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Sammanfattning 

Beskattning på fastighetsområdet är ett väl omdiskuterat ämne inom skatterätten. Vid 

avyttringen av en privatbostad kan en skattskyldig erhålla uppskov med realisationsbeskatt-

ningen. Detta uppskovsbelopp kunde tidigare uppgå till obegränsade summor, samtidigt 

som inget beskattningsanspråk från staten gjordes. Den 1 januari 2008 infördes även regler 

gällande beskattningen av de latenta skattekrediterna uppskovsbeloppen innebar. Från och 

med 2009 års taxering medförde reglerna att den som vid årets ingång innehade ett upp-

skovsbelopp skulle ta upp en schablonintäkt till beskattning. Eftersom reglerna gällande 

schablonintäkt träffar alla uppskovsbelopp, även sådana uppskov som en skattskyldig be-

gärt innan reglernas ikraftträdande, har de flitigt omdiskuterats. 

Diskussionen kring schablonintäktsregeln i 47 kap. 11 b § IL i relation till retroaktivitets-

förbudet i RF har sedan reglernas ikraftträdande varit intensiv. Detta resulterade i att ett 

flertal mål inkom till förvaltningsdomstol och HFD meddelade två domar i frågan. Doms-

luten stadgar att regeln gällande schablonintäktens är förenlig med retroaktivitetsförbudet i 

RF men innehåller ingen vidare argumentation för sin slutsats. Syftet med denna uppsats 

har därför varit att, utifrån gällande skatteprinciper och lagstiftning, utreda HFD domarnas 

förenlighet med retroaktivitetsförbudet i RF.  

Den skatteutlösande faktorn i relation till retroaktivitetsförbudet är det huvudsakliga krite-

riet vid bedömningen av en regels retroaktiva effekter. Det finns flera synsätt för hur den 

skatteutlösande faktorn ska bedömas och avgöras. Främst är det den omständighet som le-

gat före tiden för lagens ikraftträdande men fått relevans först då som ska ses som den 

skatteutlösande.  

Slutsatsen är att regeln gällande schablonintäkt inte strider mot retroaktivitetsförbudet i RF 

eftersom den skatteutlösande faktorn ligger efter lagens ikraftträdande. 
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Abstract 

Taxation of real estate is a well-discussed subject of tax law. When selling a private resi-

dence, a taxpayer can obtain deferral of capital gains taxation. This deferred sum was pre-

viously estimated to unlimited amounts of money, while no tax claims from the state was 

made. With the development of the rules regarding property taxation, rules that limited the 

size of those sums were established. On 1 January 2008 the legislator established rules re-

garding regulations on the taxation of the deferred tax amounts. Starting with the 2009 tax-

ation, a taxpayer has to take up a standard income of the deferred sum to taxation. The 

rules regarding the standard taxation of the deferred sum are also applicable on deferred 

sums which a taxpayer claimed before the entry of the rules. The rules has been wildly dis-

puted and the discussion regarding the rule concerning standard income in chapter 47. 11 b 

§ IL in relation to the prohibition of retroactivity has been intense. 

 

This resulted in that numerous cases were brought up in the Supreme Administrative Court 

(SAC). The ruling states that the rule applicable on deferred rules regarding the standard 

taxation is consistent with the retroactivity prohibition in RF but the rulings contain no fur-

ther argument for their conclusions. The purpose of this paper has therefore, based on cur-

rent tax principles and legislation, been to investigate the SAC jurisdiction.  

 

The tax-triggering factor in relation to retroactive prohibition is the main criterion in as-

sessing a rule’s retroactive effects. There are several approaches for how the tax trigger 

would be assessed and determined. Primarily it is the fact, which occurred before the law’s 

entry of force but got relevance only then.   

 As a conclusion, the rule regarding the standard taxation in chapter 47. 11 b § IL does not 

violate the prohibition of retroactivity in chapter 2. 10 § 2nd phrase RF.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Avskaffandet av den statliga fastighetsskatten medförde stora skattebortfall inom fastig-

hetssektorn. Den 1 januari 2008 trädde nya regler gällande beskattningen av uppskovsbe-

lopp hänförliga till fastighetsavyttringar i kraft. Dessa regler var samhällsekonomiskt tänkta 

att kompensera upp för en del av det skattebortfall som slopandet av den statliga fastig-

hetsskatten1 medfört. Reglerna innebär att den som enligt 47 kap. inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL) har ett uppskovsbelopp ska fr.o.m. 2009 års taxering genom upptagandet 

av en schabloniserad intäkt erlägga en årlig uppskovsränta. Denna räntebeläggning gäller 

för samtliga uppskovsbelopp, dvs. även för sådana belopp som är hänförliga till fastighets-

avyttringar genomförda innan bestämmelsernas ikraftträdande.2 I och med detta påförande 

av ränta rörande även äldre uppskovsbelopp har mycket missnöje riktats mot såväl Skatte-

verket (SKV) som mot lagstiftaren.  

Efter lagens ikraftträdande inkom snart ett flertal mål till förvaltningsdomstol. Frågan i må-

len rörde uteslutande huruvida påförandet av denna uppskovsränta på äldre uppskovsbe-

lopp är förenligt med det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. regerings-

formen (1974:152) (RF). Den 25 oktober 2011 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) två domslut i frågan. I båda målen3 fann domstolen att en tillämpning av 47 kap. 11 

b § IL ej kan anses strida mot retroaktivitetsförbudet i RF samt att Skatterättsnämndens 

(SRN) förhandsavgöranden4 i frågan ska fastställas. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte: 

 Är de två av HFD meddelade domarna i realiteten förenliga med retroaktivitetsför-

budet i RF? 

                                                 
1 Prop. 2007/08:27, Sid. 121. 

2 Prop. 2007/08:27, Sid. 120. 

3  HFD Mål nr 7543-10 och HFD 2011 ref. 73. 

4 SRN:s förhandsbesked Dnr 113-09/D och Dnr 37/9D. 
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 Vilka grunder baserar domstolen sina domar på och hur rättfärdigas dessa grunder 

utifrån gällande rättsregler och principer på skatteområdet? 

För att besvara uppsatsens huvudsakliga syfte måste följande frågor besvaras: 

 Vad krävs enligt gällande rättsregler och skatterättsliga principer för att retroaktivi-

tetsförbudet ska aktualiseras? 

 Enligt gällande principer på skatterättens område, vad krävs för att skattskyldighet 

ska utlösas? 

Avgränsningar för denna uppsats: 

Då detta ämne berör flera områden och infallsvinklar måste begränsningar göras med hän-

syn till uppsatsens omfattning. Uppsatsen kommer så långt som det är möjligt begränsas till 

att beröra SRN:s förhandsavgörande samt HFD:s domar i relation till aktuella nationella 

rättsprinciper och lagregler, särskilt retroaktivitetsförbudet. Detta innebär att utredningen 

kommer att avgränsas till att behandla den praxis som varit föremål för prövning hos för-

valtningsdomstol och domar rörande retroaktivitetsförbudet. Domar rörande retroaktivi-

tetsförbudet från Högsta Domstolen (HD) utelämnas således då dessa inte berör förvalt-

ningsrättsliga mål.  

Denna uppsats kommer inte att belysa några EU-rättsliga aspekter. Även om den EU-

rättsliga infallsvinkeln är intressant i sig, finns ej utrymme att behandla denna i uppsatsen. 

Vissa principer som berörs i arbetet återfinns även i annan EU-lagstiftning.5 Dock behand-

las dessa rättsprinciper endast utifrån ett nationellt perspektiv enligt svensk rätt. 

