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Sammanfattning 

När ett företag säljer en fastighet kan det ofta omfatta stora summor pengar. Skatteplane-

ring kan då vara av intresse för företaget. Ett exempel på sådan skatteplanering är ett upp-

lägg som har fått benämningen Cypern-målet. Det har nu införts förändringar i inkomst-

skattelagen som förhindrar detta upplägg samt att det i dagsläget väntar på ett avgörande i 

Högsta förvaltningsdomstolen avseende om det är att betrakta som skatteflykt. 

Syftet med denna uppsats är att ge en redogörelse för upplägget enligt Cypern-målet, vad 

den ändrade lagstiftningen har inneburit samt att analysera vad utgången kan komma att bli 

vid Cypern-målets prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Ett svenskt bolag, med ett helägt dotterbolag på Cypern, äger 0,1 procent av andelarna i ett 

svenskt handelsbolag. Det cypriotiska dotterbolaget äger 99,9 procent av handelsbolaget. 

Det svenska bolaget överlåter en fastighet till underpris till handelsbolaget. Handelsbolaget 

säljs till marknadspris till en extern köpare. 99,9 procent av köpeskillingen går till det cypri-

otiska dotterbolaget och 0,1 procent går till det svenska bolaget. Köpeskillingen beskattas 

inte på Cypern utan delas ut skattefritt till det svenska moderbolaget. Genom att reglerna 

om underprisöverlåtelser till handelsbolag förändrades är detta förfarande inte längre möj-

ligt.  

Cypern-målet började med att det svenska bolaget begärde ett förhandsavgörande från 

Skatterättsnämnden. Förhandsavgörandet överklagades sedan till Regeringsrätten, men 

återförvisades sedan tillbaka till Skatterättsnämnden. Där ansågs skatteflyktslagen vara till-

lämplig och överklagandet därifrån väntar nu på ett avgörande i Högsta förvaltningsdom-

stolen. Rekvisiten i skatteflyktslagen analyseras och det görs en bedömning att skatteflykt-

slagen är tillämplig på Cypern-målet och att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att 

anse att förfarandet är att betrakta som skatteflykt. 
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Abstract 

When a company sells a property, it may often involve large sums of money. Tax planning 

can be of interest to it. An example of such tax planning is an arrangement that has been 

termed the Cyprus-case. It has now introduced changes in the income tax law that prevents 

this approach and that in the current situation awaiting a ruling by the Supreme Adminis-

trative Court if it is to be regarded as tax evasion. 

The purpose of this paper is to give an account of the arrangement according to the Cy-

prus-case, what the modified legislation has meant, and to analyze what the outcome might 

be in the Cyprus-case trial in the Supreme Administrative Court. 

A Swedish company, with a wholly owned subsidiary in Cyprus, owns 0.1 percent of the 

partnership in a Swedish trading company. The Cypriot subsidiary, owns 99.9 percent of 

the partnership. The Swedish company transfers a property at undervalue to the trading 

company. The partnership sold at market value to an outside buyer. 99.9 percent of the 

purchase price goes to the Cypriot subsidiary, and 0.1 percent goes to the Swedish compa-

ny. The purchase price shall not be taxed in Cyprus but are distributed tax-free to the Swe-

dish parent company. Then the rules on undervalue transfers to the partnership changed, 

this method is no longer possible. 

The Cyprus-case began with that the Swedish company requested a ruling from the Tax 

Board. The preliminary ruling was appealed to the Supreme Administrative Court, but was 

remitted back to the Tax Board. There was tax evasion Act applied and the appeal there-

from is now awaiting a ruling by the Supreme Administrative Court. The requirements of 

tax evasion Act analyzes and an assessment is made that the tax evasion Act applies to the 

Cyprus-case and the Supreme Administrative Court will consider that the procedure is to 

be regarded as tax evasion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Försäljningar av fastigheter är ofta förknippade med höga värden och stora summor 

pengar. Resultatet vid försäljningen är skattepliktigt och skatt är en kostnad i företaget. Då 

det enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen finns en presumtion att aktiebolag har ett vinstsyfte 

kan det antas att de flesta företag vill betala så lite skatt som möjligt. Dagens lagstiftning på 

skatteområdet är komplex och det kan därför skilja en hel del på hur mycket skatt som be-

talas beroende på den skatteplanering som företaget ägnar sig åt.  

Skatteupplägget enligt Cypern-målet är ett upplägg som innebär att med hjälp av diverse 

dotterbolag i olika länder samt paketering/överlåtelser av fastigheter inom dessa bolag 

skapa vinsterna på Cypern där dessa är undantagna från beskattning. Det har nu införts 

förändringar i 23 kap. inkomstskattelagen (IL) som stoppar dessa upplägg men det ligger i 

dagsläget flera mål hos domstolarna där Högsta förvaltningsdomstolen bedömning av om 

skatteflykt föreligger är av stort intresse. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att ge en redogörelse för upplägget enligt Cypern-målet, vad den 

ändrade lagstiftningen har inneburit för denna typ av skatteupplägg samt att analysera vad 

utgången kan komma att bli vid Cypern-målets prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.  

För att syftet ska kunna uppfyllas krävs svar på vilket lagstöd som tillämpades vid förfaran-

det, hur lagstiftningen ser ut som hindrar upplägget att genomföras i dagsläget samt om 

Cypern-målet är att betrakta som skatteflykt enligt skatteflyktslagen?  

Endast nämnda upplägg kommer att beröras samt tillhörande lagstiftning. Liknande upp-

lägg kommer att beskrivas endast till den del det krävs för att kunna göra jämförelser och 

att sätta in Cypern-målet i ett större sammanhang. Den externa köparens skattemässiga si-

tuation kommer ej att beröras. Det krävs också en redogörelse för tidigare praxis för att ge 

klarhet i hur domstolarna och Skatterättsnämnden bedömer olika rekvisit för skatteflykt en-

ligt skatteflyktslagen.  
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1.3 Metod och material 

Den första delen är deskriptiv då jag beskriver den tidigare gällande rätten med hjälp av lag-

stiftningen. I de delar där tolkningen inte kan utläsas av lagstiftningen används förarbeten 

och praxis. För att underlätta för läsarens förståelse av upplägget används en figur. Figuren 

används för att den på ett tydligt sätt visar uppläggets olika delar.   

Den andra delen är konsekvensbaserad och fokuserar på förändringarna i lagstiftningen 

och vad dessa innebär för att beskriva/fastställa gällande rätt. Lagstiftning, förarbeten och 

doktrin används. Här tas det hänsyn till hur lagstiftningen är utformad samt att genom 

propositionen klargöra bl.a. dess syfte. Doktrin, i form av författningskommentarer, an-

vänds för att öka förståelsen av lagstiftningen. 

Härefter beskrivs målets behandling i de olika instanserna. Detta för att leda läsaren fram 

till att ett avgörande av målet nu väntas i Högsta förvaltningsdomstolen.   

I den sista delen används lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. För en bedömning av 

när målet förväntas bli avgjort i Högsta förvaltningsdomstolen har det tagits kontakt med 

föredragande i domstolen. Den sista delen angrips genom att väga olika skäl mot varandra 

för och emot skatteflykt sett till bedömningen av skatteflyktslagens rekvisit i praxis och 

doktrin. De bakomliggande syftena med lagstiftningen utreds genom en redogörelse för hur 

praxis och doktrin har tolkat lagstiftningens förarbeten. En analys av hur skatteflyktslagen 

ska tolkas leder till en slutsats om vad en trolig utgång i Högsta förvaltningsdomstolen 

kommer att bli. 

1.4 Disposition 

Först kommer en historisk bakgrund till hur möjligheten till upplägget enligt Cypern-målet 

har uppkommit. Sedan följer en redogörelse för hur upplägget enligt Cypern-målet 

fungerar med tillhörande lagstiftning. Efter detta kommer en redogörelse för hur 

stopplagstiftningen ser ut och vilken innebörd den har haft för tillämpningen av upplägget. 

Sedan en presentation av målets behandling i de olika instanserna och bedömningen om 

skatteflykt. Uppsatsen avslutas med en analys av skatteflyktslagen tillämplighet på Cypern-

målet och en bedömning av vad utgången tros bli i Högsta förvaltningsdomstolen. 
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2 Historik 

 
Möjligheterna till att överlåta tillgångar till underpris, så kallade underprisöverlåtelser, upp-

kom när lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris infördes år 

1999. Denna lagstiftning byggde till stor del på de möjligheter till underprisöverlåtelser som 

utvecklats i praxis där det hade uppställts ett antal villkor för att undantagsbestämmelsen 

skulle vara tillämplig, t.ex. att det förelåg ett starkt ägarsamband mellan förvärvaren och 

överlåtaren.1 Det ansågs även att undantaget från uttagsbeskattning vid underprisöverlåtel-

ser inte skulle tillämpas när det föreligger en otillbörlig skatteförmån och med detta be-

grepp menas ”en för den skattskyldige, eller någon han kan antas önska gynna, positiv skatteeffekt till 

följd av att uttagsbeskattning underlåts vid en underprisöverlåtelse, om skatteeffekten strider mot grunderna 

för andra regler.”2 En sådan formulering infördes dock inte i lagstiftningen utan detta syfte 

uppnåddes istället genom en mekanisk och uttömmande reglering. Detta har lett till att reg-

lerna om underprisöverlåtelser i 23 kap IL i dagsläget är omfattande.3  

När reglerna om kapitalvinstbeskattning på näringsbetingade andelar förändrades uppkom 

ett förfarande som ej var avsett nämligen att underprisöverlåtelser till handelsbolag genom-

fördes och att detta i förlängningen kunde leda till att företagen kunde undslippa kapital-

vinstbeskattning vid försäljning av t.ex. fastigheter.4  

 

                                                 
1 Prop. 1998/99:15 sida 1 och sida 117. 

2 Prop. 1998/99:15 sida 139. 

3 Prop. 2008/09:37 sida 26. 

4 Prop. 2008/09:37 sida 26. 
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3 Upplägget 

3.1 Allmänt 

Upplägget illustrerar med en figur. Detta för att lättare få en förståelse för upplägget. 

Ett svenskt aktiebolag innehar en fastighet. