måste göras redan från början i lagstiftningsprocessen vid 
regleringen av ett område. Det är då inte möjligt att använda ett tillvägagångssätt 
där ett område i lagstiftningen först detaljregleras och eventuella kvarstående 
regleringsluckor sedan lämnas till generalklausulen att hantera. Om 
detaljreglering väljs, är det den metoden som måste fortsätta tillämpas även i 
nästa steg. Uppstår kringgåenden av specialklausuler måste detta således lösas 
genom stopplagstiftning. 

Vid en sådan inställning till förhållandet mellan general- och specialklausuler 
är det viktigt att det finns en medvetenhet om att valet att specialreglera ett 
område får effekten att generalklausulen inte kan tillämpas. Detta anser jag vara 
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extra viktigt mot bakgrund av att skatterätten av tradition är ett rättsområde som 
i hög grad har detaljreglerats och att specialklausulerna av de olika skäl som 
redovisats ovan tycks ha en stark ställning i alla de studerade länderna. För att 
ett effektivt motverkande av skatteflykt skall kunna ske med den här 
inställningen till relationen mellan general- och specialklausuler, måste m.a.o. 
utgångspunkten vara att om detaljreglering skall införas, är det mycket viktigt att 
den konstrueras på ett ur skatteflyktsperspektiv effektivt sätt. Annars kan det 
vara ett strategiskt bättre val att undvika deltaljreglering för att senare kunna 
angripa skatteflykt med generalklausulen. 

En viktig fråga i det här sammanhanget är också hur en specialklausul skall 
definieras. När är lagstiftningen på ett område så detaljerad att den utesluter 
tillämpningen av generalklausulen? Frågan är vilka kriterier som kan uppställas 
för detta och hur det kan göras på ett tydligt och rättssäkert sätt. Det är tänkbart 
att förarbetena kan utvecklas så att de bättre kan användas för att visa hur man 
vid lagstiftningen har sett på förhållandet mellan generalklausulen och 
specialreglerna. Men det kräver att frågan behandlas grundligt och alla 
konsekvenser övervägs. 

Det finns rättssäkerhetsmässiga fördelar med en inställning som innebär att 
generalklausulen inte kan tillämpas på regleringsluckor i specialklausulerna. Om 
lagen i ett visst avseende är mycket detaljerad men inte omfattar en viss 
situation, kan det anses logiskt att just denna situation beaktats och accepterats. 
Samtidigt finns effektivitetsrisker med en sådan syn då generalklausulen bara 
kan tillämpas på områden med mer generell reglering. Utmärkande för 
skatteflyktstransaktioner anses generellt vara att det är situationer som inte var 
avsedda eller förutsedda vid lagstiftningen och som strider mot lagstiftningens 
syfte. Det är uppenbart att det även inom områden som detaljreglerats och 
försetts med komplicerade specialregler kan uppstå situationer som uppfyller 
dessa kriterier. Risken är också att en rättsutveckling där generalklausulen 
utesluts på detaljreglerade områden leder till en ond cirkel där lagstiftaren inte 
litar på generalklausulens effektivitet och därför i högre utsträckning 
detaljreglerar, vilket bidrar till att klausulens effektivitet minskar ytterligare.  

Oavsett vilken inställning som väljs till förhållandet mellan general- och 
specialklausuler är det viktigt för rättssäkerheten och effektiviteten att det tydligt 
framgår vad som skall gälla.  

6.5 Generalklausulernas bakgrund och utveckling  
Vid en jämförelse av de olika generalklausulernas bakgrund och utveckling 
finns tydliga skillnader men också många likheter. Det som skiljer bakgrunden 
och utvecklingen i Tyskland från de övriga länderna är främst att general-
klausulen där infördes så mycket tidigare. Det gör att också diskussionen kring 
införandet ligger långt tillbaka i tiden vilket medför att den inte utgår från 
samma samhällsbild som idag. Affärslivet och de skattskyldigas ageranden har 
förändrats mycket sedan början av 1900-talet och t.ex. den ökade 
internationaliseringen, den tekniska utvecklingen och rättssystemens ökade 
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komplexitet har lett till att en generalklausul idag måste verka i en annan 
omgivning. Trots detta tycks argumenten för att införa en lagstiftad general-
klausul ha varit desamma i Tyskland som i de övriga länderna.  

Diskussionerna i Sverige och Kanada inför införandet av generalklausulerna 
liknar varandra på så sätt att det är tydligt att uppfattningen är att de alternativ 
till en generalklausul som användes före införandet inte fungerade. Därför 
framstod införandet av en generalklausul som det bästa, eller enda, kvarvarande 
alternativet. I båda länderna fanns en stark önskan att undvika den ständiga 
special- och stopplagstiftningen som inte var effektiv och dessutom förstörde 
skattesystemets systematik och tillgänglighet. 

I Kanada finns en lång tradition av tillämpning av de olika s.k. doktrinerna 
inom skatteflyktsområdet och detta har präglat diskussionerna kring 
generalklausulens införande, konstruktion och tillämpning. Att the Supreme 
Court fastslog att det inte skulle finnas någon metod baserad på en bedömning 
av transaktionernas affärssyfte, anser många var det som slutligen ledde till att 
en generalklausul infördes. Vissa av de grundtankar som format doktrinerna har 
fortsatt att vara viktiga, t.ex. genom att affärssyfte även vid en tillämpning av 
generalklausulen tillmäts betydelse. Det har också på senare tid börjat diskuteras 
om en bedömning av ekonomiskt innehåll, economic substance, kan vara en 
effektiv stödbedömning vid avgörandet av om en transaktion utgör ett missbruk 
av skattelagstiftningen enligt generalklausulen. 

Alla tre klausulerna har genomgått flera förändringar genom åren, men ingen 
av dessa förändringar har i grunden ändrat respektive klausuls konstruktion. 
Oftast har ändringarna handlat om att förtydliga eller i begränsad mån skärpa 
tillämpningen av ett befintligt rekvisit. Med tanke på de många diskussioner, 
utredningar och den kritik som generalklausulerna föranlett i respektive land kan 
det kanske anses förvånande att inte några större förändringar har skett genom 
åren. Förklaringarna till att den ursprungliga versionen har fått leva vidare med 
endast smärre förändringar trots att den har kritiserats, är flera och skiljer sig 
delvis åt mellan länderna. Önskan om att en omfattande praxis skall växa fram 
kring klausulerna har varit stark. Tilltron till att detta skall ske och att det skall 
leda till att kritiken om att klausulerna innebär låg förutsebarhet därmed skall 
tystna har varit stor i samtliga länder. Omfattande ändringar av klausulerna 
skulle leda till att äldre praxis skulle gå förlorad och detta anser jag har varit en 
tillbakahållande faktor i samtliga länder vid diskussioner om förändringar.  

I Tyskland beskrivs ofta klausulen i doktrin som effektiv och som en 
accepterad och naturlig del av skattesystemet. Klausulen tillämpas 
förhållandevis ofta och det har genom åren skapats en praxis som i alla fall till 
vissa delar anses ge god förutsebarhet. Med tanke på detta är det naturligt att 
klausulen inte har genomgått några större förändringar i modern tid. Till detta 
skall läggas att den tyska generalklausulen inte i ordalydelsen uppställer några 
egentliga rekvisit utöver illojalitetsrekvisitet. En sådan konstruktion möjliggör 
mycket stora förändringar i tillämpningen av klausulen utan att formuleringen 
behöver ändras. Skillnaden mellan en praxismetod och en generalklausul blir 
därmed vid en konstruktion som den tyska, mindre än om en generalklausul 
förses med fler och tydligare rekvisit. 
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I Kanada har det ända sedan klausulen infördes påtalats att det är först när 
the Supreme Court har tillämpat klausulen som den kan utvärderas. Detta har 
lett till att det under de ca 18 år som klausulen existerade innan högsta instans 
prövade ett mål gällande klausulen inte har funnits någon vilja att genomföra 
några större förändringar.  

I Sverige märks i förarbetena inställningen att den modell av generalklausul 
som tillämpas i Sverige är den bästa för det svenska rättssystemet och att 
utländska generalklausuler som studerats av olika skäl skulle vara olämpliga att 
använda som förebilder. Jag har ovan ifrågasatt de komparativa utredningar som 
ligger till grund för den slutsatsen.6 Min uppfattning är att en öppnare inställning 
till att låta erfarenheter från andra rättssystem utgöra inspiration för utvecklings-
arbetet med den svenska generalklausulen säkert hade kunnat föra in fler idéer i 
den svenska debatten. Detta skulle också kunna ha lett till att mer radikala 
förändringar av klausulen hade skett.  

Det finns rättssäkerhetsmässiga fördelar med att behålla generalklausulens 
befintliga struktur då det innebär att den förutsebarhet som skapats genom praxis 
inte raseras. Å andra sidan måste detta ställas mot värdet av att genomföra 
eventuella förbättringar av en klausuls konstruktion som förväntas leda till högre 
rättssäkerhet och/eller effektivitet. Det är viktigt att önskan om att behålla 
existerande prejudikat inte får förhindra nödvändiga förbättringar.   

Gällande ändringar av klausulerna är det också viktigt för rättssäkerheten och 
effektiviteten att det tydligt framgår vad ändringen innebär. Det finns exempel 
från alla de studerade länderna där ändringar i klausulernas formuleringar har 
lett till oklarheter om huruvida ändringen enbart är ett förtydligande eller om 
den utgör en ändring av klausulens innehåll. Dessa oklarheter kan ge upphov till 
onödig osäkerhet gällande hur redan uppbyggd praxis kan användas som ledning 
i kommande mål. Exempel på situationer där detta har uppstått kan i svensk och 
kanadensisk rätt hämtas från de senaste ändringarna av illojalitetsrekvisitet och i 
tysk rätt gällande införandet av klausulens andra stycke. I det här avseendet 
anser jag att det svenska användandet av förarbeten utgör en klar tillgång, då det 
där finns goda möjligheter att klargöra syftet med den införda ändringen.  

6.6 Generalklausulernas konstruktion och tillämpning 

6.6.1 Inledning 
I avsnittet analyseras generalklausulernas konstruktion och tillämpning ur 
rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. I nämnd ordning behandlas först 
några viktiga grundläggande frågor, sedan rekvisitens konstruktion, rättsföljden 
och avslutningsvis tillämpningen i praxis.  

                                                        
6 Se avsnitt 1.3.2.2. 
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6.6.2 Grundläggande frågor 

6.6.2.1 Inledning 
Vid en diskussion om generalklausulernas konstruktion och tillämpning är det 
lätt att rekvisiten hamnar helt i fokus. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
många olika grundläggande frågor gällande konstruktionen och tillämpningen 
påverkar hur en generalklausul mot skatteflykt utvecklas rättssäkerhets- och 
effektivitetsmässigt. I det här avsnittet behandlas klausulernas tillämpnings-
område, betydelsen av domstolssystemets konstruktion, förhandsbeskeds-
institutet, administrativa specialregler och bevisbördan. 

6.6.2.2  Tillämpningsområde 
Generalklausulernas tillämpningområde varierar mycket mellan de tre jämförda 
rättssystemen. Den tyska klausulen skall tillämpas på alla skattelagar som inte är 
försedda med en formulering om att så inte skall ske. Då ingen skattelag i 
Tyskland hittills försetts med något sådant undantag från generalklausulens 
tillämpning, har klausulen fått ett inom skatteområdet heltäckande 
tillämpningsområde. Tillämpningsområdet har inte rönt någon större diskussion 
i doktrin, utan uppfattningen tycks vara att den valda metoden där 
generalklausulen som utgångspunkt skall tillämpas på all skattelag är naturlig. 

Den svenska klausulen är tillämplig på inkomstskatt och förmögenhetsskatt. 
En utvidgning av tillämpningsområdet, främst till att omfatta den numera 
borttagna arvs- och gåvoskatten samt mervärdesskatten, har i flera omgångar 
diskuterats i förarbeten och ursprungligen föreslogs ett mer omfattande 
tillämpningsområde än vad som sedan infördes. Någon utvidgning av 
tillämpningsområdet har dock aldrig kommit till stånd då det av olika skäl inte 
har ansetts lämpligt. Ett argument som tidigare användes var att skatteflykt inom 
andra områden än dem som klausulen omfattar inte hade utretts och att det 
måste finnas möjlighet för de skattskyldiga att erhålla förhandsbesked. Senare 
har framförts att en utvidgning inte ansågs nödvändig då skatteflykt uppfattades 
vara relativt ovanligt inom andra skatter än dem klausulen redan omfattade. Det 
har också hävdats att andra metoder som genomsyn bör användas för att angripa 
skatteflykt inom t.ex. mervärdesskatterättens område.7 

I Kanada är generalklausulen enbart tillämplig inom inkomstskatterättens 
område. Jag har inte kunnat finna någon diskussion om tillämpningsområdet i 
kanadensisk doktrin. 

Ur ett effektivitetsperspektiv är den tyska modellen där generalklausulen som 
utgångspunkt skall tillämpas på alla skatter att föredra. Att skatteflykt inte 
förekommer lika ofta inom vissa skatteområden är ur effektivitetsynpunkt ingen 
anledning att inte angripa de fall av skatteflykt som ändå förekommer. Utöver 
den rena effektivitetstanken finns det också systematiska och logiska skäl för att 
en införd generalklausul skall gälla över hela skatteområdet, med undantag för 

                                                        
7 Se t.ex. SOU 1996:44, s. 138-139. Om det med uttrycket genomsyn avses en skatterättslig 
genomsynsmetod eller en bedömning av den verkliga innebörden framgår ej. 
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de uttryckliga situationer där det av någon särskild anledning inte anses 
lämpligt. En situation som kan underlättas om generalklausulen är tillämplig på 
hela skatteområdet är då en och samma transaktion föranleder skatte-
konsekvenser inom flera olika skattearter. I tysk doktrin förefaller de flesta utgå 
från att den i tysk rätt tillämpade modellen är den enda naturliga. Av de mål som 
har prövats gällande generalklausulen av högsta instans i Tyskland utgör ca 30 
procent av fallen mervärdesskatt och 40 procent inkomstskatt. Detta kan vara 
intressant att beakta mot bakgrund av argumentet som förekommit i svenska 
förarbeten om att skatteflykt inte är vanligt inom mervärdesskatteområdet. Inom 
just detta område har dock på senare tid uppstått en utveckling inom EG-
skatterätten som anses innebära att EG-domstolen har uppställt en princip om 
förfarandemissbruk inom mervärdesskatterätten. Hur denna princip kommer att 
utvecklas och tillämpas anser jag vara en mycket viktig fråga just i det här 
sammanhanget.  

Rättsäkerhetsmässigt kan ett snävt tillämpningsområde, koncentrerat till de 
skatter där skatteflykt uppfattas förekomma mest frekvent, förespråkas. 
Argumentet blir då att om skatteflykt inte är ett stort problem, bör inte en 
generalklausul användas då en sådan metod innebär nackdelar ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Inom områden där det är ovanligt med skatteflykt bör 
emellertid prövningar av en generalklausul sällan behöva förekomma. Det 
innebär att de situationer där de skattskyldigas transaktioner behöver avgöras 
med stöd av skatteflyktslagen blir få vilket begränsar rättssäkerhetsnackdelarna 
till den del de härrör från den konkreta tillämpningen av klausulen. Att en 
klausul tillämpas sällan innebär att det tar lång tid för praxis att byggas upp, 
vilket bidrar till låg förutsebarhet inom det aktuella området. Min uppfattning är 
dock att det i tysk rätt finns exempel på att prejudikat även kan användas över 
skattegränserna då resonemangen ofta är av mer generell natur. Det innebär att 
även praxis inom andra områden av generalklausulens tillämpningområde kan 
användas som stöd vid avgöranden.  

6.6.2.3 Domstolssystemet 
Domstolssystemen skiljer sig åt i de studerade länderna. I Sverige används 
systemet med förvaltningsdomstolar som även avgör andra ärenden än 
skattemål. I Tyskland är alla instanserna skattedomstolar och i Kanada utgörs 
den lägsta instansen av skattedomstolar medan de två högre instanserna är 
allmänna domstolar. 

Det svenska domstolssystemet skiljer sig från många andra länder gällande 
graden av specialisering i skattemål då de svenska förvaltningsdomstolarna som 
dömer i skattemålen även hanterar andra måltyper.8 Jämfört med Tyskland där 
alla instanserna utgörs av skattedomstolar och där det finns en högsta 
skattedomstol (BFH) som i sin tur är indelad i 11 avdelningar finns en mycket 

                                                        
8 Nyquist/Fast, Specialisering i skattemål – för bättre rättssäkerhet och effektivitet i 
skatteprocessen, SN, 2007, s. 19 och 21. 
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stor skillnad i specialiseringsgrad.9 Specialisering kan åstadkommas på flera 
olika sätt.10 Några exempel är specialdomstolar, domstolar som har en särskild 
sammansättning i olika typer av mål eller genom att vissa mål koncentreras till 
en särskild angiven domstol. Ett annat sätt är användandet av experter som 
adjungeras i domstolen beroende på vilken typ av ärende som behandlas. 

Vid tillämpningen av en generalklausul mot skatteflykt kan det såväl ur 
rättssäkerhets- som effektivitetsperspektiv finnas betydande fördelar med 
specialisering hos dem som skall avgöra målen som ofta är mycket 
komplicerade och förekommer relativt sällan. En specialisering ger större 
möjligheter till ökad kompetens inom området vilket rimligen leder till en högre 
kvalitet i bedömningarna och en större effektivitet.11  

I system där det krävs prövningstillstånd för att få ett mål prövat av högre 
instans, påverkar graden av lämnade prövningstillstånd på ett tydligt sätt hur 
praxis utvecklas kring en generalklausul. I första hand påverkar detta 
rättssäkerheten, men även effektiviteten. I Kanada tog det 18 år innan ett mål 
nådde högsta instans och det har under den tiden ständigt framförts i doktrin att 
det först är efter det att the Supreme Court tillämpat klausulen som det går att 
uttala hur klausulens tillämpning kommer att utvecklas. The Supreme Court 
uttalade i ett av de två mål där den nu prövat generalklausulen att 
prövningstillstånd inte kommer att lämnas mer än i undantagsfall då praxis 
istället skall utvecklas i främst den lägsta instansen som utgör specialdomstol. 
Även om det finns fördelar med att det är specialdomstolar som avgör mål kring 
generalklausulen medför den inställningen som the Supreme Court visar att 
prejudikatsbildningen inte blir lika tydlig. Då det i kanadensisk doktrin 
framhållits att de lägre domstolarna uppvisat en tveksam och restriktiv 
inställning till klausulen och att förutsebarheten dessutom bedöms vara låg, hade 
ett antal avgöranden från högsta instans sannolikt kunnat ha positiv påverkan på 
rättssäkerhet och effektivitet. Det svenska systemet där förhandsbesked kan 
överklagas till högsta instans utan prövningstillstånd förefaller i jämförelse med 
den kanadensiska modellen ha stora fördelar. 

6.6.2.4 Förhandsbesked 
Medan de skattskyldiga i Sverige och Kanada kan begära förhandsbesked och 
därigenom få sina planerade transaktioner i förväg ställda mot generalklausulen, 
saknas en sådan möjlighet i Tyskland. 

I Sverige har förhandsbeskedsinstitutets existens i skatteflyktsfrågor tillmätts 
stor vikt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, men också de arbetsekonomiska 
fördelarna för det allmänna av att så tidigt som möjligt få praxis klarlagd har 

                                                        
9 Kellgren, Mål och metoder vid tolkning av skattelag. Med särskild inriktning på användning av 
förarbeten, s. 173-174. 
10 Exempel från ett antal olika europeiska rättssystem beskrivs i Fast/Leidhammar, Rättssäkerhet 
och effektivitet – en omöjlig kombination i den svenska skatteprocessen?, s. 77-111. 
11 Jmf Nyquist/Fast, Specialisering i skattemål – för bättre rättssäkerhet och effektivitet i 
skatteprocessen, SN, 2007, s. 23. 



 

6. Analys av de studerade generalklausulerna ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv 

     219

framhållits.12 Det är tydligt att möjligheten till förhandsbesked har bedömts vara 
viktig då skatteflyktslagen inte har ansetts kunna utsträckas till att även omfatta 
skatter för vilka det inte går att erhålla förhandsbesked.13  Även i Kanada har 
förhandsbeskedsinstitutet ansetts viktigt ur rättsäkerhetssynpunkt och mer än 
hälften av de ansökningar om förhandsbesked som totalt behandlas rör 
generalklausulen. I Tyskland finns ingen möjlighet att erhålla förhandsbesked 
som gäller generalklausulen. Denna skillnad mellan Tyskland och de övriga två 
länderna kan kanske förklaras med att den tyska klausulen funnits under längre 
tid och att det finns en betydligt mer omfattande praxis kring den än kring de 
övriga klausulerna. Det har inte förekommit någon omfattande kritik i tysk 
doktrin gällande bristen på möjlighet till förhandsbesked inom skatteflykts-
området. 

Ur rättssäkerhetsperspektiv är förhandsbeskedsinstitutet i skatteflykts-
sammanhang fundamentalt. Möjligheten för de skattskyldiga att kunna erhålla 
förhandsbesked gällande generalklausulens tillämpning har både i Kanada och 
Sverige ansetts vara helt avgörande i beslutet om att en generalklausul skulle 
införas. Min uppfattning är att en sådan repressiv metod mot skatteflykt aldrig 
hade införts i dessa båda rättssystem om det inte funnits möjlighet att få 
förhandsbesked. I och med att denna möjlighet finns, faller en betydande del av 
kritiken mot generalklausulerna som går ut på att de ger upphov till en 
oacceptabel brist på förutsebarhet. Med förhandsbeskedsinstitutet finns 
möjlighet för de skattskyldiga att i ett enskilt ärende erhålla fullständig 
förutsebarhet gällande klausulens tillämpning, men det tar tid och pengar i 
anspråk. I vissa situationer kan det dock vara andra skäl än tids- eller 
kostnadsaspekten som avhåller de skattskyldiga från att begära ett 
förhandsbesked gällande en planerad rättshandling. Det kan uppfattas som 
negativt från de skattskyldigas sida att föra upp en specifik transaktion till 
prövning. I enlighet med tankesättet ”väck inte den björn som sover”, kan det då 
anses bättre att genomföra den planerade transaktionen med den risk som finns 
för en senare tillämpning av generalklausulen, än att uppmärksamma 
skattemyndigheten på det aktuella tillvägagångssättet. En ansökan om 
förhandsbesked innebär också att transaktionerna blir offentliga om de 
överklagas. Det kan få konsekvensen att ett upplägg som ett skatterådgivnings-
företag hittills varit ensamt om blir känt av konkurrenterna. 

Förhandsbesked är emellertid inte enbart av vikt för de skattskyldiga som 
väljer att använda sig av institutet, utan är också i ett bredare perspektiv av stor 
betydelse för rättssäkerheten genom att det påskyndar skapandet av praxis. I 
svensk rätt kan förhandsbeskeden överklagas till Regeringsrätten utan att det 
krävs prövningstillstånd och detta leder till att aktuella rättsfrågor snabbt når 
högsta instans. Ibland framhålls som en annan fördel med förhandsbeskeden att 
rättsfrågorna där är renare än i andra fall.14 De skattskyldiga ställer en specifik 
fråga och därmed påverkas inte avgörandet av olika omständigheter som senare 
är svåra att särskilja. Jag anser dock att detta inte enbart behöver vara av godo då 

                                                        
12 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 72-76 och prop. 1980/81:17, s. 34. 
13 Prop. 1980/81:17, s.17. 
14 Lodin/Lindencrona/Melz/Slifverberg, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, s. 622. 
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just renodlingen av en frågeställning ibland även kan leda till att det blir svårt att 
dra långtgående slutsatser grundat på ett avgörande, beroende på att det är oklart 
hur mycket slutsatsen berodde på hur frågan formulerades. Frågan blir smalare i 
ett förhandsbesked, men också svaret. Förhandsbeskedens betydelse som 
prejudikat påverkas också av hur utförliga och väl motiverade de är15 och i 
skatteflyktsmål finns exempel där förhandsbesked varit mycket kortfattade. 
Sekretessen kring ärendena16 försvårar också rättsbildning genom 
förhandsbesked. Sekretessreglerna i svensk rätt innebär t.ex. att endast 
överklagade förhandsbesked blir offentliga och då enbart gällande det slutliga 
avgörandet och skälen. Detta leder dels till att en stor del av 
Skatterättsnämndens avgöranden inte offentliggörs och därmed inte kan bidra 
till förutsebarhet, dels till att det kan vara svårt att analysera avgörandena från 
Regeringsrätten då hela bakgrunden i målet inte offentliggörs.  

Att möjligheten att erhålla förhandsbesked gällande en generalklausuls 
tillämpning är av avgörande vikt ur rättssäkerhetsperspektiv är dock klart även 
med beaktande av de begränsningar som förhandsbeskedsinstitutet kan anses ha. 
Det är emellertid viktigt att även påpeka den effekt förhandsbeskedsmöjligheten 
har på effektiviteten. I de studerade länderna har det tydligt betonats att den 
allmänpreventiva verkan av klausulen är viktig. I svenska förarbeten har den 
t.o.m. kallats för skatteflyktslagens främsta fördel. Då möjligheten att få en 
transaktion granskad i förväg delvis omintetgör klausulens tänkta avskräckande 
effekt, kan förhandsbeskedsinstitutet ifrågasättas ur ett effektivitetsperspektiv.  

6.6.2.5 Administrativa specialregler gällande generalklausulens tillämpning 
Både i Sverige och i Kanada finns specialregler som innebär att skatte-
myndigheterna inte självständigt kan välja att tillämpa generalklausulen utan att 
först ha fått detta godkänt enligt särskilt föreskrivna regler. I Sverige är det 
länsrätt som efter framställning av SKV kan tillämpa skatteflyktslagen och i 
Kanada är det the GAAR-committee, en särskild sammansatt grupp inom CRA 
med representanter från skattemyndigheten, finansdepartementet och 
justitiedepartementet, som fattar beslut om generalklausulens tillämpning. 
Någon motsvarighet till dessa lösningar finns inte i Tyskland.  

Det finns rättssäkerhetsmässiga fördelar med att skattemyndigheten inte 
självständigt kan tillämpa generalklausulen genom att det t.ex. förhindrar att 
situationen uppstår att generalklausulen tillämpas på ett sätt i ett antal fall som 
sedan underkänns av högre instans. En modell där skattemyndigheten inte 
självständigt kan tillämpa klausulen kan dock leda till att effektiviteten minskar 
då tillämpningen kan komma att upplevas som omständlig. Detta kan också få 
effekten att det på myndighetsnivå utvecklas en tillämpning som strävar efter att 
finna andra vägar för att på ett enklare sätt komma till rätta med skatteflykt. Ett 
exempel är att en tolkningsmetod tillämpas som går utöver de gränser för vad 
som uppfattas vara tillåtet och vedertaget för lagtolkning inom skatterätten. Om 
en sådan utveckling sker är det även negativt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

                                                        
15 Henriksson, Ann-Sofie, Förhandsbeskedens betydelse som prejudikat, SN, 1990, s. 213-222. 
16 För svensk rätt, se 9 kap 1 § sekretesslagen (1980:100). 
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En särskild regel som finns i svensk rätt som gynnar effektiviteten är att det 
är möjligt att först i högre instans åberopa skatteflyktslagen utan att det innebär 
otillåten taleändring.  

Exempel på administrativa regler som kan bidra till att stärka rättssäkerheten 
vid användandet av en generalklausul är att den skattskyldige automatiskt, eller 
efter en särskilt generös prövning, får anstånd med betalning av skatt tills 
taxeringen vunnit laga kraft och att mål gällande generalklausulen prioriteras av 
domstolarna så att handläggningstiderna kan hållas korta. 

6.6.2.6 Bevisbörda 
Ingen av de studerade klausulerna innehåller någon formulering om hur 
bevisbördan är fördelad. Gällande den svenska klausulen sägs i förarbeten att de 
regler som normalt gäller i taxeringsprocessen även bör kunna tillämpas 
gällande skatteflyktslagen och att några särskilda regler därför inte är 
nödvändiga. Med den utgångspunkten skall det således åligga den fiskala sidan 
att göra sannolikt att en rättshandling omfattas av klausulen. Om en sådan 
bevisning kan läggas fram, får den skattskyldige sedan försöka göra sannolikt att 
transaktionerna inte omfattas av rekvisiten. Samma regler för bevisbördan 
tillämpas även i Tyskland och Kanada. I alla tre länderna handlar det om att den 
bevisning som den fiskala sidan skall lägga fram är en sannolikhetsbevisning. 
Det som skall vara avgörande är därmed hur de aktuella transaktionerna ter sig 
för en objektiv betraktare. De krav som ställs på den fiskala sidans bevisning av 
att klausulen är uppfylld, är höga. Detta framgår vid en studie av praxis och det 
har även framhållits i doktrin i alla länderna. Framför allt märks de höga kraven 
gällande illojalitetskriteriet men även vid bedömningarna av egenvärdet hos de 
aktuella transaktionerna vilar en tung börda på skattemyndigheten som förstärks 
i de fall den skattskyldige kan påvisa betydande ickeskatteskäl. 

Att det ställs höga beviskrav på den fiskala sidan gällande generalklausuler 
mot skatteflykt anser jag vara naturligt då det i de studerande länderna finns en 
grundprincip som innebär att bevisbördan främst ligger på den skattskyldige när 
det gäller att bevisa att en gynnande regel är uppfylld och främst på 
skattemyndigheten ifråga om bevisning gällande regler som är betungande för 
den skattskyldige. Hur bevisbördan fördelas och vilken nivå på krav som ställs 
påverkar givetvis rättssäkerheten och effektiviteten gällande klausulen på ett 
mycket tydligt sätt. Frågan om bevisning och bevisbörda är starkt 
sammankopplad med rekvisitkonstruktionen som avgör vad det är som skall 
bevisas.  
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6.6.3 Rekvisiten 

6.6.3.1 Inledning 
I analysen av klausulernas rekvisit är utgångspunkten tre viktiga kriterier som 
finns i de flesta generalklausuler mot skatteflykt:17 

 
• Skatteförmånskriteriet  
• Egenvärdeskriteriet och 
• Illojalitetskriteriet. 

 
Inledningsvis kommer en jämförelse att göras mellan generalklausulerna 
avseende dessa tre punkter för att utreda om kriterierna återfinns i samtliga 
klausuler och hur de i så fall har konstruerats och tolkats. Därefter följer en 
genomgång av andra viktiga frågor rörande klausulerna. I avsnittets sista del 
kommenteras några allmänna linjer i de olika klausulernas praxis.  

6.6.3.2 Skatteförmånskriteriet  
I den svenska och den kanadensiska klausulen följer direkt av ordalydelsen att 
om en transaktion skall kunna anses utgöra skatteflykt, måste en skatteförmån 
föreligga. I den kanadensiska klausulen finns en utförlig definition av tax benefit 
som ger begreppet en vid innebörd och som omfattar både situationer där den 
skattskyldige försöker uppnå förmånliga regler och situationer där den 
skattskyldige försöker undkomma belastande regler. Denna tolkning ligger nära 
det svenska förarbetsuttalandet om skatteförmånsrekvisitet som understryker att 
”i princip allt som innebär en lättnad eller fördel vid beskattningen” kan 
omfattas.18 Den tyska generalklausulen innehåller inte uttryckligen något krav på 
att en skatteförmån skall ha uppstått, med det är tydligt i praxis att ett sådant 
kriterium finns. Det som däremot har rönt viss diskussion är vad som skall anses 
utgöra en skatteförmån. Den härskande uppfattningen i doktrin är att 
skatteflyktstransaktioner kan innebära såväl att en belastande norm inte träffar 
transaktionen som att transaktionen p.g.a. dess strukturering kommer att 
omfattas av en gynnande norm. Tysk praxis är inte helt klar gällande detta och 
det finns domar där BFH avslagit möjligheten att tillämpa generalklausulen på 
en gynnande regel. 

Min bedömning är sammantaget att alla de tre studerade klausulerna 
innehåller ett krav på att en skatteförmån skall ha uppstått för att en transaktion 
skall anses utgöra skatteflykt i generalklausulens mening. M.a.o. finns i de tre 
klausulerna ett skatteförmånskriterium. 

Det svenska skatteförmånsrekvisitet innehåller ett krav på att skatteförmånen 
skall vara väsentlig. En liknande formulering, significant, fanns i det första 
förslaget till generalklausul i Kanada, men togs bort innan lagstiftning skedde. 

                                                        
17 Se Banoun, Omgåelse av skattereglene. En studie av Høysterettspraksis, s. 298 och avsnitt 
2.3.2.1. 
18 Prop.1982/83:84, s.17. 
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Trots detta tycks det i såväl kanadensisk praxis som doktrin råda enighet om att 
det måste röra sig om ansenliga belopp för att klausulen skall kunna tillämpas. 
Det finns inte någon motsvarighet till detta resonemang i Tyskland, men min 
uppfattning är ändå att det även där tycks underförstått att klausulen bara 
tillämpas i situationer där det är väsentliga belopp inblandade. Detta blir tydligt 
vid studier av praxis. 

Den kanadensiska klausulen stadgar att det kan handla om en direkt eller 
indirekt skatteförmån. Det är inte klart vad detta innebär och denna del av 
klausulen har inte heller behandlats mer än ytligt i praxis och doktrin. 
Motsvarande formulering saknas i såväl den svenska som den tyska klausulen. 
Att en skatteförmån är indirekt skulle enligt min uppfattning kunna betyda två 
saker: antingen att skatteförmånen inte är realiserad utan bara utgör en möjlighet 
att uppnå en skatteförmån eller att skatteförmånen inte direkt tillfaller den 
skattskyldige utan närstående personer eller bolag.  I Sverige har båda dessa 
situationer undantagits från skatteförmånsrekvisitet. Jag har inte funnit att detta 
över huvud taget diskuterats i Tyskland. 

För att kunna tala om en förmån krävs en jämförelsetransaktion att ställa den 
aktuella situationen mot och det tillvägagångssättet används av domstolarna, 
mer eller mindre tydligt uttalat, i samtliga tre länder. För att finna en 
jämförelsetransaktion tycks domstolarna bortse från den aktuella skatteeffekten 
och se vilket tillvägagångssätt som då hade legat närmast till hands för att uppnå 
samma ekonomiska mål. På det här sättet blir fastställandet av om en 
skatteförmån föreligger delvis sammanflätat med utredandet av huruvida flera 
av de övriga rekvisiten är uppfyllda. Detta då jämförelsetransaktioner spelar en 
viktig roll såväl vid utredandet av syftet med transaktionen som vid analysen av 
om transaktionen utgör ett missbruk av lagstiftningen. Även vid fastställandet av 
rättsföljden har jämförelsetransaktioner en viktig roll.  

I den svenska klausulen finns ett rekvisit som innebär att den skattskyldige 
direkt eller indirekt skall ha medverkat till att skatteförmånen har uppstått. 
Någon liknande formulering finns inte i de kanadensiska och tyska klausulerna.  

Transaktioner som ger en effekt som i och för sig strider mot syftet med 
lagstiftningen, men inte innebär att den skattskyldige uppnår en skatteförmån, 
faller utanför det som normalt avses med skatteflykt enligt den allmänna 
definitionen. Kravet på att en skatteförmån skall ha uppstått genom 
transaktionen känns därför som ett självklart inslag i en generalklausul, då det är 
situationer där de skattskyldiga genom sitt handlande minskar sin skattebörda 
som per definition ingår i begreppet skatteflykt och skall försöka förhindras 
genom klausulerna.  

De tre jämförda rättssystemen tycks ha en samsyn gällande kravet på 
skatteförmån och detta krav verkar inte föranleda några tillämpningsproblem. 
Det har inte i något av länderna annat än undantagsvis förekommit mål där detta 
krav varit anledningen till att generalklausulen inte har ansetts kunna tillämpas. 
Diskussionen i doktrin har också gällande denna del av klausulerna varit 
tämligen begränsad. 

Skatteförmånsrekvisitets formulering kan ha stor påverkan på effektiviteten. 
Rekvisitet kan konstrueras så att vissa transaktionstyper utesluts. Ett historiskt 
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exempel på en betydande begränsning i det avseendet är den som den tidigare 
versionen av ITA section 245 hade i kanadensisk rätt och som innebar att endast 
förmåner som uppstod genom avdrag gick att angripa. Denna utformning, 
tillsammans med ett snävt konstruerat illojalitetsrekvist, gjorde att klausulen 
sällan tillämpades och i doktrin inte ens uppfattades som en generalklausul mot 
skatteflykt. Den tyska diskussionen gällande om en skatteförmån kan anses 
utgöras av en situation där den skattskyldige genom sitt agerande uppnår en 
gynnande regel, visar också ett exempel på hur rekvisitet kan begränsas på ett 
sätt som påverkar effektiviteten. Skulle rekvisitet inskränkas till att enbart 
omfatta regler som innebär en belastning för den skattskyldige, utesluter det en 
rad situationer som traditionellt omfattas av den allmänna definitionen av 
skatteflykt i Tyskland. Rekvisitet kan också begränsas genom att förses med en 
beloppsgräns. Kravet på att skatteförmånen skall vara väsentlig, vilket 
uttryckligen framgår av den svenska klausulen och följer av tolkningen i 
Tyskland och Kanada, utgör en sådan begränsning. Beloppsgränserna har inte i 
något av länderna slagits fast, men anses i samtliga fall ha satts relativt lågt, 
vilket gör att denna begränsning inte har någon avgörande betydelse på 
klausulernas tillämpningsmöjligheter i dagsläget. Jag anser inte att det finns 
några betydande rättssäkerhetsrisker med att ge skatteförmånskriteriet en bred 
formulering och tolkning så länge kriteriet kompletteras med flera andra rekvisit 
som sammantaget avgör om en transaktion utgör skatteflykt. 

6.6.3.3 Egenvärdeskriteriet 
Med ett egenvärdeskriterium avses normalt det krav som de flesta klausuler 
innehåller på att de transaktioner som skall undgå att klassificeras som 
skatteflykt måste kunna uppvisa att det även bortsett från skatteförmånen finns 
ett annat värde med att genomföra transaktionen på det valda tillvägagångssättet. 
I de tre studerade klausulerna återfinns detta krav, men det kommer till uttryck 
på lite olika sätt. 

Den svenska generalklausulen innehåller ett rekvisit som stadgar att 
skatteförmånen skall ha utgjort det övervägande skälet till att transaktionen 
genomfördes för att generalklausulen skall kunna tillämpas. I den kanadensiska 
motsvarigheten framgår att klausulen skall tillämpas på transaktioner som inte 
kan sägas vara huvudsakligen genomförda för att uppnå ett bona fide-syfte annat 
än skatteförmånen. Båda dessa rekvisit handlar om syftet med den aktuella 
transaktionen och ställer viljan att uppnå skatteförmånen mot eventuella andra 
icke skatterelaterade skäl, nedan ickeskatteskäl. Också i tysk praxis och doktrin 
återkommer dessa tankar, men inte lika uttalat. Det är emellertid tydligt även i 
tysk rätt att ickeskatteskälen har en avgörande betydelse för bedömningen av 
vad som utgör skatteflykt. Gällande alla klausulerna kan sägas att om den 
skattskyldige kan påvisa att beslutet att genomföra den aktuella transaktionen till 
största delen grundades på ickeskatteskäl skall inte generalklausulerna tillämpas.  

Bedömningarna som rör transaktionens syfte betraktas som objektiva, det har 
betonats i samtliga länder i förarbeten (i den mån det finns några), praxis och 
doktrin. Med detta avses att det inte handlar om att fastställa vad den 
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skattskyldige faktiskt tänkte i den aktuella situationen, utan att det är avsikten så 
som den ter sig för en utomstående betraktare vid en sammanvägning av alla 
omständigheter i fallet som läggs till grund för bedömningen. Detta leder till att 
det handlar om en sannolikhetsbevisning där det åligger den fiskala sidan att 
göra sannolikt att motivet till att genomföra de aktuella handlingarna i 
övervägande grad utgjordes av viljan att uppnå skatteeffekten, medan den 
skattskyldige skall visa att det fanns andra skäl som motiverade tillvägagångs-
sättet.  

Diskussioner om transaktionens syfte ligger nära idén om affärssyfte i bred 
bemärkelse. Det den skattskyldige måste uppvisa för att inte transaktionen skall 
angripas av generalklausulen är trovärdiga ickeskatteskäl av betydande 
omfattning. Frågan blir då vad som anses kunna utgöra ickeskatteskäl. Det har i 
de tre länderna uttalats att det kan röra sig om skäl som är bredare än rent 
affärsmässiga och det kan därigenom t.ex. även komma att handla om 
organisatoriska skäl eller familjeskäl. Det valda sättet att genomföra 
transaktionen måste p.g.a. ett skäl inom det här området förefalla som rimligt, 
även vid bortseende från skatteförmånen för att transaktionen inte skall kunna 
anses utgöra skatteflykt. I Kanada är bakgrunden till den valda formuleringen 
som talar om bona fide-skäl just att man har velat markera en skillnad gentemot 
den affärssyftesdoktrin som tillämpats tidigare i Kanada och som hade en 
snävare syn på vilka ickeskatteskäl som kunde åberopas. I Sverige har det sagts 
att de skäl som kan vara av vikt kan vara ”affärsmässiga, organisatoriska eller 
andra skäl”19 och ”kommersiella eller andra icke skattemässiga skäl”20. I 
Tyskland har det talats om vad som kan förväntas av förståndiga parter när de 
vill uppnå ekonomiskt förnuftiga handlingar. 

Ickeskatteskäl kan därmed sägas vara bredare än skäl som uppvisar ett 
affärssyfte, men kärnan i begreppen är densamma då genomförandet av en 
transaktion skall kunna försvaras även utan skatteförmånen. Det är viktigt att 
understryka att det inte i något av länderna räcker med att en transaktion inte kan 
uppvisa tillräckliga ickeskatteskäl för att den skall anses innebära skatteflykt. 
Transaktionen måste utöver detta även uppfylla de övriga rekvisiten vilket 
inkluderar att den skall strida mot lagstiftningens syfte eller utgöra ett missbruk 
av lagstiftningen. Om ett förfarande ger upphov till en skatteförmån, vilket har 
varit hela syftet med genomförandet, kan den ändå anses vara skatteplanering 
och därigenom tillåten, om det t.ex. rör sig om en skattemässigt gynnsam regel 
som medvetet införts i lagstiftningen i skattepolitiskt syfte.  

Både i den svenska och i den kanadensiska klausulen stadgas uttryckligen att 
ickeskatteskälen måste vara av betydande omfattning. Den svenska klausulen 
innehåller ett krav på att ickeskatteskälen utgör de övervägande skälen och den 
kanadensiska talar om primarily for bona fide purposes.. I båda rättssystemen 
har det sagts att olika ickeskatteskäl kan läggas samman så att om samtliga 
ickeskatteskäl tillsammans väger tyngre än syftet att uppnå skatteförmånen, så 
skall generalklausulen inte tillämpas. I Kanada har vidare även understrukits att 

                                                        
19 SOU 1996:44, s. 135-136. 
20 Prop. 1980/81:17, s. 21. 
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vid bedömningen skall det inte vägas in vilka ekonomiska konsekvenser som 
kan härröras från de olika skälen. Ett skäl kan ha haft avgörande betydelse i 
beslutsprocessen om att genomföra transaktionen, men ändå i slutänden visa sig 
vara ett tillvägagångssätt som inte gav ett ekonomiskt fördelaktigt resultat. Detta 
skall således inte påverka bedömningen av vilka skäl som låg bakom den 
aktuella transaktionen. 

I Sverige ansågs den äldre versionen av rekvisitet som talade om ”det 
huvudsakliga skälet” vara problematisk då ett förarbetsuttalande lett till en mer 
restriktiv tillämpning än vad ordalydelsen föranledde. Sedan rekvisitet ändrades 
tycks det inte finnas några betydande tillämpningsproblem kring rekvisitet i 
svensk rätt. I kanadensisk rätt har rekvisitet inte behandlats särskilt ingående i 
praxis eller doktrin. I båda länderna är det ovanligt att generalklausulen inte kan 
tillämpas p.g.a. att rekvisitet om transaktionens syfte inte är uppfyllt. 

I tysk rätt är det svårare att utläsa varje del av helhetsbedömningen av om 
skatteflykt föreligger, då den tyska generalklausulen inte uppställer rekvisit på 
samma sätt som de svenska och kanadensiska klausulerna. Enligt den tyska 
klausulen kan inte skattelagen kringgås genom missbruk av rättsliga former. Det 
tas i klausulens ordalydelse s.a.s. inga steg på vägen fram mot 
missbruksbedömningen på så sätt som görs i kanadensisk och svensk rätt. Detta 
ger resultatet att missbruksbedömningen blir mer omfattande i den tyska 
klausulen än vad den blir i de övriga, då den bedömningen i tysk rätt även 
inbegriper moment som i de andra ländernas klausuler görs i de tidigare 
rekvisiten. På så sätt kommer missbruksbedömningen i tysk rätt att även 
behandla skälen bakom en genomförd transaktion på ett sätt som inte görs i 
Sverige och Kanada när det skall fastläggas om en transaktion strider mot 
lagstiftningens syfte eller utgör ett missbruk av lagstiftningen. 

I tysk rätt används det rättsliga tillvägagångssättet i praxis och doktrin för att 
fastslå om missbruk föreligger genom att relationen mellan det rättsliga 
tillvägagångssättet och det ekonomiska målet med handlingen analyseras. Vid 
ett sådant tankesätt blir frågan om vägen till det ekonomiska målet går att 
rättfärdiga i det aktuella fallet. Om svaret är nekande, är transaktionen olämplig 
och utgör ett missbruk. Vid bedömningen av om handlingen kan sägas utgöra ett 
missbruk har en utgångspunkt varit om förståndiga parter under de givna 
omständigheterna skulle ha valt tillvägagångssättet för att nå det eftersträvade 
ekonomiska målet. Detta innebär ofta en diskussion om huruvida den 
skattskyldige har använt sig av en onödig omväg till ett givet ekonomiskt mål. 
Diskussioner om förhållandet mellan rättsligt tillvägagångssätt och ekonomiskt 
mål, ligger enligt min åsikt nära den mer uttalade användning av ickeskatteskäl 
som används i Kanada och Sverige.  Även om det inte så ofta direkt uttalat talas 
om affärssyfte i tysk doktrin är argumentationen mycket lik diskussioner där 
affärssyfte står i centrum. Det har t.ex. sagts att det från de förståndiga parterna 
förväntas ekonomiskt förnuftiga handlingar.21 Detta bör enligt min åsikt kunna 

                                                        
21 Se t.ex. BStBl II 1986, 217 och Fischer, i Hübschmann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur 
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, § 42, s. 16. Se även Winkelmann, Steuerumgehung 
durch die Einschaltung ausländischer Kapitalgesellschaften. Eine Untersuchung des 
Normenkonkurrenzhältnisses zwischen § 42 AO und den §§ 7 ff. AStG sowie § 50d Abs.1a EStG, 



 

6. Analys av de studerade generalklausulerna ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv 

     227

vara t.ex. handlingar som har ett affärssyfte. Vidare har det i praxis och doktrin 
förekommit resonemang om vilken vikt andra skäl till att genomföra 
transaktionen än skatteförmånen skall tillmätas. Frågan har gällt om 
ickeskatteskäl skall anses tala för att en transaktion inte är att anse som 
olämplig. Det finns exempel i praxis där domstolen uttryckligen har tillmätt 
ickeskatteskälen vikt. 

I tysk rätt har det ofta diskuterats om det krävs en avsikt att missbruka 
lagstiftningen för att skatteflykt skall kunna anses föreligga. I de äldre 
versionerna av generalklausulen framgick att en sådan avsikt måste finnas för att 
något skulle kunna anses utgöra missbruk av lagstiftningen. I den nu gällande 
klausulen finns inget i ordalydelsen som stödjer en sådan slutsats. En analys av 
hur praxis ställer sig till frågan om missbruksavsikt ger inte något klart svar. I 
doktrin är den vanligaste uppfattningen att det krävs en avsikt att missbruka 
lagstiftningen, men om de övriga rekvisiten i klausulen är uppfyllda förmodas 
även avsiktskravet vara det genom indicier, vilket gör att avsiktskravet blir av 
underordnad betydelse i den praktiska tillämpningen. Ett krav på 
missbruksavsikt har många likheter med ett krav på ickeskatteskäl i den 
bemärkelsen att syftet med genomförandet av transaktionen blir avgörande för 
bedömningen. Skillnaden ligger i att även om den skattskyldige haft för (enda) 
avsikt att uppnå skatteförmånen behöver det inte innebära att han haft för avsikt 
att genomföra en skatteflyktstransaktion.  

De effektivitetsrisker som finns med användandet av egenvärdeskriteriet är 
att det är svårt att utreda vilka syften som förelegat och om dessa är äkta eller 
har skapats av den skattskyldige för att rättfärdiga transaktionen och komma 
undan en tillämpning av generalklausulen. Detta är starkt kopplat till de 
beviskrav som ställs och hur bevisbördan fördelas. Även om det totalt sett läggs 
en tung bevisbörda på den fiskala sidan när det gäller att visa att klausulen är 
uppfylld, är det i ett effektivitetsperspektiv viktigt att det gällande 
ickeskatteskälen ställs betydande krav på den skattskyldiges bevisning. Ur ett 
effektivitetsperspektiv är det vidare avgörande vilket krav på omfattning som 
ställs gällande ickeskatteskälen för att skatteflykt inte skall anses föreligga. En 
formulering där även begränsade ickeskatteskäl omöjliggör tillämpningen av 
generalklausulen kommer att påverka effektiviteten negativt, medan ett krav i 
likhet med det som framlades i den svenska utredningen SOU 1989:81 där det 
räckte med att skatteförmånen utgjort ett väsentligt skäl för förfarandet för att 
skatteflykt skulle anses föreligga, innebär att klausulen kan tillämpas även på 
transaktioner som i hög grad motiveras utifrån ickeskatteskäl. Rekvisitets eller 
kriteriets utformning blir därmed på ett tydligt sätt avgörande för effektiviteten.  

Oavsett vilken nivå som uppställs gällande kravet på egenvärde, är det svåra 
bedömningar som måste göras för att fastställa om kriteriet är uppfyllt. Att 
avgöra vad som t.ex. utgjort ett betydande skäl, ett avgörande syfte eller den 
huvudsakliga anledningen kan vara komplicerat i flera bemärkelser och detta är 
en rättssäkerhetsrisk vid användandet av egenvärdeskriteriet. Dels är de uttryck 

                                                                                                                                  
s. 60. Winkelmann anser att transaktioner för att inte klassificeras som olämpliga skall ha en 
förnuftig ekonomisk grund. 
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som används ofta svårtolkade och långt ifrån exakta, dels kan det vara svårt vid 
en bedömning att avgöra hur tungt olika skäl vägt för den skattskyldige. Ett 
exempel på den första typen av svårighet är jämförelsen mellan den tidigare och 
den nuvarande svenska formuleringen av egenvärdesrekvisitet där det hävdats 
att det övervägande skälet kan anses vara en skärpning av rekvisitet i 
förhållande till formuleringen det huvudsakliga skälet. I normalt språkbruk anses 
dock de båda uttrycken vara synonyma. Att den andra typen av svårighet, hur 
olika bakomliggande motiv skall bedömas i förhållande till varandra, trots allt 
inte tycks innebära några stora tillämpningsproblem kan bero på att det ofta i de 
mål som prövas under generalklausulerna är tämligen uppenbart att många 
transaktioner så gott som uteslutande motiverats utifrån skatteförmånen och att 
det därför är relativt ovanligt med situationer där skatteskälen och 
ickeskatteskälen förefaller ha vägt nästan lika tungt. 

En diskussion om rekvisit eller kriterier som anknyter till affärssyfte och 
ickeskatteskäl, m.a.o. bedömningar av om en transaktion uppvisar ett egenvärde 
vid sidan av skatteeffekten, kan kopplas till frågan om huruvida de skattskyldiga 
i alla situationer kan ställa samma krav på förutsebarhet. Det har i de studerade 
ländernas doktrin förekommit åsikter om att skattskyldiga som utmanar 
skattesystemet genom att försöka genomföra skatteflyktstransaktioner i de 
situationerna inte har rätt att kräva samma förutsebarhet som i andra 
sammanhang. Jag anser att denna inställning som uttryckts generellt om försök 
till skatteflykt, kan vara intressant att anknyta just till egenvärdeskriteriet då det 
enligt min uppfattning är svårt att motivera varför transaktioner utan egenvärde 
skall skyddas av rättssystemet. Min bedömning är att ju starkare egenvärde en 
transaktion kan uppvisa, desto högre är de krav som den skattskyldige kan ställa 
på förutsebarhet och rättssäkerhet.  

6.6.3.4  Illojalitetskriteriet 
Samtliga tre studerade klausuler innehåller ett illojlitetskriterium. Den svenska 
generalklausulens sista rekvisit innebär att det aktuella förfarandet skall stå i 
strid med lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas 
allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har 
kringgåtts genom förfarandet. I den tyska klausulen stadgas att kringgående av 
skattelagstiftningen genom missbruk av rättsliga former inte är tillåtet. I den 
kanadensiska klausulen sägs att handlingar som uppfyller övriga rekvisit och 
som utgör ett missbruk av de uppräknade skattereglerna skall omfattas av 
klausulen. 

I alla klausulerna är illojalitetskriteriet det mest centrala rekvistet i 
bedömningen av vad som utgör skatteflykt och också det rekvisit som har visat 
sig svårast att tillämpa. Svårigheten består i att det är komplicerat att på ett 
tydligt och rättssäkert sätt avgöra vad som strider mot lagstiftningens syfte. 
Rekvisitet har gett upphov till omfattande diskussioner i praxis och doktrin och i 
alla tre länderna är det oftast illojalitetskriteriet som inte bedömts vara uppfyllt 
då klausulen inte kunnat tillämpas. I den tyska klausulen är rekvisitets vikt 
mycket tydlig redan genom ordalydelsen då det enda som stadgas i klausulen är 
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att lagen inte kan kringgås genom missbruk av rättsliga former. 
Missbruksbedömning blir därigenom i stort sett det enda rekvisitet. Men även i 
svensk och kanadensisk rätt, där det finns fler rekvisit som uttalat uppställer 
vissa krav som skall vara uppfyllda för att klausulen skall vara tillämplig, är det 
tydligt att illojalitetskriteriet till stor del är avgörande. Detta beror på att den 
mest utmärkande egenskap som en skatteflyktshandling anses ha i samtliga 
länders allmänna definition av skatteflykt är just att den strider mot 
lagstiftningens syfte och därigenom i Kanada och Tyskland även anses innebära 
ett missbruk av lagstiftningen. Övriga egenskaper som också utgör rekvisit i 
Kanada och Sverige, d.v.s. att transaktionen ger upphov till en skatteförmån och 
till betydande del motiverats av skatteskäl, är egenskaper som skatteflykt har 
gemensamt med skatteplanering. Illojalitetskriteriet blir därför avgörande i den 
bemärkelsen att det utgör skiljelinjen mellan skatteplanering och skatteflykt.  

Medan de tyska och kanadensiska klausulerna talar om ett missbruk av 
lagen, innehåller den svenska således istället ett rekvisit som säger att lagen 
skall ingripa mot transaktioner som står i strid med lagstiftningens syfte. Det har 
diskuterats i förarbeten om inte den svenska formuleringen också borde använda 
uttryck som rättsmissbruk eller liknande, men denna tanke har avslagits, då det 
har ansetts att det skulle ge rekvisitet en mer subjektiv karaktär. 22 Medan 
avgörandet om ett rättsmissbruk föreligger anses innehålla moraliska eller etiska 
värderingar, betraktas rekvisitet om att strida mot lagstiftningens syfte som ett 
objektivt rekvisit vilket borgar för högre förutsebarhet och rättssäkerhet.23 Det 
tycks ändå, vilket nedan skall utvecklas, finnas stora likheter mellan 
illojalitetskriterierna i de tre klausulerna. 

I Kanada definieras missbruk av skattelagstiftningen genom att det fastslås 
att det handlar om transaktioner som står i strid med lagstiftningens syfte. 
Definitionen förekommer i offentligt tryck, praxis och doktrin.24 I tysk rätt är ett 
vanligt första steg i försöken att ringa in transaktioner som utgör ett missbruk att 
tala om vilka rättshandlingar som kan anses vara lämpliga. Detta görs med stöd 
av en e contrario-tolkning av klausulens andra mening som stadgar att om ett 
missbruk skett, skall beskattningen genomföras som om rättshandlingen hade 
varit lämplig ur ekonomiskt perspektiv. Olämpliga rättshandlingar beskrivs 
sedan ofta som transaktioner som strider mot den kringgångna lagens syfte.25 

Skillnaden mellan tysk och kanadensisk rätt förefaller vara att det i Kanada 
uteslutande har handlat om syftet med lagstiftningen för att fastställa missbruk, 
medan den tyska diskussionen har närmat sig frågan på ett något annorlunda 

                                                        
22 Se prop.1996/97:170, s. 38-39. 
23 Se prop.1996/97:170, s. 38-39. 
24 För exempel från offentligt tryck se Canada, Department of Finance, Explanatory Notes to 
Legislation Relating to Income Tax, 1988, section 245 och Revenue Canada, Information Cirkular 
88-2, General Anti-Avoidance Rule: Section 245 of the Act, 1988, § 5. I praxis finns denna typ av 
formuleringar i nästan alla fall rörande generalklausulen i alla instanser. Frågan om missbruk ställs 
kanske tydligast på sin spets i OSFC- och Canada Trustco-målen från the Federal Court of Appeal 
respektive the Supreme Court. För exempel från doktrin se t.ex. Hogg/Magee/Li, Principles of 
Canadian Income Tax Law, s. 582.  
25 Se t.ex. BStBl II 1992, 695 och BStBl II 1993, 253. Se även Klein, M., Die nicht „angemessene 
rechtliche Gestaltung” im Steuerumgehungstatbestand des § 42 AO, s. 99-123. 
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sätt. Utöver att uttalat koncentrera bedömningen av om ett missbruk föreligger 
till syftet med den kringgångna regeln, är det i tysk rätt även vanligt att använda 
relationen mellan det rättsliga tillvägagångssättet och det ekonomiska målet med 
handlingen som grund i bedömningen. Detta handlar indirekt om lagstiftningens 
syfte men blir också en fråga om huruvida rättshandlingarna går att rättfärdiga ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Här vägs även frågan om eventuella onödiga 
omvägar in. Vid en jämförelse av det tyska och det kanadensiska 
tillvägagångssättet för att utreda om missbruk föreligger, kan det se ut som om 
dessa skiljer sig åt just beroende på att den tyska diskussionen till skillnad från 
den kanadensiska i så stor utsträckning centreras kring förhållandet mellan 
rättsligt tillvägagångssätt och ekonomiskt mål. Det är dock viktigt att här beakta 
den skillnad i uppdelning i rekvisit som finns mellan den tyska och den 
kanadensiska generalklausulen. I den kanadensiska klausulen uppställs i 
subsection 245(3) ett rekvisit som innebär att för att en transaktion skall kunna 
utgöra skatteflykt så skall den inte huvudsakligen vara motiverad av 
ickeskatteskäl. Utöver detta skall transaktionen enligt subsection 245(4) utgöra 
ett missbruk av lagen. Den tyska klausulen innehåller inte någon sådan 
uppdelning utan går rakt på missbruksbedömningen. Detta har fått till resultat, 
att den tyska missbruksbedömningen även kommit att inkludera en studie av 
relationen mellan rättsligt tillvägagångssätt och ekonomiskt mål i det aktuella 
fallet, vilket i den kanadensiska bedömningen istället snarast hamnar under 
subsection 245(3). Vid en bedömning av hela klausulerna och inte enbart de 
delar som uttalat handlar om bedömningen av om missbruk föreligger, blir 
diskussionerna emellertid väldigt likartade. 

Bedömningen av om missbruk föreligger i de kanadensiska och tyska 
klausulerna samt bedömningen av om rekvisitet om lagstiftningens syfte i den 
svenska klausulen är uppfyllt innehåller således mycket likartade komponenter. I 
alla tre länderna blir frågan om en transaktion kan sägas strida mot syftet med 
den kringgångna regeln eller med skattelagstiftningen i sin helhet. Det svenska 
valet att uttryckligen formulera rekvisitet så att det ringar in transaktioner som 
strider mot lagstiftningens syfte kan anses ha den fördelen ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv att det tydligt framgår att det är detta och inget annat 
som skall bedömas i rekvisitet. En allmän formulering om missbruk av 
lagstiftningen skulle kunna innefatta en bedömning av andra faktorer och ger 
därmed domstolarna en större frihet i bestämningen av vilka transaktioner som 
skall anses vara skatteflykt. Av den anledningen kan en allmän formulering 
anses mer flexibel och därigenom möjligen mer effektiv. Det är emellertid 
mycket tydligt i kanadensisk rätt att det är en bedömning av om en transaktion 
strider mot lagstiftningens syfte som utgör själva missbruksbedömningen. Detta 
framgår tydligt i samtliga rättskällor och det finns enligt min uppfattning ingen 
tendens att addera andra faktorer till avgörandet av om missbruk föreligger. 
Även i Tyskland tycks bedömningen av vad som utgör ett missbruk i allt högre 
grad ha kommit att handla om vad som strider mot lagstiftningens syfte. 

Uppfattningen att fastställandet av om missbruk föreligger är en subjektiv 
bedömning medan avgörandet av om en transaktion strider mot lagstiftningens 
syfte är objektiv, anser jag ge en förenklad och felvisande bild av skillnaden 
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mellan de olika klausulernas konstruktion. Det kan i och för sig anses onödigt att 
uttalat klassificera något som rättsmissbruk då det kan ge bilden av att en 
handling fördöms moraliskt. Å andra sidan blir transaktionen ändå betecknad 
som skatteflykt, vilket många kan uppfatta att det ligger moraliska eller etiska 
värderingar bakom. Min åsikt är inte att den svenska skatteflyktslagen bör förses 
med ett illojalitetskriterium som kopplas till missbruk, då detta troligen inte 
skulle påverka effektiviteten över huvud taget, men skulle kunna få negativa 
konsekvenser i rättssäkerhetsperspektiv. Anledningen till att jag anser det vara 
troligt att formuleringen inte skulle påverka effektiviteten är att det är tydligt i 
de studerade länderna att missbruksbedömningen har kommit att knytas väldigt 
starkt till en bedömning av lagstiftningens syfte. Det är därmed sannolikt att 
även om den svenska formuleringen ändrades, skulle bedömningen även i 
fortsättningen ske på samma sätt som idag. Den nuvarande formuleringen har 
emellertid den fördelen ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den uttalat visar att det 
är lagstiftningens syfte som skall ligga till grund för bedömningen. 
Formuleringen i sig ger inte upphov till någon direkt förutsebarhet, men den 
innebär i alla fall att bedömningen avgränsas till detta, om än oklara, område. 
Det jag vill betona är, att det är viktigt i ett jämförelseperspektiv att se att 
skillnaden mellan den svenska formuleringen och de klausuler som istället talar 
om missbruk av lagstiftningen inte är så stor. Att det därför, vilket har hävdats i 
svenska förarbeten, inte skulle vara möjligt att kunna använda klausuler som är 
skapade utifrån rättsmissbrukstanken som förebilder eller inspiration, anser jag 
vara en slutsats som grundas på missförstånd. 

Det är således min uppfattning att illojalitetskriterierna i de studerade 
länderna utgår från samma grundprincip, nämligen vad som strider mot 
lagstiftningens syfte. Nästa steg är att jämföra hur bedömningen av vad som 
strider mot lagstiftningens syfte genomförs i de olika rättssystemen.  

I svenska förarbeten har det talats om att bedömningen av om en transaktion 
strider mot lagstiftningens syfte skall ta sin utgångspunkt i lagtexten, men även 
kunna hämta stöd i förarbeten. M.a.o. skall tillvägagångssättet därigenom inte 
skilja sig från det som används vid s.k. normal lagtolkning.26 Förhållandet till 
normal lagtolkning blir mycket intressant gällande den här delen av klausulerna 
och detta har uppmärksammats i alla de tre länderna. Det råder konsensus om att 
lagstiftningens syfte tillmäts stor vikt redan i lagtolkningsprocessen. Men om en 
transaktion inte vid normal lagtolkning bedöms strida mot syftet med lagen, vad 
är det då som gör att den i nästa steg kan angripas med generalklausulen med 
motiveringen att den strider mot just lagstiftningens syfte? Vad är det som 
skiljer lagstiftningens syfte i lagtolkning och i en tillämpning med stöd av 
generalklausulen? 

Svaret på denna fråga formuleras likartat i Sverige, Tyskland och Kanada. 
För att en generalklausul skall utgöra ett värde som metod mot skatteflykt måste 
den tillföra något utöver vad normal lagtolkning anses kunna göra. I svensk och 
tysk rätt anses detta uppfyllt genom att klausulen ger en möjlighet till en 
tillämpning av skattelagstiftningen i skatteflyktsmål som ger upphov till en 

                                                        
26 Se t.ex. prop. 1996/97, s. 39-40. 
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analogieffekt. I Kanada är det inte uttalat att det handlar om en analogieffekt, 
men det är klart att generalklausulen innebär något mer än vad som kan 
åstadkommas genom lagtolkning. 

I svensk rätt följer av rekvisitets ordalydelse och av förarbetena att de regler 
och andra faktorer som uttrycker lagstiftningens syfte framgår både av de 
bestämmelser som är direkt tillämpliga på förfarandet, de som har kringgåtts och 
av mer allmänna skatterättsliga regler.27 Även de grundläggande skatterättsliga 
principerna skall beaktas vid en bedömning av vad som utgör lagstiftningens 
syfte.28 Att analysera situationen på det här sättet har i förabetena ansetts utgöra 
en skillnad gentemot vanlig lagtolkning då utrönadet av lagstiftningens syfte kan 
sökas i ett vidare perspektiv.29 Ur förarbetena kan också härledas att de 
transaktioner som klausulen skall tillämpas på skall ge upphov till situationer 
där lagstiftningen nyttjas på ett sätt som inte var avsett eller förutsett av 
lagstiftaren. I förarbeten har också fastslagits att domstolarna måste ha fog för 
sina bedömningar. 

I Kanada har frågeställningen om hur domstolarna skall fastställa om 
missbruk föreligger diskuterats mycket och det har hävdats att det är en närmast 
omöjlig uppgift att avgöra var gränsen skall dras för vad som utgör ett 
missbruk.30 Någon ledning anses inte finnas i offentligt tryck, men frågan har 
grundligt behandlats i praxis i de senare målen. Där har fastslagits att en 
tvåstegsprocess skall användas som innebär att det först identifieras vilket syfte 
som kan utläsas vid betraktande av skattelagarna som helhet och sedan fastläggs 
om den aktuella transaktionen strider mot denna. För att det med 
skattelagstiftningen som helhet som stöd skall kunna bestämmas att ett visst 
syfte, eller en viss policy, kan utläsas inom det aktuella området har dock 
domstolarna ansett att det krävs att detta syfte är klart och otvetydigt.  

I tysk praxis och doktrin har frågan om hur domstolarna skall gå tillväga för 
att utreda om en transaktion strider mot lagstiftningens syfte behandlats mycket 
mer begränsat och det är enligt min uppfattning svårt att dra några slutsatser om 
hur bedömningen ens i teorin är tänkt att göras. Till viss del kan möjligen 
oklarheten kring den här frågan förklaras med att missbruksbedömningen är 
bredare i tysk rätt än i svensk och kanadensisk och då den omfattar flera olika 
delbedömningar som går in i varandra är det svårare att klargöra vad 
domstolarna har stött sina slutsatser på. Jag anser att den tyska konstruktionen 
där inga övriga rekvisit egentligen uppställs än att kringgående inte kan ske 
genom missbruk av rättsliga former, har nackdelar ur rättssäkerhetssynpunkt då 
domstolens ställningstaganden blir otydligare vilket påverkar förutsebarheten 
negativt. 

                                                        
27 Se t.ex. SOU 1989:81, s. 48-51 (där det i och för sig talas om rekvisitets dåvarande formulering 
lagstiftningens grunder men diskussionen bör kunna överföras även till att gälla nuvarande 
formulering) och prop. 1996/97:170, s. 39. 
28 Prop. 1996/97:170, s. 39-40. 
29 SOU 1989:81, s. 48-50. 
30 Se t.ex. Dodge, A New and More Coherent Approach to Tax Avoidance, CTJ 1988, s. 21 och 
Arnold, In Praise of the Business Purpose Test, i report of Proceedings of the Thirty-Ninth Tax 
Conference, 1987 Conference Report, s. 10:1-10:34.  
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Det tycks som att den svenska och den kanadensiska diskussionen gällande 
hur fastställandet av lagstiftningens syfte skall göras är likartade. Tanken är att 
skattelagstiftningens allmänna utformning och syftet även i andra delar än de 
kringgångna reglerna skall kunna beaktas. Principer och riktlinjer för 
skattesystemet i stort och i vissa delområden skall kunna ge stöd för avgörandet 
av om en transaktion strider mot lagstiftningens syfte. Samtidigt ställs höga krav 
på bevisningen gällande vad som utgör lagens syfte och gällande att den aktuella 
transaktionen strider mot detta. Generellt kan konstateras i alla de tre länderna 
att bevisbördan gällande illojalitetskriteriet vilar tungt på skattemyndigheten. 
Redan i tidiga svenska förarbeten fastslogs att oklarheter gällande om en 
rättshandling strider mot lagstiftningens syfte måste gå ut över den fiskala 
sidan.31 I Kanada har the Supreme Court nyligen fastslagit att det åligger 
skattemyndigheten att påvisa det syfte som rättshandlingen anses strida mot. 
Även i tysk praxis har liknande uttalanden gjorts. Syftet med lagen skall enligt 
kanadensisk praxis framgå klart och tydligt, vilket innebär ett mycket högt ställt 
krav. Svenska förarbeten har uttalat att det skall finnas fog för att något strider 
mot lagstiftningens syfte och det framgår av praxis att kraven är högt ställda.  

Hur kraven gällande lagstiftningens syfte preciseras och tillämpas i praxis är 
ytterst avgörande för generalklausulens effektivitet och rättssäkerhet. Eftersom 
illojalitetskriteriet är klausulernas mest centrala del, blir den avvägning mellan 
rättssäkerhet och effektivitet som utmärker skatteflyktsområdet mycket tydlig i 
kriteriets tillämpning. Att kraven på vad som anses strida mot lagstiftningens 
syfte bör sättas högt är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Samtidigt är risken 
stor att det innebär att klausulens effektivitet mycket tydligt blir lidande. Att 
som i kanadensisk rätt kräva att syftet måste framgå på ett klart och tydligt sätt 
har därmed klara positiva effekter på rättssäkerheten, men stark negativ 
påverkan på effektiviteten. Om ett syfte framgår klart och tydligt av 
lagstiftningen har det ofta beaktats redan vid lagtolkningen. Det är därmed ofta i 
situationer där syftet inte framgår klart och tydligt som skatteflyktssituationer 
uppstår. Då lagstiftningens syfte tillåts sökas i ett bredare perspektiv vid 
tillämpningen av generalklausulen än vid lagtolkningen kan det i och för sig 
vara så att ett syfte framgår i samband med tillämpningen av generalklausulen 
vid studier av andra källor än de som tillmätts vikt vid lagtolkningen. Det har i 
kanadensisk doktrin framförts att att det känns orimligt att ställa så höga krav på 
klarhet och tydlighet i det här sammanhanget, när skattelagstiftningen till sin 
karaktär så sällan är klar och tydlig. Ett så högt ställt krav anses innebära att 
klausulen så gott som aldrig kommer att kunna tillämpas.32 

Något som jag anser vara en stor fördel i svensk rätt vid bedömningen av vad 
som strider mot lagstiftningens syfte är tillgången till, och användadet av, 
lagförarbeten. I förarbeten finns möjlighet att beskriva syftet med en lag eller en 
specifik regel och sådana beskrivningar utgör en viktig grund vid 
bedömningarna av om skatteflyktslagens illojalitetsrekvisit är uppfyllt. 
Bedömningen är trots detta mycket svår att göra, men utan förarbeten saknas 

                                                        
31 Se prop. 1980/81:17 s. 26. 
32 Arnold, The Long, Slow, Steady Demise of the General Anti-Avoidance Rule, CTJ, 2004, s. 497. 
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många gånger annan ledning för avgörandena än lagtextens ordalydelse. Att som 
i kanadensisk rätt kombinera avsaknaden av förarbeten med kravet på att syftet 
skall framgå klart och tydligt för att ett missbruk skall anses föreligga, är 
negativt ur effektivitetssynpunkt. Det är tydligt vid en studie av svensk praxis att 
förarbetena används i mycket hög grad av Skatterättsnämnden och domstolarna 
vid bedömningar av illojalitetsrekvisitet. Något som kan vara ett problem vid 
användandet av förarbeten är att de är tidsberoende och att ekonomiska eller 
tekniska omständigheter kan ha förändrats från det att förarbetena skrevs. 
Användandet av förarbeten måste därför ske med försiktighet. För att förarbeten 
skall tillföra ett värde krävs att de upprätthåller en hög kvalitet gällande 
konstruktion och innehåll. Det är möjligt att förarbetena i framtiden kan 
utvecklas för att bidra i högre grad som stöd för bedömningar av vad som strider 
mot lagstiftningens syfte. För att detta skall kunna ske krävs medvetenhet vid 
författandet av förarbeten om att utformningen påverkar möjligheten att tillämpa 
generalklausulen i ett senare skede.  

I försök att klargöra och effektivisera bedömningen av vad som strider mot 
lagstiftningens syfte har i de studerade länderna uppkommit mer eller mindre 
tydliga diskussioner om vad som utmärker dessa transaktioner och om 
fastställandet av vissa egenskaper kan användas som stöd i illojalitets-
bedömningen. På det här sättet har diskussioner förts om transaktioners 
vanlighet, om en situation kan anses avsedd och förutsedd vid lagstiftningen och 
om bedömningar av transaktioners ekonomiska innehåll.  Nedan behandlas dessa 
tre olika försök att skapa stödbedömningar till avgörandet av vad som strider 
mot lagstiftningens syfte. 

Det har i alla tre länderna diskuterats om en transaktions vanlighet skall ha 
någon betydelse för om den kan sägas strida mot lagstiftningens syfte. 
Anledningen till att frågeställningen uppstår är att lagstiftningen ofta anses 
konstruerad för att passa det enklaste och närmast till hands liggande alternativet 
att uppnå ett ekonomiskt mål. Ju längre bort från detta sätt att genomföra en 
rättshandling som den skattskyldige har valt att gå, desto mer troligt har det 
ansetts vara att skatteskäl har motiverat handlingen och att den därför bör 
underkännas. Diskussionen gällande detta i praxis och doktrin har varit mest 
långlivad och omfattande i tysk rätt och detta beror troligtvis på att de äldre 
versionerna av den tyska generalklausulen i samband med missbruks-
beskrivningen innehöll uttrycket ovanlig. Idag fastslås ofta i såväl tysk praxis 
som doktrin att det inte räcker att en transaktion är ovanlig för att den skall 
utgöra skatteflykt. Den skattskyldige anses emellertid åläggas en tyngre 
bevisbörda när transaktionerna är ovanliga och komplicerade. 

I svensk och kanadensisk rätt har argumentet att en transaktions ovanlighet 
indikerar att den strider mot lagstiftningens syfte inte alls förekommit i samma 
utsträckning som i Tyskland.33 Jag tror att en förklaring till detta ligger i den 
skillnad i grundstruktur som finns mellan klausulerna. I den svenska och 
kanadensiska klausulen finns ett tydligt krav på egenvärde hos en transaktion för 

                                                        
33 I Kanada nämns dock ovanlighet hos en transaktion som en av de faktorer som bör tillmätas 
betydelse vid fastställandet av en rättshandlings ekonomiska innehåll, vilket behandlas nedan i detta 
avsnitt. 
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att den skall undgå att klassificeras som skatteflykt och jag anser att detta har 
kommit att ersätta diskussionen om vanlighet. Om en transaktion utgör ett 
vanligt eller ovanligt sätt att gå tillväga för att nå ett visst ekonomiskt mål blir 
vid användandet av ett egenvärdeskriterium oviktigt då en transaktion som kan 
förklaras utifrån ickeskatteskäl tillåts oavsett hur ovanlig den kan anses vara. 
Den tyska klausulen har i ordalydelsen inte något uttalat egenvärdesrekvisit, 
vilket kan ha gett utrymme för diskussionen om vanlighet. Numera är det 
emellertid tydligt att egenvärde tillmäts betydelse i tysk praxis och en 
transaktions vanlighet anses inte längre vara avgörande för 
missbruksbedömningen. Min uppfattning är inte att det faktum att en transaktion 
är ovanlig därmed behöver innebära att den strider mot lagstiftningens syfte och 
jag anser således inte att argumentet är användbart som stödbedömning. 

I de allmänna definitionerna av skatteflykt sägs i alla studiens länder att 
skatteflyktshandlingar utmärks bl.a. av att de inte var avsedda eller förutsedda 
vid lagstiftningens tillkomst. I svenska förarbeten är det uttalat att klausulen 
skall tillämpas på denna typ av transaktioner. Frågan blir då om dessa 
egenskaper kan användas i bedömingen av vad som strider mot lagstiftningens 
syfte.  

Jag anser att diskussionen om något var avsett vid lagens tillkomst inte bidrar 
i någon större utsträckning till bedömningen av om det strider mot lagens syfte. 
Går det att visa att lagen var avsedd att användas på det aktuella sättet skall det 
självklart påverka bedömningen då det rimligtvis betyder att situationen inte 
strider mot lagstiftningens syfte. Men så är sällan fallet. En transaktion, som 
innebär att en aktuell skatteregel används på ett sätt som inte var avsett när lagen 
kom till, kan i vissa fall anses strida mot syftet med lagstiftningen, men behöver 
inte alltid göra det. Bara för att en transaktion medför en icke avsedd 
användning av skattereglerna kan den ändå visa sig ligga i linje med 
lagstiftningens syfte. De transaktioner som bedöms strida mot lagstiftningens 
syfte kan däremot alla sägas utgöra en icke avsedd användning av reglerna. På 
så sätt kan klassificeringen av en transaktion som icke avsedd tjäna som en 
beskrivning i efterhand gällande vilka egenskaper som är gemensamma för de 
transaktioner som anses strida mot lagstiftningens syfte. Men det kan inte 
användas för att avgöra om något strider mot syftet eller ej.  

Kan då avgörandet om huruvida en transaktion var förutsedd eller oförutsedd 
bidra till bedömningen av om något strider mot lagstiftningens syfte?  

I framför allt svensk praxis är det tydligt att detta har påverkat 
illojalitetsbedömningen. Att ett område har genomgått lagändringar och 
detaljreglerats har i flera mål gjort att ett förfarande som inte har kommenterats i 
förarbetena ändå har ansetts vara förutsett av lagstiftaren då de aktuella 
situationerna borde ha beaktats när området utreddes. I ett annat fall har en 
situation som kommenterats i ett remissyttrande ansetts vara förutsedd. Ett 
påpekande i en artikel i en skatterättslig tidskrift ansågs dock inte i ett tidigare 
mål ge upphov till att situationen inte kunde anses strida mot lagstiftningens 
syfte. I ett mål omfattades inte en situation av den nuvarande lagstiftningen, men 
hade omfattats i en äldre version av lagen och detta bidrog till bedömningen att 
transaktionen inte ansågs strida mot lagstiftningens syfte.  
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Att avgöra om en transaktion var förutsedd eller oförutsedd av lagstiftaren, 
kan enligt min uppfattning bidra till bedömningen av om något strider mot 
lagstiftningens syfte, men avgör inte bedömningen. En generalklausul mot 
skatteflykt skall inte användas på situationer som förutsågs vid lagstiftningen 
och därmed kan dessa transaktioner sållas bort. Att en transaktion var oförutsedd 
räcker emellertid inte för att konstatera att den strider mot lagstiftningens syfte, 
men det kan vara ett steg att ta i bedömningen.  

Min uppfattning är att det ligger närmast till hands att kunna visa när en 
situation är förutsedd, medan det är svårare att visa att något är oförutsett. Om 
bedömningen av om en transaktion kan anses vara förutsedd skall utgöra ett led i 
illojalitetsbedömningen uppstår frågan om hur detta skall genomföras. Vilka 
kriterier skall uppställas för att avgöra om något är förutsett? Ovan har flera 
exempel givits på situationer där det i svensk praxis har diskuterats om en 
transaktion kan anses vara förutsedd. En situation som inte prövats men som kan 
komma att få betydelse i det här avseendet i svensk rätt är de transaktioner som 
SKV beskriver på sin hemsida under rubriken felaktiga skatteupplägg. Om en 
lagändring genomförs på ett område efter det att SKV publicerat transaktionen 
utan att den aktuella situationen beaktas, uppstår frågan om den skall anses vara 
förutsedd. 

I Kanada har de senaste åren debatterats huruvida en bedömning av 
transaktioners ekonomiska innehåll, economic substance, kan utgöra ett 
hjälpmedel vid avgörandet av vad som utgör ett missbruk av lagen. Det är troligt 
att detta kommer att fortsätta att diskuteras då konsensus tycks vara att 
illojalitetsbedömningen måste tydliggöras och effektiviseras. De författare som 
förespråkar användandet av ekonomiskt innehåll anser att det tillvägagångssättet 
bör kunna utgöra det bästa verktyget i missbruksbedömningen i 
generalklausulen och därmed vara det som kan avgöra var gränsen i en specifik 
situation skall dras mellan tillåten skatteplanering och otillåten skatteflykt.34 
Faktorer som bör beaktas vid bedömningen av det ekonomiska innehållet anser 
Li t.ex. vara: 

 
• De ekonomiska vinster bortsett från skatteeffekterna som uppstår. 
• Existerande risker och marknadskrafter. 
• Mellanliggande icke neutrala parter.  
• En bedömning av vad som utgör vanligt förekommande 

affärstransaktioner i de aktuella situationerna.35  
 
En bedömning enligt de ovan angivna kriterierna skall utmynna i en slutsats 
gällande om situationen kan anses ha ett ekonomiskt innehåll eller inte. Om 
transaktionen inte har något ekonomiskt innehåll skall den presumeras strida 
mot lagstiftningens syfte och anses utgöra skatteflykt. Det här resonemanget 
bygger på grunduppfattningen att lagstiftningen inte är konstruerad för 

                                                        
34 Se t.ex. Li, “Economic Substance”: Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and 
Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, s. 56. 
35 Li, “Economic Substance”: Drawing the Line Between Legitimate Tax Minimization and 
Abusive Tax Avoidance, CTJ, 2006, s. 46-52. 
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transaktioner utan ekonomiskt innehåll och därmed strider dessa normalt mot 
lagstiftningens syfte. Om det dock skulle visa sig att en transaktion utan 
ekonomiskt innehåll ändå vid en analys inte anses strida mot lagstiftningens 
syfte, kan den accepteras. Förespråkarna för metoden i Kanada menar att 
användandet av ekonomiskt innehåll i analysen vänder på angreppssättet. Istället 
för att försöka visa att en transaktion strider mot lagstiftningens syften, utgår 
bedömningen ifrån att en transaktion inte skall accepteras om den inte kan 
uppvisa ett ekonomiskt innehåll och inte kan visa att transaktionen är i linje med 
lagstiftningens syften. 

Jag upplever att en bedömning av ekonomiskt innehåll har stark närhet till 
resonemang om affärssyfte och bedömningar av transaktioners egenvärde. En 
skillnad som finns ligger i att vid en bedömning av det ekonomiska innehållet är 
det transaktionen och dess verkningar som står i fokus och inte de syften som 
funnits för att genomföra transaktionen. Skillnaden blir dock enligt min 
bedömning inte så stor eftersom det är transaktionens effekter som till stor del 
skapar grunden för de syften som har funnits. Om det t.ex. vid en bedömning av 
det ekonomiska innehållet går att fastställa att det funnits andra ekonomiska 
vinster med att genomföra transaktionen på det aktuella sättet kan förekomsten 
av dessa vinster användas vid en argumentation för att det finns ett affärssyfte 
med transaktionen alternativt att den kan uppvisa ett egenvärde. Den betydande 
skillnad som jag anser finns mellan ekonomiskt innehåll, affärssyfte och 
egenvärde är istället att det fält av faktorer som skall beaktas är olika brett i alla 
de tre bedömningarna. Vid en bedömning av ekonomiskt innehåll är det enbart 
transaktionen och dess konkreta ekonomiska effekter som skall vägas in. En 
bedömning av affärssyfte uppfattar jag vara bredare då det ofta anses möjligt att 
där t.ex. beakta organisatoriska skäl till varför ett företag valt ett visst 
tillvägagångssätt. Vid en bedömning av egenvärdet har ickeskatteskäl i ett än 
bredare perspektiv tillmätts vikt genom att t.ex. personliga skäl eller familjeskäl 
beaktats. 

Det har i kanadensisk rätt inte diskuterats hur den föreslagna metoden om 
ekonomiskt innehåll skulle relatera till det i generalklausulen införda 
egenvärdesrekvisitet. Jag anser dock att detta är en viktig fråga. Om man utgår 
från den tolkning som jag gör av de olika betraktelsesätten kan en transaktion 
som inte har något ekonomiskt innehåll ändå bedömas ha ett egenvärde då det 
motiveras utifrån andra skäl än de rent ekonomiska. Samtidigt kan situationen 
uppstå att en transaktion med ett visst ekonomiskt innehåll inte bedöms nå upp 
till den nivå som krävs genom egenvärdeskriteriet som t.ex. stadgar att det skall 
finnas övervägande ickeskatteskäl eller liknande. Bedömningarna kan därför 
inte ersätta varandra och bör kunna kombineras. Om så sker görs först en 
bedömning av om egenvärdesrekvistet är uppfyllt. Om transaktionen uppvisar 
ett tillräckligt starkt egenvärde går generalklausulen inte att tillämpa. Bedöms 
egenvärdet dock inte vara tillräckligt och rekvisitet därmed är uppfyllt följer en 
bedömning av om illojalitetsrekvisitet är uppfyllt. Där blir det första steget att 
avgöra om transaktionen kan anses ha ett ekonomiskt innehåll. Gällande 
transaktioner som bedöms ha ett ekonomiskt innehåll måste den fiskala sidan 
visa att transaktionen strider mot lagstiftningens syfte. Transaktioner som inte 
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bedöms ha något ekonomiskt innehåll presumeras emellertid strida mot 
lagstiftningens syfte och det åligger därmed den skattskyldige att visa att så inte 
är fallet. Min tolkning av den i kanadensisk doktrin föreslagna metoden innebär 
således att bevisbördan kastas om i de fall en transaktion inte bedöms ha något 
ekonomiskt innehåll.  

Metoden kan kritiseras av rättsäkerhetsskäl, då fastställandet av vad som 
anses utgöra ett ekonomiskt innehåll kan anses baserat på komplicerade och 
oklara bedömningar som överlåts till domstolen att göra, vilket riskerar att 
innebära låg förutsebarhet och godtycklighet i tillämpningen. Dessutom skulle 
en omkastad bevisbörda avvika från den princip som tillämpas av 
rättssäkerhetsskäl i de studerade länderna och som innebär att det normalt 
åligger den fiskala sidan att visa att en för den skattskyldige betungande regel är 
uppfylld. Effektiviteten skulle dock förmodligen gynnas av en tillämpning av 
metoden då illojalitetskriteriet skulle presumeras vara uppfyllt när ekonomiskt 
innehåll saknades, vilket i sin tur skulle minska den fiskala sidans bevisbörda.  

6.6.3.5 Transaktionskedjor 
Något som har diskuterats ingående i kanadensisk rätt, men inte så mycket i de 
övriga länderna är hur generalklausulen skall förhålla sig till transaktionskedjor. 
Den svenska klausulens första rekvisit innehåller formuleringen ”[o]m 
rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett 
förfarande som medför en väsentlig skatteförmån[…]”, vilket syftar till att fånga 
just transaktionskedjor som först betraktade som en helhet innebär 
skatteflyktstransaktioner. Denna formulering, eller en snarlik, har funnits med i 
alla versioner av den svenska generalklausulen. 

Den tyska klausulen innehåller inget som uttryckligen innebär att hela 
transaktionskedjor skall omfattas vid bedömningen av om skatteflykt föreligger, 
men det framgår vid en studie av praxis att så sker. Det har också påpekats i tysk 
doktrin att de ickeskatteskäl som den skattskyldige måste kunna lägga fram för 
att rättfärdiga transaktionens struktur skall kunna förklara hela uppläggets 
konstruktion och inte bara en av flera transaktioner.36 

I den kanadensiska generalklausulen stadgas i subsection 245(3)(b) att en 
transaktion som är del i en kedja som leder till en skatteförmån omfattas av 
klausulen om den inte är genomförd huvudsakligen av bona fide-skäl. I praxis 
och doktrin har diskussionerna gällt hur syftet och skatteförmånen skall 
bedömas. Enligt formuleringen i klausulen skall syftet bedömas för varje 
transaktion för sig, medan skatteförmånen skall ses för transaktionskedjan som 
helhet. Detta innebär att det måste från den skattskyldiges sida gå att ange 
ickeskatteskäl som stödjer varje transaktion för att undgå en tillämpning av 
klausulen. Samtidigt räcker det att kedjan som helhet innebär en skatteförmån 
för att klausulen skall kunna tillämpas. I flera rättsfall har dock klausulen inte 
tillämpats på det här sättet utan bedömningen har istället gjorts att en 

                                                        
36 Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren 
Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 106. 
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transaktions syfte inte kan skiljas från transaktionskedjans syfte. Detta har 
kritiserats i doktrin.   

Jag anser att det transaktionskedjekoncept som följer av den kanadeniska 
klausulens ordalydelse ger goda förutsättningar för en effektiv tillämpning, då 
en sådan enligt min bedömning kräver att varje deltransaktion kan uppvisa 
övervägande ickeskatteskäl, men att det räcker med att transaktionen som helhet 
ger upphov till en skatteförmån. 

6.6.4 Rättsföljd 
Utgångspunkten i den svenska klausulen är enligt 3 § att om en transaktion utgör 
skatteflykt så skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte 
genomförts. Om dock transaktionen framstår som en omväg i förhållande till det 
närmast till hands liggande förförandet för att uppnå samma ekonomiska mål, 
bortsett från skatteförmånen, skall istället beskattningen genomföras som om 
den skattskyldige hade valt det tillvägagångssättet. Det finns även en sista 
möjlighet om resultatet skulle bli oskäligt och som innebär att skattebeloppet 
uppskattas till skäligt belopp. Denna rättsföljd liknar i stort sett den som följer 
av de tyska och kanadensiska klausulerna, trots att formuleringarna delvis skiljer 
sig åt. Den tyska klausulen stadgar att beskattningen skall ske som om den 
skattskyldige hade valt ett lämpligt tillvägagångssätt och den kanadensiska 
innebär att skatteförmånen skall förhindras och skattekonsekvenserna 
bestämmas så att de blir skäliga med tanke på omständigheterna.  

Det framgår i utformningen av de tre klausulernas rättsföljd att 
jämförelsetransaktioner har en avgörande betydelse. I den mån det inte finns 
någon transaktion att jämföra den aktuella med, bortser domstolarna helt från 
skatteflyktstransaktionen vid beskattningen. Men finns det ett sätt att uppnå 
samma ekonomiska resultat, bortsett från skatteförmånen, som ligger i linje med 
lagstiftningens syfte så används det som jämförelse och får ligga till grund för 
beskattningen. Eftersom jämförelsetransaktioner används i större eller mindre 
utsträckning i alla tre klausulernas tillämpning även vid fastställande av om 
rekvisiten är uppfyllda, är det oftast när det kommer till att bestämma 
rättsföljden redan klart vad skatteflyktstransaktionen skall jämföras med. I alla 
klausulerna betonas vikten av skälighet vid fastställandet av rättsföljden och 
finns flera tänkbara jämförelsetransaktioner att välja mellan tycks den som är 
mest förmånlig för den skattskyldige väljas.  

Att generalklausulerna har en i lag fastslagen rättsföljd har ansetts vara en 
rättssäkerhetsmässig fördel i förhållande till praxismetoderna. Teoretiskt sett är 
detta argument hållbart men i praktiken är det tveksamt om skillnaden blir 
särskilt stor. Det är tydligt i de studerade ländernas klausuler att stadgandena om 
rättsföljden är öppna till sin konstruktion och till stor del överlämnar till 
domstolarna att genomföra en skälighetsbedömning. Min uppfattning är att det 
är just detta som sker även vid en tillämpning av en praxismetod. 

Inte i något av de studerade länderna medför en klassificering av en 
transaktion som en skatteflyktshandling att reglerna om skattetillägg eller 
skattebrott tillämpas. En sådan tillämpning hade medfört stora rättssäkerhets-
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nackdelar men ur ett allmänpreventivt perspektiv hade en sådan tillämpning haft 
fördelar. Skatteflykt är enligt de studerade ländernas allmänna definitioner inte 
någon kriminaliserad handling och utgångspunkten är därför att 
skatteflyktshandlingen skall neutraliseras i beskattningen, men att den inte skall 
medföra någon annan påföljd.  

6.6.5 Allmänt om tillämpningen 
I alla tre länderna är uppfattningen i doktrin att klausulerna har tillämpats 
restriktivt. I Tyskland har en tämligen omfattande praxis byggts upp då 
klausulen har funnits under lång tid och tillämpats av BFH i relativt stor 
omfattning. I Sverige har Regeringsrätten efter den senaste ändringen 1998 
prövat skatteflyktslagen i ett drygt tjugotal mål och tillämpat den i fem. I 
Kanada finns totalt sett ett drygt tjugotal mål varav två är från the Supreme 
Court. 

Något som är generellt för alla tre länderna är att det är svårt att från 
befintliga domar utläsa allmänna riktlinjer för hur klausulen kommer att 
tillämpas på ännu oprövade områden. I Tyskland anses förutsebarheten på 
områden där klausulen har prövats vara god, men trots den relativt sett rika 
förekomsten av praxis anses den fortfarande vara låg på oprövade områden. I 
Sverige och Kanada är den allmänna uppfattningen i doktrin att förutsebarheten 
som kan uppnås genom att studera praxis är mycket låg. Utgångspunkten i alla 
länderna är att skrivningarna i domarna är försiktiga och det markeras t.o.m. 
ibland att ett uttalande endast gäller det aktuella målet. I många mål är 
motiveringarna mycket kortfattade eller knappt existerande. Kombinationen av 
få prövningar samt bristfälligt motiverade och försiktigt formulerade domar är 
förödande för förutsebarheten, men det har också påverkan på effektiviteten. För 
att utveckla såväl rättssäkerhet som effektivitet är det därför viktigt att 
domstolarna motiverar domsluten på ett så grundligt och tydligt sätt som 
möjligt. 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan den restriktiva tillämpningen anses 
positiv. Det är dock tydligt i den komparativa studien att det är svårt att få en 
generalklausul mot skatteflykt att bli effektiv då den strikta inställningen till 
lagtolkning lätt överförs till klausulens tillämpning.  
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6.7 Sammanfattade slutsatser om vilka faktorer som 
påverkar rättssäkerheten och effektiviteten hos 
generalklausuler mot skatteflykt 
Det är många olika faktorer som påverkar vilken rättssäkerhet och effektivitet 
som kan skapas kring en generalklausul mot skatteflykt. I kapitlet har följande 
punkter uppmärksammats: 
 

• Generalklausulens förhållande till andra metoder mot skatteflykt såsom 
praxismetod samt special- och stopplagstiftning. 

• Klausulens tillämpningsområde.  
• Förekomsten av lagförarbeten, hur dessa utformas och vilken kvalitet de 

uppnår. 
• Förändringar som genomförs gällande klausulens konstruktion eller 

tillämpning. 
• Domstolssystemet och olika regler relaterade till detta såsom 

exempelvis graden av specialisering och regler för prövningstillstånd. 
• Möjligheten att erhålla förhandsbesked, reglerna för detta och i vilken 

utsträckning rätten att erhålla förhandsbesked utnyttjas. 
• Hur förhandsbeskeden utformas och motiveras. 
• Införda administrativa specialregler som t.ex. innebär att 

generalklausulen inte kan tillämpas direkt av skattemyndighet, regler 
om anstånd med skatt, handläggningstider mm.  

• Hur bevisbördan konstrueras gällande nivåer och fördelning. 
• Hur transaktionskedjor hanteras. 
• Generalklausulens grundkonstruktion och rekvisitformulering. 
• Den tolkning som domstolarna ger klausulen. 
• Hur skattemyndigheten väljer att tillämpa klausulen. 
• Hur rättsföljden skall avgöras. 
• Förekomsten av välmotiverad praxis. 

 
Min upplevelse efter att ha studerat de tre rättssystemen är att det utöver de ovan 
angivna punkterna även finns en mer överliggande faktor som påverkar 
generalklausulens utveckling. Jag skall här kort utveckla vad jag avser med 
detta. 

Det är en stor utmaning att vid ett användande av en generalklausul mot 
skatteflykt lyckas balansera både rättssäkerhet och effektivitet. Risken är 
uppenbar att ett rättssystem som har en strikt inställning till tolkning och 
tillämpning, vilket var orsaken till att en generalklausul mot skatteflykt infördes 
då det inte ansågs möjligt att utan lagstöd angripa skatteflykt, överför denna 
strikta inställning till generalklausulens tolkning och tillämpning.37 När så sker 
innebär det att klausulen sällan tillämpas, vilket leder till att den inte anses 
utgöra en effektiv eller förutsebar metod mot skatteflykt. Min bedömning är att 
generalklausulen upplevs på det här sättet i Sverige och Kanada. I Tyskland 

                                                        
37 Se Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 38 och avsnitt 2.3.4. 
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tillämpas klausulen oftare och den kritiseras sällan för att vara rättsosäker eller 
ineffektiv. Detta kan naturligtvis bero på att den funnits i rättssystemet under en 
mycket längre tid. Men också att det i den tyska diskussionen i praxis och 
doktrin finns en uttalad grundinställning att trots de rättssäkerhetsmässiga 
nackdelar som en generalklausul ger upphov till anses den vara nödvändig. 
Detta anses bero på att det inte är möjligt att hantera hela skatterättens 
komplicerade område, som ofta måste förändras, genom enbart detaljreglering. 
Det framförs ofta att hur mycket kraft som än läggs på lagstiftningsprocessen 
kommer det att uppstå luckor i lagstiftningen som inte var avsedda och då de 
skattskyldiga väljer att utnyttja dessa måste det vara möjligt att kunna angripa 
vissa transaktioner om likhetsprincipen i beskattningen skall kunna 
upprätthållas. 

Den här inställningen till generalklausulen märks både i praxis och doktrin 
och utgör enligt min uppfattning huvudförklaringen till varför den tyska 
klausulen kommit att tillämpas i högre grad och inte kritiseras i någon större 
utsträckning för att vara rättsosäker. Grundinställningen blir mycket viktig då 
den i sin tur påverkar många av de faktorer som ovan angivits som viktiga för 
generalklausulernas utveckling i rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. Jag 
anser att Tikka påvisar ett exempel på vikten av grundinställningen till en 
generalklasul och den påverkan den har på effektiviteten när han uttrycker att: 

 
”[i] sista hand torde dock lagtillämparens uppfattning om sin egen 
kompetens vara avgörande. Den framgår framför allt därav, hur långt de är 
beredda att använda den prövningsbefogenhet generalklausulen ger dem. 
Genom att precisera generalklausulens tillämpningskriterier kan 
domstolarna bestämma ett stort eller litet tillämpningsområde för 
generalklausulen. Den tämligen stora praktiska betydelse, som 
generalklausulen har i Finland, är i stort sett ett resultat av den 
tolkningslinje, som högsta förvaltningsdomstolen har tagit.”38 
 

Min åsikt är att det finns många faktorer som på olika sätt och i olika omfattning 
påverkar den rättssäkerhet och effektivitet som uppnås i ett rättssystem vid 
användande av en generalklausul mot skatteflykt och ovan har många av dessa 
pekats ut. Av alla dessa faktorer är emellertid den inställning som finns i 
rättssystemet till klausulen, vilken i sin tur har formats och påverkats av många 
bakomliggande faktorer, kanske den allra viktigaste. 

                                                        
38 Tikka, Om kringgåendeproblemet och skatteflyktsklausulen i den finska inkomstbeskattningen, 
SN, 1992, s. 586. 
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6.8 Den komparativa studiens slutsatser kopplade till 
skatteflyktslagen 

6.8.1 Inledning 
Utifrån de slutsatser som dragits ovan39 gällande vilka faktorer som i hög 
utsträckning påverkar rättssäkerheten och effektiviteten vid användandet av en 
generalklausul mot skatteflykt, finns några punkter som jag anser vara av 
särskilt intresse för skatteflyktslagens framtida utveckling. Redovisningen nedan 
bygger på, och skall ses tillsammans med, den analys som har gjorts tidigare i 
kapitlet av dessa frågor. 

6.8.2 Frågor av särskilt intresse för skatteflyktslagens framtida 
utveckling 
Som jag ovan har framfört är min uppfattning att grundinställningen i ett 
rättssystem till att använda en generalklausul mot skatteflykt är avgörande för 
den funktion som den kommer att få.40 I rättssystem där inställningen till 
generalklausulen är tveksam eller kritisk i doktrin och praxis kan det vara 
avgörande för utveckligen att det tydliggörs att generalklausulen är den 
repressiva metod mot skatteflykt som skall användas. Jag anser i enlighet med 
detta att det för att utveckla skatteflyktslagens effektivitet, men också 
tydligheten och därigenom rättssäkerheten inom området, är viktigt att det i 
svensk praxis bekräftas att det inte finns någon skatterättslig genomsynsmetod 
eller annan praxismetod och att denna inställning delas av SKV. 

Jag efterlyser också en mer konstruktiv diskussion i doktrin om hur 
skatteflyktslagen kan utvecklas. Hittills har en betydande andel av det som 
skrivits om skatteflyktslagen handlat om kritik som kan framföras mot 
användandet av en generalklausul mot skatteflykt och om skatteflyktslagen över 
huvud taget kan anses ha ett existensberättigande. Kanadensisk doktrin såg 
under många år ut på samma sätt, men de senare åren anser jag att en 
attitydförändring kan skönjas. Förändringen tycks grundas på insikten om att 
trots de brister en generalklausul mot skatteflykt bevisligen har, är det svårt att 
se vad ett bättre alternativ skulle vara. Eftersom det mesta i kritisk väg som kan 
sägas om klausulen troligen redan har sagts, och klausulen trots allt uppfattas ha 
kommit för att stanna, har nu tendensen blivit att diskussionen istället alltmer 
kommit att handla om hur generalklausulen kan utvecklas. Detta har lett till en 
bredare och mer analytisk diskussion om generalklausulens tolkning och 
tillämpning. Det är också under de senaste åren som diskussionen om 
ekonomiskt innehåll har etablerats, vilket jag anser vara ett bra exempel på ett 
konstruktivt förslag till hur den mest komplicerade delen av generalklausulen 
möjligen kan tillämpas på ett tydligare och mer effektivt sätt. Om 

                                                        
39 Se avsnitt 6.7. 
40 Se avsnitt 6.7. 
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skatteflyktslagen skall vara den repressiva metod som skall användas i svensk 
rätt även in framtiden, är min förhoppning att svensk doktrin skall utvecklas på 
samma sätt.  

Skatteflyktslagen prövas sällan och praxis byggs därför upp mycket 
långsamt. Med tanke på detta är det av avgörande vikt att den praxis som skapas 
innehåller utförliga motiveringar och så klara linjer som möjligt. Tillämpningen 
av en generalklausul är komplicerad och framför allt illojalitetsrekvisitet i 
skatteflyktslagen utgör en mycket svår bedömning. Det är dock olyckligt om 
detta leder till att domstolarna väljer att inte utförligt motivera sina 
ställningstaganden. Av de mål som har avgjorts gällande skatteflyktslagen i 
högsta instans är det en betydande andel av dessa som i mycket begränsad 
omfattning, eller inte alls, innehåller en motivering till de bedömningar som har 
gjorts. Detta leder till att förutsebarheten inte utvecklas på ett tillfredsställande 
sätt och i doktrin fortfarande beskrivs som låg. 

Skatteflyktsproblemet är gemensamt för alla världens rättssystem och den 
komparativa studien som genomförts i det här arbetet visar att det går att finna 
länder som har en samsyn gällande den allmänna definitionen av vad som utgör 
skatteflykt. Vidare finns redan idag generalklausuler mot skatteflykt i många 
rättssystem och trenden tycks vara att allt fler länder väljer att införa en sådan 
klausul som repressiv metod.41 Med detta som utgångspunkt anser jag att 
området bör lämpa sig väl för framtida komparativa studier. Det är mycket 
tidskrävande att genomföra kvalitativa komparationer och detta kan vara 
förklaringen till att jämförelser med andra rättssystem inte anses möjliga att 
genomföra i någon större utsträckning t.ex. inom ramen för statliga utredningar. 
Min uppfattning är dock att eftersom både problemet med skatteflykt och de 
försök till lösningar som tillämpas i många länder är så homogena, krävs inte 
alltid en grundlig komparativ studie av hela området för att det skall vara möjligt 
att kunna dra slutsatser som kan vara värdefulla för den svenska diskussionen. 
Jag är kritisk till den restriktiva inställning som uttryckts i svenska förarbeten 
gällande möjligheten att finna inspiration till hur skatteflyktslagen kan utformas, 
tolkas och tillämpas genom att studera utländska generalklausuler mot 
skatteflykt.42 Då huvudproblemet och den valda metoden för att försöka lösa 
detta är desamma, anser jag att det borde vara naturligt att jämföra hur olika 
delfrågor inom området har behandlats i andra rättssystem. En öppnare 
inställning till användandet av idéer hämtade från utländsk rätt anser jag kan 
bidra till att vitalisera den svenska diskussionen om skatteflyktslagens framtida 
utveckling.   

Min uppfattning är att det är mycket viktigt för utvecklingen av 
skatteflyktslagens rättssäkerhet och effektivitet att förhållandet mellan 
generalklausulen och speciallagstiftning klargörs i framtiden. Det är idag oklart i 
svensk rätt hur skatteflyktslagen skall tillämpas på detaljreglerade områden i 
allmänhet och på regleringsluckor i speciallagstiftning i synnerhet.  

                                                        
41 Zimmer, General Report, i Form and Substance in Tax Law, s. 38. 
42 I SOU 1996:44, s. 123-124 utreds och avfärdas möjligheterna till att utforma den svenska 
generalklausulen med ledning i någon av de undersökta utländska klausulerna. I flera andra 
förarbeten finns inga kommentarer alls till redovisningen av utländsk rätt. 
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Den inställning som väljs till förhållandet mellan skatteflyktslagen och 
specialregler får stora konsekvenser för hur skatteflykt generellt kan angripas i 
svensk rätt. Det är viktigt att det finns en medvetenhet om att det valet får 
konsekvenser för hur lagstiftningen ur ett skatteflyktsperspektiv bör utformas för 
att bli effektiv. Om en tillämpning av skatteflyktslagen utesluts på områden med 
specialklausuler innebär det att valet av lagstiftningsmetod måste göras redan 
från början i lagstiftningsprocessen vid regleringen av ett område. Om 
detaljreglering väljs, är det den metoden som måste fortsätta att tillämpas även i 
nästa steg vilket får effekten att om det uppstår kringgåenden av specialklausuler 
måste detta således lösas genom stopplagstiftning. För att ett effektivt 
motverkande av skatteflykt skall kunna ske med den här inställningen till 
relationen mellan general- och specialklausuler, måste m.a.o. utgångspunkten 
vara att om detaljreglering skall införas, är det mycket viktigt att den konstrueras 
på ett ur skatteflyktsperspektiv effektivt sätt. Annars kan det vara ett strategiskt 
bättre val att undvika deltaljreglering för att senare kunna angripa skatteflykt 
med generalklausulen.  

Jag har ovan redovisat de konsekvenser valet av inställning till att tillämpa 
en generalklausul på regleringsluckor i specialklausuler får ur rättssäkerhets- 
och effektivitetsperspektiv.43 Det är enligt min uppfattning klart att 
skatteflyktslagen blir mer effektiv om det tydligörs att en tillämpning på 
regleringsluckor i specialreglerna är tillåten, men att det innebär 
rättssäkerhetsmässiga nackdelar. Oavsett vilket val som görs i det här avseendet 
är det av stor vikt att det tydliggörs vad som skall gälla och att det finns en 
medvetenhet i lagstiftningsarbetet om hur detta val påverkar framtida 
lagstiftning och möjligheterna att angripa skatteflykt.   

Det har i den komparativa studien konstaterats att generalklausulerna givits 
ett tillämpningsområde som skiljer sig mycket åt mellan de jämförda länderna.44 
I svensk rätt har det vid flera tillfällen diskuterats om tillämpningsområdet bör 
utökas, men så har av olika skäl inte kommit att ske.45 Det är uppenbart att det 
finns fördelar ur ett effektivitetsperspektiv men också andra skäl som logik och 
systematik talar för ett brett tillämpningsområde i linje med den tyska modellen. 
En fördel med att ge en generalklausul ett brett tillämpningsområde är t.ex. att 
det underlättar situationer då en transaktion skall bedömas som får effekter på 
flera olika skattearter. Jag anser inte att det har framlagts några starka skäl till 
varför skatteflyktslagen skall begränsas till de skatter den nu är tillämplig på. 
Möjligheten till förhandsbesked, som har ansetts vara en förutsättning för att 
generalklausulen skall kunna omfatta en viss skatt46, finns inom ett bredare 
område än generalklausulen idag tillämpas på. Att förekomsten av skatteflykt 
inte är utredd gällande vissa områden47 anser jag heller inte vara ett hållbart skäl 
då en sådan utredning relativt enkelt bör kunna genomföras om det anses krävas 
för att kunna fatta ett beslut om ett utvidgat tillämpningsområde. Det har också 

                                                        
43 Se avsnitt 6.4.4.3. 
44 Se avsnitt 6.6.2.2. 
45 Se t.ex. prop. 1982/83:84, s. 13 och SOU 1996:44, s. 138-141. 
46 Ds B 1978:6, s. 100-101. 
47 Ds B 1978:6, s. 100-101. 
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framförts att skatteflykt inte är ett stort problem t.ex. gällande mervärdesskatten 
och att det är ett skäl till varför generalklausulen inte skall omfatta det 
området.48 I Tyskland rör dock ca 30 procent av de mål där generalklausulen 
prövas mervärdesskatteområdet, vilket kan jämföras med att 40 procent av 
målen finns inom inkomstskatterättens område.49 Gällande mervärdes-
skatteområdet är det emellertid viktigt att avvakta den utveckling som sker inom 
EG-skatterätten för att se vilket betydelse principen om förfarandemissbruk som 
utvecklats av EG-domstolen kommer att få i framtiden. Sammanfattningsvis 
anser jag inte att frågan om skatteflyktslagens tillämpningsområde har 
behandlats tillräckligt grundligt då de effektivitetsvinster som en utvidgning 
skulle kunna medföra har avfärdats med i mina ögon tunna argument. Jag anser 
därför att frågan om skatteflyktslagens tillämpningsområde bör utredas igen i 
framtiden. 

Det kan konstateras att det svenska domstolssystemet genom sin låga grad av 
specialisering i skattemål skiljer sig från många andra länder.50 Vid 
tillämpningen av skatteflyktslagen anser jag emellertid att det såväl ur 
rättssäkerhets- som effektivitetsperspektiv finns betydande fördelar om en hög 
grad av specialisering finns hos dem som skall avgöra målen som ofta är mycket 
komplicerade och dessutom förekommer relativt sällan. En specialisering ger 
större möjligheter till ökad kompetens inom området vilket rimligen leder till en 
högre kvalitet i bedömningarna och en större effektivitet. Min mening är också 
att en viktig effekt av specialisering kan vara att domaren känner en större 
säkerhet inom området som skall avgöras och att detta ökade självförtroende i 
kombination med den högre graden av kunskap kan bidra bl.a. till en mer 
utförlig motivering av domsluten. Inom skatteflyktsområdet skulle en sådan 
effekt vara mycket värdefull ur såväl rättssäkerhets- som effektivitetsperspektiv. 
Jag anser med detta som grund att det bör utredas om en högre grad av 
specialiseringen hos dem som skall avgöra skatteflyktsmål kan uppnås. En sådan 
specialisering skulle kunna åstadkommas genom att domstolar har en särskild 
sammansättning i skatteflyktsmål, genom att mål koncentreras till en särskild 
angiven domstol eller genom ett användande av experter som adjungeras i 
domstolen i skatteflyktsmål.  

En fråga som har diskuterats i förarbeten är om SKV bör vara första instans 
för tillämpning av skatteflyktslagen.51 Vid den senaste utredningen av lagen 
konstaterades att en sådan förändring skulle innebära effektivitetsfördelar medan 
det inte ansågs finnas rättssäkerhetsskäl som motiverade det nuvarande 

                                                        
48 SOU 1996:44, s. 140. 
49 Se Rose/Glorius-Rose, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der 
jüngeren Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, s. 16-17, Rose/Glorius-Rose, Bemerkungen zur 
aktuellen Missbrauchs-Rechtsprechung (§42 AO) des BFH, DB, 2003, s. 409-413 och 
Rose/Glorius-Rose, Zur jüngsten Rechtsprechung des BFH hinsichtlich § 42 AO, DB, 2004, s. 
2174-2176. 
50 Nyquist/Fast, Specialisering i skattemål – för bättre rättssäkerhet och effektivitet i 
skatteprocessen, SN, 2007, s. 19 och 21. 
51 Se t.ex. SOU 1975:77, s. 76, Ds B 1978:6, s. 104-105, prop. 1980/81:17, s. 33-35 och prop. 
1996/97:170, s. 48-49. 
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systemet.52 Någon ändring genomfördes dock aldrig då det inte ansågs vara 
lämpligt att det skedde vid samma tidpunkt som flera förändringar i 
skatteflyktslagens rekvisit gjordes.53 Men det uttalades att frågan bör övervägas 
igen då praxis har skapats kring de nya rekvisiten.54   

Fördelar som kan framhållas med ett system där SKV är första instans för 
skatteflyktslagens prövning är att den kan samordnas med övriga 
taxeringsåtgärder och att den enskilde på ett tidigare stadium får besked om 
skatteflyktslagen är tillämplig. Det får också den konsekvensen att det blir 
enklare för SKV att tillämpa skatteflyktslagen, vilket kan bidra till en ökad 
effektivitet. En förändring som innebär att SKV direkt kan tillämpa 
skatteflyktslagen skulle också vara en markering av att den skall ses som en 
naturlig del av skattesystemet och inte skall uppfattas som en specialregel som 
tillämpas i efterhand. Nackdelen som det skulle innebära att tillåta en 
tillämpning direkt av SKV är att situationen kan uppkomma att klausulen 
tillämpas på ett sätt som senare underkänns av högre instans, vilket ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv är negativt. Om en tillämpning direkt av SKV skulle 
införas i svensk rätt är det av rättssäkerhetsskäl viktigt att frågan om 
specialisering beaktas även i det här avseendet då en prövning av 
skatteflyktslagen kräver en komplicerad bedömning som varje tjänsteman skulle 
möta relativt sällan.  

Med tanke på i vilken takt praxis hittills har skapats kring skatteflyktslagen 
lär det dröja innan det kan bli aktuellt att pröva om reglerna i det här avseendet 
skall ändras, då det framförts att det först kan ske när praxis utvecklats kring den 
senaste ändringen av rekvisiten. Det förefaller dock märkligt att det inte anses 
lämpligt att införa regler som troligen skulle vara effektivitetshöjande p.g.a. att 
det ännu inte finns tillräcklig praxis och anledningen till att det inte skapas 
tillräcklig praxis anses vara att effektiviteten är låg. Om uppfattningen är att 
nedflyttningen av första instans till SKV leder till effektivitetsfördelar utan att 
betydande rättssäkerhetsnackdelar uppstår, har jag svårt att förstå varför beslutet 
om en ändring skall skjutas på framtiden.    

Något som jag uppfattar som en stor fördel i svensk rätt vid tillämpningen av 
skatteflyktslagen är tillgången till lagförarbeten. Det är tydligt vid en studie av 
svensk praxis att förarbetena används i mycket hög grad av Skatterättsnämnden 
och domstolarna vid bedömningar av skatteflyktslagen och då särskilt gällande 
rekvisitet lagstiftningens syfte. Vid författandet av förarbetena bör därför en 
medvetenhet finnas om att utformningen kan påverka möjligheten att tillämpa 
skatteflyktslagen i ett senare skede. Jag anser att en diskussion om hur 
förarbetenas konstruktion och kvalitet kan förändras för att möjligen i högre 
grad kunna fungera som stöd för skatteflyktslagens tillämpning kan gagna 
klausulens utveckling. 

Det har i studien tydligt konstaterats att det viktigaste och mest 
svårtillämpade rekvisitet i de tre generalklausulerna är det som utgör 

                                                        
52 SOU 1996:44, s. 142 och prop. 1996/97:170, s. 49. 
53 Prop 1996/97:170, s. 49. 
54 Prop. 1996/97:170, s. 49. 
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illojalitetsbedömningen.55 Gällande skatteflyktslagen motsvaras detta av 
rekvisitet lagstiftningens syfte. Förklaringen både till varför rekvisitet blir så 
centralt och till varför det är svårt att tillämpa anser jag ligger i att den mest 
utmärkande egenskap som en skatteflyktshandling anses ha i den allmänna 
definitionen av skatteflykt är att den just strider mot lagstiftningens syfte. Övriga 
egenskaper som också utgör rekvisit och som innebär att transaktionen ger 
upphov till en skatteförmån och till betydande del motiverats av skatteskäl, är 
egenskaper som skatteflykt har gemensamt med skatteplanering. 
Illojalitetskriteriet blir därför avgörande i den bemärkelsen att det utgör 
skiljelinjen mellan skatteplanering och skatteflykt. I och med att rekvisitet är så 
starkt kopplat just till kärnan av frågeställningen av vad som utgör skatteflykt, 
omfattas också avgörandet av om rekvisitet är uppfyllt ofta av samma 
avgränsningsproblem som uppstår vid diskussioner om den allmänna 
definitionen av skatteflykt. 

I försök att klargöra och effektivisera bedömningen av vad som strider mot 
lagstiftningens syfte har i de studerade länderna uppkommit mer eller mindre 
tydliga diskussioner om vad som utmärker dessa transaktioner och om 
fastställandet av vissa egenskaper kan användas som stöd i 
illojalitetsbedömningen.56 Av de olika försöken att utveckla stödbedömningar 
anser jag att de som har mest att tillföra i en vidare diskussion är vad som kan 
anses ha varit förutsett av lagstiftaren och bedömningar av transaktioners 
ekonomiska innehåll.  

Det är framträdande i många av bedömningarna gällande vad som strider mot 
lagstiftningens syfte att frågan om vad som kan anses ha varit förutsett av 
lagstiftaren påverkat avgörandet. Detta överensstämmer också med den 
vedertagna allmänna definitionen av skatteflykt som anger att en karaktäristisk 
egenskap för en skatteflyktshandling är att den inte var förutsedd vid 
lagstiftningen. Situationer som har kommit att diskuteras är när äldre versioner 
har omfattat en situation som inte omfattas av den nuvarande lagstiftningen eller 
att det har påpekats i ett remissutlåtande eller i doktrin att ett visst förhållande 
skulle kunna uppstå. Skatteflyktslagen skall enligt förarbetena inte användas på 
situationer som förutsågs vid lagstiftningen och därmed kan dessa transaktioner 
sållas bort. Frågan som blir viktig att utveckla är emellertid vilka kriterier som 
skall uppställas för att avgöra om något kan anses ha varit förutsett. Skall det 
t.ex. kunna visas att situationen var förutsedd eller räcker det med ett antagande 
om att den var det, eller borde ha varit det? En annan fråga är vilka situationer 
som kan bli aktuella. Flera skatteflyktsmål har behandlat frågan om vad som kan 
anses ha varit förutsett men det är svårt att dra några generella slutsatser från de 
målen. Jag anser att det är viktigt att den här frågan behandlas grundligt och med 
så stor tydlighet som möjligt i kommande mål. 

Den i kanadensisk rätt diskuterade metoden att använda en bedömning av 
ekonomiskt innehåll som stödbedömning vid avgörandet av vad som strider mot 
lagstiftningens syfte, anser jag vara intressant då det är troligt att metoden kan 

                                                        
55 Se avsnitt 6.6.3.4. 
56 Se avsnitt 6.6.3.4. 
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bidra till en effektivare och kanske också en tydligare tillämpning av 
illojalitetsrekvisitet. Om en sådan metod skall användas är det av 
rättssäkerhetsskäl mycket viktigt att det klargörs vilka faktorer som skall 
tillmätas vikt i bedömningen och hur de skall användas. Ju tydligare detta kan 
bli, desto bättre ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det kan i och för sig hävdas att 
det är svårt att utforma sådana kriterier på ett tydligt sätt men min uppfattning är 
ändå att det är en möjlig uppgift och att det är enklare att utforma och tillämpa 
tydliga kriterier för vad som utgör ekonomiskt innehåll än för vad som strider 
mot lagstiftningens syfte. Av den anledningen anser jag att metoden kan tillföra 
ett värde som stödbedömning gällande illojalitetsrekvisitet. Gällande den 
omkastade bevisbördan och den påverkan det har på rättssäkerheten är det 
viktigt att understryka att detta endast drabbar rättshandlingar utan ekonomiskt 
innehåll och även gällande dessa transaktioner finns möjligheten att undgå en 
tillämpning av klausulen om det kan visas att de inte strider mot lagstiftningens 
syfte. Det kan ifrågasättas om de skattskyldiga kan anses ha rätt till samma 
rättssäkerhet vid genomförande av den typen av rättshandlingar. Om frågan 
ställs på sin spets handlar det om vilka argument som finns för att rättssystemet 
skall skydda rättshandlingar utan ekonomiskt innehåll. Jag skulle med detta som 
utgångspunkt gärna se en diskussion i svensk rätt om metoden att använda 
ekonomiskt innehåll som stödbedömning vid avgörandet av vad som strider mot 
lagstiftningens syfte. 
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Bilaga 1 Den svenska generalklausulen 

Lag (1995:575) mot skatteflykt 
 

 

1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig 
inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt. 

 

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

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

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
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. 
Lag (1997:777).  

 
3 § Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte 

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

 
4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter framställning 

av Skatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och 
om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i 
tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). 

 

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som 
enligt 4 kap. 19-22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering. Lag 
(2003:714). 
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Bilaga 2 Den tyska generalklausulen 

Abgabenordnung v. 1. 10. 2002 § 42 
 
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten  

 
(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts kann das 
Steuergesetz nicht umgangen werden. Liegt ein Missbrauch vor, so entsteht der 
Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen 
angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht.  
(2) Absatz 1 ist anwendbar, wenn seine Anwendbarkeit gesetzlich nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen ist. 
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Bilaga 3 Den kanadensiska 
generalklausulen 

The Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.), section 
245 

 
[General Anti-Avoidance Rule -- GAAR] 

 
245(1) Definitions 
In this section, 
"tax benefit" means a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount 

payable under this Act or an increase in a refund of tax or other amount under 
this Act, and includes a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount 
that would be payable under this Act but for a tax treaty or an increase in a 
refund of tax or other amount under this Act as a result of a tax treaty; 

"tax consequences" to a person means the amount of income, taxable income, 
or taxable income earned in 

Canada of, tax or other amount payable by or refundable to the person under 
this Act, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that 
amount; 

"transaction" includes an arrangement or event. 
 
245(2) General anti-avoidance provision [GAAR] 
Where a transaction is an avoidance transaction, the tax consequences to a 

person shall be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny 
a tax benefit that, but for this section, would result, directly or indirectly, from 
that transaction or from a series of transactions that includes that transaction. 

 
245(3) Avoidance transaction 
An avoidance transaction means any transaction 
(a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax 

benefit, unless the transaction may 
reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for 

bona fide purposes other than 
to obtain the tax benefit; or 
(b) that is part of a series of transactions, which series, but for this section, 

would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may 
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reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for 
bona fide purposes other than to obtain the tax benefit. 

 
245(4) Application of subsec. (2) 
Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered 

that the transaction 
(a) would, if this Act were read without reference to this section, result 

directly or indirectly in a misuse of 
the provisions of any one or more of 
(i) this Act, 
(ii) the Income Tax Regulations, 
(iii) the Income Tax Application Rules, 
(iv) a tax treaty, or 
(v) any other enactment that is relevant in computing tax or any other amount 

payable by or refundable 
to a person under this Act or in determining any amount that is relevant for 

the purposes of that computation; 
or 
(b) would result directly or indirectly in an abuse having regard to those 

provisions, other than this section, 
read as a whole. 
 
245(5) Determination of tax consequences 
Without restricting the generality of subsection (2), and notwithstanding any 

other enactment, 
(a) any deduction, exemption or exclusion in computing income, taxable 

income, taxable income earned in 
Canada or tax payable or any part thereof may be allowed or disallowed in 

whole or in part, 
(b) any such deduction, exemption or exclusion, any income, loss or other 

amount or part thereof may be allocated to any person, 
(c) the nature of any payment or other amount may be recharacterized, and 
(d) the tax effects that would otherwise result from the application of other 

provisions of this Act may be ignored, in determining the tax consequences to a 
person as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that 
would, but for this section, result, directly or indirectly, from an avoidance 
transaction. 

 
245(6) Request for adjustments 
Where with respect to a transaction 
(a) a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving 

the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to 
a person, or 

(b) a notice of determination pursuant to subsection 152(1.11) has been sent 
to a person with respect to the 
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transaction, any person (other than a person referred to in paragraph (a) or (b)) 
shall be entitled, within 180 days after the day of mailing of the notice, to 
request in writing that the Minister make an assessment, reassessment or 
additional assessment applying subsection (2) or make a determination applying 
subsection 152(1.11) with respect to that transaction. 

 
245(7) Exception 
Notwithstanding any other provision of this Act, the tax consequences to any 

person, following the application of this section, shall only be determined 
through a notice of assessment, reassessment, additional assessment or 
determination pursuant to subsection 152(1.11) involving the application of this 
section. 

 
245(8) Duties of Minister 
On receipt of a request by a person under subsection (6), the Minister shall, 

with all due dispatch, consider the request and, notwithstanding subsection 
152(4), assess, reassess or make an additional assessment or determination 
pursuant to subsection 152(1.11) with respect to that person, except that an 
assessment, reassessment, additional assessment or determination may be made 
under this subsection only to the extent that it may reasonably be regarded as 
relating to the transaction referred to in subsection (6). 
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