1.3 Metod och material 

Den huvudsakliga metoden som används i uppsatsen är traditionell juridisk metod vilket 

innebär att rättskällorna bearbetas efter sin hierarkiska ordning.6 Med hierarkisk ordning 

förstås i denna uppsats att rättskällorna behandlas med utgångspunkt i lag, sedan förarbe-

ten, praxis, och till sist doktrin. Uppsatsens kärna består till stor del av de två domarna från 

HFD varför denna praxis belyses särskilt.  

                                                 
5 Påhlsson, Sid. 73.  

6 Strömholm, Sid. 206 ff. 
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Inledningsvis kommer däremot en deskriptiv metod att användas vid framställandet av de 

grundläggande fakta som är vitala för läsarens förståelse av uppsatsens senare delar.7 Vidare 

omfattas uppsatsen till stor del av en problemorienterad metod. Denna metod innebär att 

ett utredande och argumenterande tillvägagångssätt används vid behandlingen av materialet 

och i uppsatsens analyserande del. Detta främst genom att problematiken kring HFD:s 

domslut analyseras och utreds i ljuset av skatterättsliga principer, 2 kap. 10 § 2 st. RF samt 

47 kap. 11 b § IL. Dessutom innefattar den problemorienterade metoden de för- och 

motargument som i relation till den aktuella syftesbeskrivningen kommer att belysas i upp-

satsen.  

Det källmaterial som främst kommer att ligga till grund för uppsatsen är den lagstiftning 

som ligger inom ramen för syftet. Lagtexten som belyses i uppsatsen är främst retroaktivi-

tetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF samt 47 kap. IL om uppskovsbelopp. Förutom förarbe-

ten till lagtexten kommer i stor utsträckning SRN:s förhandsbesked användas för att få en 

djupare förståelse för de aktuella domarna från HFD. Slutligen kommer även doktrin stu-

deras för att inhämta författares meningar samt följa aktuella diskussioner på området.  

1.4 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel får läsaren en inblick i den bakgrund till det rättsområde som 

uppsatsen kommer att behandla. Kapitlet omfattar även det syfte och de avgränsningar 

som rör uppsatsen. I inledningskapitlet presenteras slutligen det material och den metod 

som används vid framställandet av uppsatsen. 

Det andra kapitlet berör de rättsregler och den grundläggande information kring ämnet som 

är vital för läsarens vidare förståelse. Kapitlet är uppdelat så att det först behandlar de prin-

ciper som dels är relevanta för ämnet, men också grundläggande för skatterättens uppbygg-

nad. I kapitlets senare del stadgas den lagstiftning och den bakgrund som är relevant för 

syftesbeskrivningen. 

I det tredje kapitlet framställs en del av den problematik som uppsatsen berör. En samman-

fattning av de två HFD-domarna samt SRN:s förhandsbesked finns här beskrivet. Förutom 

sammanställningar av de olika handlingarna identifieras dessutom de rekvisit och den ar-

gumentation som HFD och SRN behandlar.   

                                                 
7 Sandgren, Sid. 66. 
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Kapitel fyra behandlar, som en fördjupning och utvidgning av tredje avsnittet, utlösandet av 

skattskyldigheten. Här får läsaren en mer fördjupad kunskap om vad som är utmärkande 

hos omständigheter som utlöser skattskyldigheten. 

Det femte och även sista kapitlet inleds med en kortare sammanfattning av det gällande 

rättsläget utifrån vad som framkommit i uppsatsen. Därefter följer författarens egna re-

flektioner och till sist slutsats.   
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2 Aktuella rättsregler och principer 

2.1 Den skatterättsliga legalitetsprincipen 

Den allmänt vedertagna skatterättsliga principen ”nullum tributum sine lege”, vilken översätts 

”ingen skatt utan lag”, återfinns i RF och har betydelse för hela den skatterelaterade offent-

liga rättsutövningen. Legalitetsprincipen, vilken initialt anses innefatta dels en skatterättslig 

aspekt och dels en straffrättslig8, stadgas i 1 kap. 1 § 3 st. RF. Bestämmelsens lydelse ”den of-

fentliga makten utövas under lagarna” preciseras särskilt för skatterättsliga belägenheter i 8 kap. 

2 § 1 p. RF där det stadgas att: 

 ”Föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för en-

skilda 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.”   

Denna bestämmelse är det så kallade ”föreskriftskravet” och allt uttagande av skatt måste ha 

stöd i lag. Inom skatteområdet som ständigt uppdateras och förändras är det svårt att expli-

cit applicera lagtexten på samtliga situationer varför ett utrymme för lagtolkning måste ges. 

Dock krävs vid lagtolkningen att en viss objektivitet i lagtextens ordalydelse upprätthålls9    

2.2 Det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet 

2.2.1 Bakgrund och definition 

Retroaktivitetsförbudet på skatte- och avgiftsområdet infördes den 1 januari 1980 i den 

svenska grundlagen, RF, genom prop. 1978/79:195. Förbudet innebär att nyinstiftad lag ej 

får ha retroaktiv verkan på förhållanden som hänför sig till tiden innan och intill lagens 

ikraftträdande.  

I förarbeten till bestämmelser rörande beskattning av fastigheter har Lagrådet uttalat att 

förbudet mot retroaktiv beskattning utgör ett absolut förbud. Detta innebär att skattemyn-

digheterna ej får tillämpa regler som leder till ett högre skatteuttag för en skatteskyldig. 

Förbudet ska iakttas oavsett vad den skattskyldige har för uppfattning i frågan.10 Skulle viss 

                                                 
8 Påhlsson, Sid 27-28. 

9 Påhlsson, Sid. 70. 

10 SOU 1978:34, Sid. 160. 
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retroaktivitet föreligga men inte är till nackdel för den skattskyldige, eller att vederbörande 

har en viss valrätt kring sina skattemässiga angelägenheter, aktualiseras inte retroaktivitets-

förbudet.11  

2.2.2 Lagstiftningen 

Det absoluta12 förbudet mot retroaktiv lagstiftning på skatte- och avgiftsområdet återfinns i 

2 kap. 10 § 2 st. RF och har följande lydelse: 

 ”Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när 

den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten.” 

Denna första mening i paragrafens andra stycke är huvudregeln mot retroaktiv skattelag. 

Bestämmelsen innehåller emellertid ett flertal undantag och paragrafens fortsättning lyder 

enligt följande: 

”Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller 

statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller 

ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i 

skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen före-

skriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med 

krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris.”13 

Det första undantaget till förbudet mot retroaktiv lagstiftning är alltså att riksdagen kan 

göra undantag om de finner särskilda skäl för det. För att detta ska vara möjligt måste rege-

ringen eller riksdagsutskottet ha lämnat ett förslag till riksdagen. De huvudsakliga motiven 

bakom undantagen till förbudet är att riksdagen måste ha en möjlighet att effektivt lagstifta 

för att förhindra förfaranden som är rena kringgåenden av skattelag.14  

2.2.3 Motiveringar bakom förbudet 

Huvudtanken bakom den ovan beskrivna bestämmelsen är enligt den ursprungliga propo-

sitionen att en skattskyldig i förväg måste kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt 

handlande. Det framförs som huvudskäl mot retroaktiviteten att en skattskyldig som hand-

                                                 
11 Prop. 1991/92:54, Sid. 12. 

12 Jermsten, Karnov, kommentaren till 2 kap. 10 § RF, not 35.  

13 2 kap. 10 § 2 st. RF. 

14 SOU 1978:34, Sid. 161. 
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lar enligt gällande rättsregler riskerar ett bedömas utifrån regler som uppkommit i efterhand 

vilket innebär att redan företagen handling ej går att göra ogjord.15 Det krävs starka skäl för 

att en skattelagstiftning ska tillåtas ges retroaktiv kraft.16 Det är även av vikt att identifiera 

vilken omständighet som anses vara den som utlöser skattskyldigheten (varom mer i avsnitt 

4). Detta främst då det måste avgöras huruvida omständigheten inträffat före eller efter la-

gens ikraftträdande. I betänkandet till retroaktivitetsförbudet framförs att retroaktiv skatte-

lagstiftning ofta kan resultera i att; en skattskyldig anser sig ha företagit en civilrättslig hand-

ling som denne inte skulle ha gjort – eller i vart fall gjort annorlunda – om han hade vetat 

hur den skulle ha blivit bedömd skatterättsligt.17  

Ett visst undantag från förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning kan i vissa fall dock anses 

motiverat. Dessa fall gäller då förutom de akuta undantag (krig, krigsfara eller svår ekono-

misk kris) främst situationer som anses vara klara kringgåenden av aktuell skattelag.18  

2.3 Uppskovsbelopp 

2.3.1 Bakgrund 

Reglerna gällande uppskovsbelopp har sedan 1967 års införande ändrats flera gånger. Da-

gens uppskovsregler i 47 kap. IL bygger till stor del på de bestämmelser som infördes ge-

nom Lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad.  I prop. 1993/94:45 fram-

fördes åsikter om att fastighetsmarknaden var för komplex. Därför var en förenkling av be-

skattningssystemet för skattskyldiga vid beskattningen av kapitalvinst hänförlig till privat-

bostadsavyttring aktuell. 

De nya reglerna skulle anses vara en del av kapitalbeskattningssystemet och inte ett undan-

tag från det. Genom reglerna vilka trädde i kraft 1 januari 1994 fick en skattskyldig möjlig-

het att göra uppskovsavdrag efter egen begäran om vissa förutsättningar anses uppfyllda.19       

                                                 
15 Prop. 1978/79:195, Sid. 55. 

16 SOU 1978:34, Sid. 157. 

17 SOU 1978:34, Sid. 156-157. 

18 Prop. 1978/79:195, Sid. 56. 

19 Prop. 1993/94:45, Sid 39. 
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2.3.2 Lagstiftningen 

2.3.2.1 Allmänna förutsättningar 

Vid en fastighetsförsäljning är huvudregeln enligt 44 kap. 26 § IL att kapitalvinsten ska tas 

upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Dock finns en möjlighet för den 

som avyttrar bostaden att erhålla uppskov med beskattningen av kapitalvinsten. I 47 kap. 

IL finns bestämmelser om hur avdrag görs för uppskovsbelopp vid avyttring av en privat-

bostadsfastighet eller privatbostadsrätt och om hur uppskovsbeloppet beaktas vid en senare 

avyttring.  

De allmänna förutsättningarna för avdrag för uppskovsbelopp stadgas i 47 kap. 2 § IL och 

samtliga rekvisit måste vara uppfyllda: 

”En skattskyldig får göra avdrag för uppskovsbelopp om han 

1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, 

2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och 

3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.” 

2.3.2.2 Ursprungsbostad 

I rekvisiten ovan stadgas att uppskovsbeloppet som en skattskyldig får göra avdrag för 

måste vara hänförligt till en kapitalvinst som uppkommit i samband med avyttring av ur-

sprungsbostad. Begreppet ursprungsbostad definieras i 47 kap. 3 § IL, och med ursprungs-

bostad avses sådan privatbostad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 

som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. Med permanentbostad avses 

en bostad där den skattskyldige varit bosatt minst ett år före avyttringen eller under minst 

tre av de senaste fem åren.20   

2.3.2.3 Ersättningsbostad 

I 47 kap. 5 § IL stadgas vad som utgör en ersättningsbostad. Med en ersättningsbostad av-

ses en tillgång inom EES som (något förenklat uttryckt) vid förvärvet måste vara ett små-

hus, en tomt där småhus eller ägarlägenhet uppförs, bostad i ett privatbostadsföretag eller 

ägarlägenhet som utgör ägarlägenhetsenhet.    

                                                 
20 47 kap. 3 § 2 st. IL. 
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2.3.2.4 Beräkning av uppskovsbelopp 

I 47 kap. 7 § IL finns anvisningarna för hur ett uppskovsbelopp ska beräknas. Om den 

skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad före utgången av det år då han avyttrar ur-

sprungsbostaden och bosätter sig där senast 2 maj året därefter, beräknas uppskovsbelopp-

et på följande sätt: 

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen för ursprungsbo-

staden, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp. 

2.  Om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för ersättningsbostaden, mots-

varar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp och minskad med 

skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt ersättningen för ersättningsbosta-

den. 

3. Om ersättningsbostaden är en fastighet och om den skattskyldige har haft eller avser att ha 

utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av ersättningsbostaden under tiden mellan den 2 maj året 

efter det år då han avyttrade ursprungsbostaden och den 2 maj andra året efter avyttringen, 

motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, om den skatt-

skyldige begär det. 21 

Ett uppskovsbelopp enligt ovan stadgade förutsättningar får inte överstiga ett belopp som 

motsvarar 1 450 000 kr multiplicerat med den skattskyldiges del av bostaden.22 

Om den skattskyldige inte förvärvar ersättningsbostaden före utgången av det år då han 

avyttrar ursprungsbostaden eller inte bosätter sig i ersättningsbostaden innan 2 maj året 

därpå, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp.23 

2.3.2.5 Beskattning 

I 47 kap. 9 § IL finns reglerna för när ett uppskovsbelopp ska tas upp till beskattning. Hu-

vudregeln är att ett uppskov ska återföras till beskattning nästkommande år om en skatt-

skyldig har fått avdrag för det året innan enligt reglerna i 47 kap. 7 § 1 st. 3 p. eller 8 § IL. 

Om en skattskyldig dock förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig i den senast 2 maj 

året efter avyttringen av ursprungsbostaden gäller följande: 

                                                 
21 47 kap. 7 § IL. 

22 47 kap. 7 § 2 st. IL. 

23 47 kap. 8 § IL. 



 

 
10 

1. Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen för ursprungsbo-

staden, behöver ingen del av uppskovsbeloppet återföras till beskattning. 

2. Om ersättningen för ursprungsbostaden överstiger ersättningen för ersättningsbostaden, får 

uppskovsbeloppet inte överstiga ett belopp som uppgår till föregående års kapitalvinst ökad 

med tidigare uppskovsbelopp och minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungs-

bostaden samt ersättningen för ersättningsbostaden. Överskjutande del ska återföras till be-

skattning. 24 

2.3.2.6 Återföring  

Den som efter uppfyllandet av förutsättningarna i 47 kap. IL har ett uppskovsbelopp ska 

enligt 47 kap. 11 § IL återföra detta till beskattning först när ersättningsbostaden avyttras. 

Återföringen av uppskovsbeloppet kan ske både delvis och i sin helhet. Om en skattskyldig 

avyttrar en del av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till så stor del som 

utgörs av avyttringen.25 Om den skattskyldige begär det, får uppskovsbeloppet återföras 

frivilligt. Detta kan ske med hela uppskovet eller en del av det. Återföring av en del av ett 

uppskovsbelopp får ske med lägst 20 000 kr per år.26 

2.3.3 Uppskovsbeloppets storlek 

Beräkningsreglerna för uppskovsbeloppets storlek hittas i 47 kap. 7 § IL och i bestämmel-

sens andra stycke anges att ett uppskovsbelopp ej får överstiga ett belopp som motsvarar 

1 450 000 kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av bostaden. Ett uppskovsbelopp 

får heller inte understiga 50 000 kr enligt 47 kap. 6 § IL. 

Tidigare var storleken på uppskovsbelopp hänförliga till privatbostadsavyttringar obegrän-

sade. Beloppet begränsades till 1 600 000 kr dels genom utvidgningen av reglerna rörande 

fastighetsmarknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).27 I och med 

Sveriges EU-medlemskap och skyldigheten att följa kraven på fri rörlighet av varor, tjänster 

och kapital utvidgades fastighetsmarknaden. Intresset av ett effektivt system för informat-

                                                 
24 47 kap. 9 § 2 st. IL. 

25 47 kap. 11 § IL. 

26 47 kap. 9a § 2st. IL. 

27 Prop. 2007/08:27, Sid. 118. 
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ionsutbyte, skattebetalning och kontroll talar mot att olika former av uppskjuten beskatt-

ning ska förekomma.28 

Förutom den geografiska expansionen och svårigheterna kring effektiv beskattning inom 

EU fanns även intresse att begränsa uppskovsbeloppen i antal. Detta främst då avsaknan-

det av en övre beloppsgräns tenderar till att spä på uppskoven i antal. Ett uppskovsbelopp 

kunde således tidigare uppgå till miljontals kronor vilket innebar att (stora mängder) pengar 

låg och svävade fritt som ett ”lån” hos staten.29 Uppskoven hade under de senaste åren och 

intill beloppsbegränsningen 2008 ökat avsevärt. En betydande ökning noterades under 

år 2005 då uppskoven ökade med 36 miljarder kronor och uppgick totalt till 150 miljar-

der kronor.30  

Numera har, som inledningsvis konstaterats, gränsen för uppskovsbeloppets storlek sänkts 

ytterligare, och en beloppsbegränsning om 1 450 000 kr gäller med samma motivation som 

tidigare.31  

2.4 Uppskovsränta 

2.4.1 Bakgrund 

Ett av de huvudsakliga skälen för räntebeläggning av uppskovsbelopp är att den som har 

ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. IL har en latent kostnadsfri skattekredit hos staten.32 

Denna kredit kan vara under en mycket lång tid då inget krav på beskattning av beloppet 

ställts förrän en ersättningsbostad avyttras. Detta har medfört en stor förskjutning av be-

skattning för staten.  Regeln gällande schablonintäkt i 47 kap. 11 b § IL har införts för att 

begränsa uppskovsbeloppen både i antal och i storlek(se avsnitt 2.3.3).33 

2.4.2 Lagstiftningen 

Bestämmelsen om schablonintäkt på uppskovsbelopp (uppskovsräntan) återfinns i 47 kap. 

11 b § IL och har följande lydelse: 

                                                 
28 Prop. 2007/08:27, Sid. 110. 

29 Prop. 2007/08:27, Sid. 118. 

30 Prop. 2007/08:27, Sid. 110. 

31 Prop. 2009/10:33, Sid. 50. 

32 Prop. 2007/08:27, Sid 121. 

33 Prop. 2007/08:27, Sid. 121. 
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 ”Den som har ett uppskovsbelopp ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten beräknas till 1,67 pro-

cent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång.” 

2.4.3 Systematiken bakom räntan 

Räntebeläggningen av uppskovsbelopp gäller från och med 2009 års taxering och gäller för 

samtliga uppskovsbelopp, alltså även för de belopp som hänför sig till tiden före lagens 

ikraftträdande. Beräkningen av uppskovsräntan sker enligt förarbetet på följande vis: 

 ”Räntans storlek motsvarar 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Vid en skatt på kapitalvinst med 

22 procent motsvarar detta en effektiv icke avdragsgill ränta på knappt 2,3 procent av den latenta skatte-

kredit som uppskovsbeloppet innebär…Uttaget av ränta ska ske i form av en schablonintäkt som tas upp 

i inkomstslaget kapital. Vid en ränta på uppskovsbeloppet motsvarande 0,5 procent kan schablonintäkten 

efter viss avrundning beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet (0,5/0,3).” 34 

Räntan beräknas för enkelheten skull på uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång 

oberoende av om ersättningsbostaden avyttrats eller om uppskov frivilligt återförts till be-

skattning under beskattningsåret. Bakgrunden till denna systematik är främst att SKV då 

har möjlighet att förtrycka uppgifter om schablonintäkt på deklarationsblanketten.35 

I förarbetena till lagstiftningen rörande räntebeläggning av uppskovsbelopp framförs att en 

sådan räntebeläggning ej strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF. Argu-

mentet mot lagstridighet är att avgiftsskyldigheten utlöses efter lagens ikraftträdande och 

att retroaktivitet således ej kan anses föreligga.36 

2.4.4 Lagrådets kommentarer till lagstiftningen 

I kommentarerna i förarbetena till reglerna om schablonintäkt har Lagrådet uttryckt sig mer 

precist vad uppskovsräntan innebär. Det framförs kritik mot regeringens sätt att täcka upp 

för bortfall av skatt genom utformningen av regeln gällande schablonintäkten. Lagrådet ut-

trycker sig enligt följande: 

 ”Bestämmelsen avses skola ge uttryck för regeringens önskan att räntebelägga uppskovsbelopp. 

Den som åtnjuter uppskov har emellertid ännu inte fått någon skatteskuld fastställd, till vilken skyldighet-

en att betala ränta kan knytas. Det kan naturligtvis förefalla märkligt att behöva betala ränta för en 

                                                 
34 Prop. 2007/08:27, Sid. 121. 

35 Prop. 2007/08:27, Sid. 121. 

36 Prop. 2007/08:27, Sid. 122. 



 

 
13 

ännu inte uppkommen skuld (i motiven talas om en latent skattekredit). Även om den ursprungliga tan-

ken varit att en slags ränta skulle tas ut har i lagtexten valts en annan rättsteknisk lösning av den inne-

börden att den som har en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp skall ta upp en schablonintäkt. Att 

kalla det för intäkt är naturligtvis att komma en bit från sanningen. Prefixet schablon antyder också att 

intäkten inte är reell utan konstruerad. Det är aldrig bra att skapa dimridåer kring den verkliga effekten 

eller det verkliga syftet med en lagbestämmelse. Det går hur som helst inte att dölja att det är fråga om ett 

skatteuttag, främst avsett att finansiera det bortfall av skatteintäkter som införandet av den kommunala 

fastighetsavgiften medför.” 37 

 Lagrådet anser alltså att bestämmelsen om schablonintäkt medför ett skatteuttag för den 

skattskyldige. Någon utförlig diskussion kring huruvida räntebeläggningen kan anses bli fö-

remål för en prövning gentemot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF förs inte. 

Istället håller sig Lagrådet till samma argument som regeringen framfört och menar att av-

giftsskyldigheten utlöses efter lagen ikraftträdande. Detta medför enligt Lagrådet att en 

skattskyldig vet vad som gäller i hans fall varför han kan vidtaga de bäst passande åtgärder-

na.38  

                                                 
37 Prop. 2007/08:27, Sid. 240. 

38 Prop. 2007/08:27, Sid. 241. 
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3 Det av SRN meddelande förhandsbeskeden samt 

HFD:s domar 

3.1 SRN:s motivering och bakgrund till lagstiftningen gällande 

schablonintäkt 

I förhandsbesked 37-09/D och 113-09/D framgår av SRN:s bedömning att beskattning av 

en skattskyldig enligt 47 kap. 11 b § IL ej strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 

st. RF.  

Motiveringen bakom den aktuella regeln i IL samt argumenten mot ett stridande ska i det 

följande kort klargöras. Bestämmelsen om räntebeläggningen infördes i svenska IL år 2007 

genom prop. 2007/08:27. Den huvudsakliga ekonomiska motiveringen till bestämmelsen är 

att schablonintäkten infördes som en av flera åtgärder på fastighetsbeskattningens område 

för att väga upp bortfallet av skatter som slopandet av den statliga fastighetsskatten med-

fört. Den som har eller har haft ett uppskovsbelopp sedan tidigare har i princip haft ett 

kostnadsfritt lån hos staten eftersom det tidigare varit kostnadsfritt att inneha ett upp-

skovsbelopp.39  

Ordalydelsen i 47 kap. 11 b § IL ”den som har ett uppskovsbelopp ska ta upp en schablonintäkt.” är 

brett utformad och syftet bakom formuleringen är att bestämmelsen ska tillämpas på alla 

uppskovsbelopp, alltså även de som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande.40 

 

3.2 SRN:s förhandsbesked 37-09/D 

3.2.1 Omständigheterna för förhandsbeskedet 

A avyttrade år 2000 en andel i en fastighet där hon tidigare varit bosatt (ursprungsbosta-

den). Vid taxeringen 2001 tog A upp en realisationsvinst till beskattning och ansökte samti-

digt om uppskovsavdrag för motsvarande belopp vilket hon medgavs.41 A förvärvade en 

ersättningsbostad år 2001 och köpeskillingen överskred priset för ursprungsbostaden var-

för någon beskattning av uppskovsbeloppet ej aktualiserades.  

                                                 
39 Se avsnitt 2.4.1. 

40 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D, Sid. 2. 

41 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 2. 
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I och med regeln i 47 kap 11 b § IL:s införande år 2007 påfördes A en schablonintäkt vil-

ken beskattades med 30 %.42 

3.2.2 Frågan om retroaktivitet 

Eftersom lagregeln om upptagandet av schablonintäkt ej fanns då A avyttrade sin bostad 

samt medgavs sitt uppskovsbelopp vill hon få prövat om 47 kap. 11 b § IL strider mot ret-

roaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF.43  

Enligt A:s uppfattning är skatten på schablonintäkten i realiteten en skatt på den realisat-

ionsvinst som uppkom vid bostadsavyttringen år 2000. Då bestämmelsen om schablonin-

täkt infördes 2007 menar A att uttagandet av skatt strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 

kap. 10 § 2 st. RF.44 

3.3 SRN:s förhandsbesked 113-09/D 

3.3.1 Omständigheterna för förhandsbeskedet 

A och B avyttrade under år 2007 ett gemensamägt radhus där de varit bosatta sedan år 

1993. Under 2007 bosatte sig A och B i en ersättningsbostad vilken förvärvats under 2006. 

Vid taxeringen 2008 upptog A och B kapitalvinster på grund av avyttringen. De begärde då 

och medgavs uppskovsbelopp med ett visst belopp. I enlighet med 2007 års lagstiftning om 

schablonintäkt på uppskovsbelopp tog sedan makarna upp varsin schablonintäkt vilka be-

skattades med 30 %.45 

3.3.2 Frågan om retroaktivitet 

Då bestämmelsen om schablonintäkt på uppskovsbelopp inte fanns vid avyttringen av pri-

vatbostadsfastigheten vill A och B få prövat om påförandet av uppskovsräntan strider mot 

retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF.46  

Makarnas uppfattning i frågan är att skatten är hänförlig till den vinst som uppkom vid 

avyttringen år 2007. Förutom att försäljningen skedde innan lagens ikraftträdande menar A 

                                                 
42 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 3. 

43 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 3. 

44 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 3. 

45 SRN:s förhandsbesked nr 113-09/D Sid. 4. 

46 SRN:s förhandsbesked nr 113-09/D Sid. 4. 
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och B att de hade berättigade förväntningar att beskattas för sitt uppskovsbelopp först när 

ersättningsbostaden avyttrats.47  

3.4 SRN:s bedömning i ärendena 

SRN:s bedömning i ärendena 37-09/D och 113-09/D är bortsett från parternas benäm-

ningar identiska. Därför framställs nämndens bedömningar i en sammanslagen återgivelse.   

Den som enligt 47 kap. IL har ett uppskovsbelopp ska fr. o m 2009 års taxering ta upp en 

schablonintäkt. Parterna i målen innehar uppskovsbelopp hänförliga till försäljningar som 

ägt rum innan reglernas ikraftträdande. Frågan huruvida räntebeläggning av uppskovsbe-

lopp strider mot det i frågan aktuella retroaktivitetsförbudet i RF 2 kap. 10 § 2 st. RF be-

handlades under lagstiftningsprocessen. Lagrådet fann att bestämmelsen 47 kap. 11 b § IL 

ej strider mot retroaktivitetsförbudet. Parternas uppfattning är att bestämmelsen strider 

mot förbudet.48 

I förarbetena till lagstiftningen rörande uppskov finns preciserat att ett innehav av flera bo-

städer i följd ska ses som ett enda innehav. Detta innebär rent teoretiskt att kapitalvinstbe-

skattningen skjuts upp när ursprungsbostaden avyttras.49 Vid beaktande av det nyss sagda 

medger SRN att synsättet att bostäder ses som ett enda innehav talar för att det de facto är 

kapitalvinsten och inte uppskovsbeloppet som beskattas.  

Utformningen av uppskovsreglerna innebär att kapitalvinsten tas upp till beskattning enligt 

de vanliga fastighetsförsäljningsreglerna i 46 kap. IL då ursprungsbostaden avyttras. Dock 

kan en skattskyldig erhålla uppskov med beskattningen av vinsten. Detta medför att ingen 

faktisk beskattning sker vid avyttringstillfället av ursprungsbostaden. För den som ansökt 

om uppskovsbelopp sker beskattningen vid en annan tidpunkt eller senast när ersättnings-

bostaden säljs. 

Av detta följer att uppskovsbeloppet till viss del motsvarar kapitalvinsten hänförlig till för-

säljningen av ursprungsbostaden, men att dessa begrepp åtskiljs i 47 kap. IL. Kapitalvinsten 

är ett resultat av avyttring. Uppskovsbeloppet uppkommer först efter en begäran av den 

skattskyldige.  

                                                 
47 SRN:s förhandsbesked nr 113-09/D Sid. 4. 

48 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 3 och SRN:s förhandsbesked nr 113-09/D Sid. 4. 

49 Prop. 1993/94:45, Sid. 36. 
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SRN:s uppfattning gällande uppskovsbeloppet är att detta är en kostnadsfri latent skatte-

kredit hos staten varför ett påförande av uppskovsränta ses som motiverat. Nämndens slut-

sats är vidare att den löpande beskattningen av uppskovsbeloppet ej kan anses utgöra en 

beskattning av den faktiska kapitalvinsten som hänför sig till avyttringen av ursprungsbo-

staden. 

Då en schablonintäkt endast ska tas upp av den som har ett uppskovsbelopp vid tidpunk-

ten för lagens ikraftträdande den 1 januari 2008 eller senare, anses en tillämpning av regler-

na om schabloniserad intäkt i 47 kap. 11 b § IL ej strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 

10 § 2 st. RF.50 

3.5 HFD:s domar 

3.5.1 HFD 7543-10 och HFD 7719-10 

I det följande ska två av HFD meddelande domar behandlas. De båda domsluten baseras 

på SRN:s ovan beskrivna förhandsbesked. Domskälen är fåordiga och återger i korta drag 

endast det SRN uttryckt i sitt förhandsbesked.  

Domskälen i de två domarna är identiska. I sin helhet lyder de enligt följande: 

 ”Den i målet aktuella lagstiftningen om schablonintäkt är utformad så att det är förekomsten av 

ett uppskovsbelopp som utgör den för beskattningen utlösande omständigheten. En grundförutsättning för 

att schablonintäkt ska tas upp är att ett uppskovsbelopp fanns då bestämmelserna trädde i kraft, den 1 

januari 2008, eller att det finns senare (se SFS 2007:1419). Det har alltså ingen betydelse i detta sam-

manhang vilken tidpunkt den kapitalvinst gjordes som uppskovsbeloppet hänför sig till. Högsta förvalt-

ningsdomstolen finner att en tillämpning av bestämmelserna i 47 kap. 11 b § IL i detta fall inte kan an-

ses strida mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför 

fastställas.”51 

Det huvudsakliga skälet för att förhandsbeskedet ska fastställas samt att schablonintäkten 

inte strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF är enligt domstolen; att det är 

själva förekomsten av ett uppskovsbelopp som utgör den skatteutlösande omständigheten.52 Domskälen 

är komprimerade och kortfattade varför intresse finns att utreda de bakomliggande fak-

                                                 
50 SRN:s förhandsbesked nr 37-09/D Sid. 4. 

51 HFD Mål nr 7543-10 och HFD 2011 ref. 73. 

52 HFD Mål nr 7543-10 och HFD 2011 ref. 73. 



 

 
18 

torerna kring den omständighet som utlöser skattskyldigheten. Rekvisiten och omständig-

heterna för utlösande av skattskyldighet i allmänhet samt i relation till retroaktivitetsförbu-

det och de meddelande domarna behandlas vidare i avsnitt 4. 
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4 Retroaktiv skattelag och skattskyldighet: särskilt i för-

hållande till reglerna gällande schablonintäkt och HFD:s 

domar 

4.1 Bakgrund och definition av retroaktiv skattelag i doktrin 

Att göra en gränsdragning huruvida en skattelagstiftning uppfattas som retroaktiv eller ej 

kan vid första anblick verka relativt okomplicerat. Området har dock under de senaste två 

decennierna diskuterats flitigt i doktrin och en gränsdragning är inte alltid lätt att göra.  

I Hagstedts bok Retroaktiv skattelag identifieras den problematik som ligger till grund vid av-

görandet huruvida en skattelagstiftning har retroaktiv verkan eller ej. Den preliminära defi-

nitionen av retroaktiv skattelag är enligt Hagstedt: 

 ”…lagstiftning, där en beskattning är rättsföljden av rättsfakta som förelegat före lagens tillkomst 

men fått relevans först då.”53 

Om samtliga rättsfakta klart föreligger innan lagens tillkomst är identifieringen av retroakti-

vitet inte svår att göra. Däremot finns det situationer då samtliga rättsfakta inte föreligger 

samlande före lagens tillkomst utan ligger splittrade i tiden. Detta är enligt Hagstedt inte 

ovanligt och det är viktigt att kunna avgöra i vilken mån typiska retroaktiva effekter upp-

kommer även i dessa oklara fall.54   

Hagstedt beskriver exempel där rättsfakta kan anses föreligga före och efter en lags ikraft-

trädande. Till exempel:  

Samtliga fastighetsägare påförs en schabloniserad skatt på sin anskaffningsutgift av fastigheten.55  

Här föreligger den omständighet att ägaren erlagt en köpeskilling för fastigheten före lagens 

tillkomst. Samtidigt ligger enligt Hagstedt den mest relevanta omständigheten efter lagens 

ikraftträdande, nämligen att personen som köpt fastigheten står som ägare.56  

                                                 
53 Hagstedt, Retroaktiv skattelag, Sid 30. 

54 Hagstedt, Retroaktiv skattelag, Sid 30. 

55 Hagstedt, Retroaktiv skattelag, Sid 33. 

56 Hagstedt, Retroaktiv skattelag, Sid 33. 
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Det är alltså avgörande att identifiera inte bara när en skatteutlösande omständighet före-

ligger utan också hur stor vikt som bör läggas till den.     

4.2 Bakgrund och definition av utlösande av skattskyldighet i 

relation till det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet 

Enligt 2 kap. 10 § 2 st. RF får skatt eller statlig avgift ej tas ut i vidare mån än vad som föl-

jer av föreskrift som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten. 

Den omständighet som utlöser skattskyldigheten har betydelse vid avgörandet huruvida en 

situation omfattas av retroaktivitetsförbudet eller ej. Detta sker främst genom en prövning 

huruvida omständigheten inträffat före eller efter skattelagstiftningens ikraftträdande.57 

I betänkandet58 som ligger till bakgrund för propositionen till retroaktivitetsförbudet utta-

lade Rättighetsskyddsutredningen (RSU) vad som i allmänhet måste föreligga för att skatt-

skyldighet ska utlösas. För att skattskyldighet ska utlösas krävs att flera faktorer föreligger 

samtidigt. Det krävs till exempel att;  

”den det gäller är bosatt i riket, att en rättshandling sker yrkesmässigt eller att en viss re-

lation finns mellan två parter ( t. ex. anställningsförhållande, äktenskap).”59 

Utöver dessa grundläggande kriterier krävs regelmässigt att en transaktion har skett. RSU 

anser att det är acceptabelt att låta en grundlagsregel bygga på att tidpunkten för en transaktion 

(rättshandling) – jämförd med tidpunkten för lagens ikraftträdande – i regel blir avgörande 

för om lagen är retroaktiv eller ej.60   

 Det är därför av intresse att belysa olika situationer och dess transaktioner för att identifi-

era samt diskutera utlösandet av skattskyldighet i relation till retroaktivitetsförbudet och 

reglerna kring uppskovsränta. 

 

                                                 
57 Se avsnitt 4.1. 

58 SOU 1978:34. 

59 SOU 1978:34, Sid. 157. 

60 SOU 1978:34, Sid. 157. 
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4.3 Utlösande av skattskyldighet i relation till reglerna gäl-

lande schablonintäkt och HFD praxis: ur ett retroaktivt 

perspektiv 

Som framgår ovan gäller det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet för den omständighet 

som utlöser skatt- eller avgiftsskyldigheten. Det är tidpunkten för den skatteutlösande fak-

torn i relation till transaktionstypen som blir de avgörande faktorerna huruvida retroaktivi-

tet föreligger eller ej. 

RSU identifierar i sin utredning de typiska skatteutlösande faktorerna hos olika transaktion-

er och inkomstslag. Vad som sägs i utredningen gällande skatter för olika inkomstslag bör 

även kunna ge vägledning i frågor som berör sådana skatter som inte diskuterats.61 För in-

komstslaget kapital beräknas inkomsten i enlighet kontantprincipen vilken innebär att in-

komst ska tas upp till beskattning det inkomstår beloppet kan lyftas.62 Däremot föreligger 

ett undantag för realisationsvinster för vilka skattskyldighet uppkommer redan vid avytt-

ringstillfället.63 Den som har ett uppskovsbelopp väljer däremot till viss del att skjuta upp 

beskattningen av realisationsvinsten varför kontantprincipen inte gäller.  

I prop. 2007/08:27 till bestämmelsen 47 kap. 11 b § IL om räntebeläggning anför Lagrådet 

att: 

 ”…reglerna om räntebeläggning endast avser sådan avgiftsskyldighet som utlösts efter lagens 

ikraftträdande. Någon retroaktivitet hos föreskrifterna i detta hänseende kan enligt Lagrådet inte anses fö-

religga.” 64 

I de två domsluten från HFD utrycks utlösandet av skattskyldigheten rörande uppskovs-

räntan på följande vis: 

 ”Den i målet aktuella lagstiftningen om schablonintäkt är utformad så att det är förekomsten av 

ett uppskovsbelopp som utgör den för beskattningen utlösande omständigheten.” 65  

                                                 
61 Bexhed, SN nr. 4 1993. 

62 SKV 301 utgåva 22 Handledning för beskattning av inkomst m.m., avsnitt 16.3.  

63 SOU 1978:34, Sid. 158. 

64 Prop. 2007/08:27, Sid. 122. 

65 HFD Mål nr 7543-10 och HFD 2011 ref. 73. 
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Enligt ovan citerade utdrag ur proposition och rättsfall framgår att både Lagrådet och HFD 

anser att det är det förekomsten av ett uppskovsbelopp som utgör den för skattskyldighet-

en utlösande faktorn. Dessutom utlöses denna skattskyldighet efter lagens ikraftträdande 

vilket enligt Lagrådet innebär att någon retroaktivitet enligt 2 kap. 10 § 2 st. RF inte kan an-

ses föreligga.  

Kammarrätten i Stockholm har i ett mål yttrat sig kring Lagrådets bedömning i retroaktivi-

tetsfrågan. Av 8 kap. 22 § RF framgår att Lagrådets granskning ska avse bl. a. Hur lagför-

slaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt. De menar att Lagrådet med 

sin gedigna konstitutionella kunnighet på lagberedningsområdet och som laggranskare be-

sitter en sådan kompetens att vikt bör läggas vid deras ord. Lagrådet har i sin granskning av 

förslaget explicit yttrat sig över regeln gällande uppskovsräntas förenlighet med retroaktivi-

tetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF och inte heller kommit med några invändningar till var-

för räntan skulle kunna tänkas strida mot förbudet. Kammarrätten i Stockholm fann efter 

en sammanvägd bedömning att påförandet av ränta på uppskovsbelopp hänförliga till 

avyttringar innan lagens ikraftträdande ej strider mot retroaktivitetsförbudet i RF.66  

 

                                                 
66 Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 6104-10. 
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5 Analys och slutsats 

5.1 Sammanfattning av rättsläget 

De nya reglerna gällande påförandet av uppskovsränta på uppskovsbelopp trädde ikraft 

den 1 januari 2008.67 Reglerna kom att börja gälla för skattskyldiga personer med upp-

skovsbelopp vid 2009 års taxering. Skattskyldiga har riktat mycket missnöje mot reglerna 

och hävdar att uttagandet av denna ränta strider mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 

st. RF. Även i doktrin har reglerna gällande schablonintäkt i 47 kap. 11 b § IL kritiserats.  

Ett flertal fall har varit föremål för prövning i förvaltningsdomstol varav två avgöranden 

från HFD nyligen meddelats. Domstolen kom efter fastställande av SRN:s förhandsavgö-

rande fram till att bestämmelsen rörande uppskovsränta i IL ej strider mot retroaktivitets-

förbudet i RF. I domskälen, vilka är avskalade, stadgar HFD att det är själva förekomsten 

av ett uppskovsbelopp som utgör den omständighet vilken utlöser skattskyldigheten.68   

Eftersom praxis ständigt ändras finns skäl att utreda domstolens synsätt i förhållande till de 

rekvisit som gäller för utlösande av skattskyldigheten. HFD:s fåordiga uppställning av den 

omständighet som utlöser skattskyldigheten kan ses som något otillfredsställande varför en 

diskussion kring utlösande faktorer varit aktuell.69  

Det rådande rättsläget är att en skattskyldig som innehar ett uppskovsbelopp vid taxerings-

årets ingående, oavsett tidpunkt för avyttring av ursprungsbostaden, ska ta upp en schablo-

nintäkt.70      

5.2 Egna reflektioner 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda huruvida HFD:s två domar i realiteten är fören-

liga med det skatterättsliga retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2 st. RF. Dessutom innefat-

tar det huvudsakliga syftet en genomgång av de grunder domstolen baserar sina domslut på 

och hur dessa rättfärdigas utifrån skatterättsliga principer och regler. För att besvara syftet 

med uppsatsen krävs ett klargörande av de allmänna rekvisiten för utlösande av skattskyl-

dighet och för retroaktivitetsförbudet. 

                                                 
67 Se avsnitt 2.3 och 2.4. 

68 Se avsnitt 3. 

69 Se avsnitt 4. 

70 47 kap. 11 b § IL. 
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Enligt Hagstedt är det svårt att avgöra huruvida en skattelagstiftning har retroaktiv verkan 

eller ej. Det är vid bedömningen av vikt att urskilja vilka rättsfakta som har relevans och 

hur dessa ligger i tiden. Om samtliga omständigheter för förhållandet ligger före skattela-

gens ikraftträdande innebär detta att retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2st. RF aktuali-

seras.  

I det ifrågavarande förhållandet gällande uppskovsräntan har Lagrådet yttrat sig mycket re-

striktivt kring den skatteutlösande omständigheten. Rådet menar att reglerna om uppskovs-

ränta endast avser sådan skattskyldighet som utlöses efter lagens ikraftträdande. För att få 

en förståelse och ett rättfärdigande av regeln, som enligt Lagrådet faktiskt innebär ett rent 

uttagande av skatt, skulle en definition eller en bakomliggande argumentation till skattskyl-

dighetens utlösande faktor vara på sin plats. Kammarrätten i Stockholm tillstyrker Lagrå-

dets kunnighet och argumentation. Rätten anser att Lagrådet, med sin oerhörda kompetens 

på lagstiftningsområdet, är fullt insatta och behöriga att komma med sitt uttalande kring 

retroaktivitetsförbudets förenlighet med regeln gällande schablonintäkt.  

Däremot yttrade sig Lagrådet kring begreppsbenämningen ”schablonintäkt” i förarbetena 

till regeln i 47 kap. 11 b § IL. Rådet menar att det aldrig är bra att som lagstiftare använda 

sig av ett begrepp som kan bringa oklarheter vid tolkning och tillämpning av lagregeln. Här 

kan det redan i lagstiftningsprocessen finnas brister i tankarna bakom utformningen av re-

geln gällande schablonintäkt. Det är enligt min mening inte omöjligt att lagregeln är kon-

struerad för att täcka upp ett statsfinansiellt problem utan att ta hänsyn till de rent juridiska 

aspekterna.   

SRN och HFD är överens om att det är faktumet att en skattskyldig innehar ett uppskovs-

belopp som utgör den för beskattningen utlösande omständigheten. Varken SRN:s för-

handsbesked eller HFD:s domskäl innehåller några vidare uttryckliga rekvisit eller förkla-

ringar till varför uppskovsbeloppet i sig ska ses som den skatteutlösande omständigheten. 

Vidare anför SRN i bedömningen till sina förhandsbesked att uppskovsbelopp och kapital-

vinst är två skilda begrepp. Nämnden anför att en kapitalvinst är ett resultat av en avyttring, 

samtidigt som ett uppskovsbelopp uppkommer först efter begäran av den skattskyldige. 

Även om någon faktisk realisationsbeskattning inte sker vid avyttringstillfället är trots allt 

uppskovsbeloppet så pass hänförligt till avyttringen av bostaden att det borde ses som ett 

resultat av den. Däremot anser jag att uppskovsräntan inte kan hänföras till avyttringstill-

fället på samma sätt. Att tidpunkten för uttagandet av räntan och avyttringen är så pass åt-
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skilda i tiden och att den skattskyldige själv begär uppskov vid en annan tidpunkt, talar för 

att domstolens bedömning är korrekt.  

Det är dock märkligt och otillfredsställande att läsa argumentationen i HFD:s domskäl. 

Domstolen ger ingen vägledning eller förklaring till varför innehavet av uppskovsbeloppet 

ska ses som den skatteutlösande faktorn. Jag misstänker domstolen har valt att vara restrik-

tiv i sina uttalanden kring utlösningsfaktorn för att inte röra upp en redan infekterad kon-

flikt mellan de enskilda och det allmänna. Att som domstol rent av hålla med lagstiftaren 

och SRN är ett sätt att enkelt och ”komma undan” problemet runt tolkning och tillämp-

ning av 47 kap. 11 b § IL i relation till retroaktivitetsförbudet. Praxis är dock inte absolut. 

Detta innebär rent principiellt att synsättet kring retroaktivitet och uppskovsränta kan 

komma att ändras hos domstolen. Jag vill påpeka att den genomgående fattigheten av so-

lida argument hos såväl lagberedning som hos domstolen bidrar till min skepsis till utform-

ningen av lagregeln. Att lagstiftaren, SRN samt HFD har valt att se innehavet av ett upp-

skovsbelopp som den skatteutlösande faktorn är enligt mitt tycke ett rent begreppsmässigt 

utformande för att inte falla under det absoluta förbudet mot retroaktivitet i 2 kap. 10 § 2 

st. RF.  

Lagstiftaren har relativt fria händer vad gäller den skatteutlösande faktorn vid konstrue-

rande av en skatt. Däremot får denna utlösande faktor inte ligga före tiden för lagens ikraft-

trädande. Därför har lagstiftaren valt att se innehavet av ett uppskovsbelopp som den be-

skattningsutlösande faktorn. Skulle de facto avyttringen i sig ses som den händelse som utlö-

ser skattskyldigheten innebär det för målsägarna och flera andra skattskyldiga att retroakti-

vitetsförbudet skulle kunna aktualiseras. Även om jag anser att domstolen har varit för 

återhållsam i sina domskäl till varför regeln gällande schablonintäkt inte skulle strida mot 

retroaktivitetsförbudet måste jag erkänna att det blir svårt att se förbudet aktualiseras.  

Att uppskovet inte minskar i och med detta uttagande av ränta talar för att det faktiskt är 

innehavet av ett uppskovsbelopp som utlöser skattskyldigheten. Att dra en parallell mellan 

fastighetsavyttringen och ett uttagande av en ränta som endast hänför sig till innehavet av 

ett uppskovsbelopp blir draget ett steg för långt ifrån avyttringen ifråga. Detta talar för att 

retroaktivitetsförbudet inte kan aktualiseras.  

Om problematiken kring uppskovsränta och retroaktivitet belyses ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv är det lättare att förstå lagstiftarens tanke bakom lagregeln i 47 kap. 11 b § 

IL. Slopandet av den statliga fastighetsskatten medförde stora skattebortfall för staten. 
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Samtidigt resulterade de obegränsade uppskovsbeloppen i att summor i mångmiljonklassen 

låg i ett obeskattat vakuum där staten inte hade något överskådligt beskattningsanspråk. För 

att väga upp de skattebortfall som avskaffandet av den statliga fastighetsskatten medfört in-

fördes regeln gällande schablonintäkt. Vid beräkningen av skatten som inflyter till staten 

ska den skattskyldige ta upp en schablonintäkt om 1,67 procent vilken senare multipliceras 

med kapitalskattesatsen om 30 procent (detta motsvarar den effektiva räntan om 0,5 pro-

cent). I relation till de latenta skattekrediternas storlek, som enligt beräkningar uppgår till ca 

150 miljarder kronor, innebär det rent generellt att skatteintäkter om ca 750 000 000 kr 

numera årligen inflyter till staten.   

Att kringgå en lagregel och införa en bestämmelse med inslag av retroaktiva effekter är i re-

lation till den samhällsekonomiska övervägningen enligt min utsago inte godtagbart. Detta 

anser jag eftersom den individ som påförs denna retroaktiva ränta utsätts för ett oförutsäg-

bart statligt ingripande. Även om tanken är god bakom upptäckandet av skattebortfall uti-

från ett samhällsekonomiskt perspektiv, måste ändå individen som drabbas komma i första 

hand. För att vi ska ha ett rättssäkert samhälle måste lagstiftaren och även domstolar inse 

konsekvenserna av sitt handlande och inte gå runt en lagstiftning för att det är mest för-

månligt ur ett statligt perspektiv.     

Ur den skattskyldiges synvinkel måste detta uttagande av skatt (uppskovsränta) på uppskov 

som hänför sig till avyttringar innan lagens ikraftträdande ses som ett ingripande. Dels är 

det viktigt att man ser till den enskildes möjlighet att kunna förutse detta påförande av 

ränta samtidigt som det är svårt för lagstiftaren att anpassa all ny skattelagstiftning så att 

den träffar rätt. Påförandet av uppskovsränta (för de skattskyldiga som redan hade ett upp-

skovsbelopp) innebär rent ekonomiskt ett högre skatteuttag än vad som ”var tänkt”. Då re-

geln ännu är relativt nyinstiftad är det svårt att säga vad den kommer att medföra för effek-

ter. En skattskyldig kan i framtiden eventuellt komma att helt strunta i att begära uppskov 

med beskattningen. Det skulle kunna vara både positivt och negativt för staten då inga stat-

liga skattekrediter uppkommer samtidigt som ränteintäkterna bortfaller. Räntan torde dess-

utom medföra att skattskyldiga blir mer angelägna att återföra sina belopp till beskattning 

eftersom skatteskulden på uppskovsbeloppet inte minskar med räntebetalningen. Även om 

angelägenheten att återföra uppskoven till beskattning ökar, är det ur de enskildas perspek-

tiv ofta inte möjligt. Det främsta skälet är att den skattskyldige ofta har sina likvida till-

gångar uppbundna i fastigheten och därför inte har möjligt att återföra beloppet till be-

skattning. 
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Jag vill dock återigen påpeka att det är viktigt att en skattskyldig kan förutse vad som kom-

mer att ske i sitt fall. Att en regel som denna hastigast införs för att täcka upp statliga skat-

tebortfall och samtidigt påverkar personer med gamla uppskov är rent subjektivt sett inte 

helt legitimt. Visserligen sker uttagandet av skatt i enlighet med den skatterättsliga legali-

tetsprincipen (ingen skatt utan lag) men ändå har man som lagstiftare och domstol bortsett 

från den problematik som regeln om schablonintäkt har i relation till retroaktivitetsförbu-

det.  

5.3 Slutsats 

Påförandet av schablonintäkt är ett skattemässigt ingripande för de som har ett uppskovs-

belopp hänförligt till en fastighetsavyttring innan lagens ikraftträdande. Däremot strider 

inte detta påförande av ränta mot retroaktivitetsförbudet i RF eftersom det är själva om-

ständigheten att den skattskyldige har ett uppskovsbelopp som utlöser skattskyldigheten. 

Domstolen och lagstiftaren har uttryckt sig fattigt om varför det är själva innehavet som är 

den skatteutlösande omständigheten och det är förklarligt att kritik riktats mot regeln gäl-

lande schablonintäkt. Regeln har införts för att täcka upp statliga skattebortfall. Trots av-

saknaden av utförlig argumentation och klara materiella motiv bakom regeln, ligger ändå 

omständigheterna som utlöser skattskyldigheten efter lagens ikraftträdande. Retroaktivitets-

förbudet kan därför inte aktualiseras av de som innehar uppskovsbelopp hänförliga till en 

fastighetsavyttring före lagens ikraftträdande. 
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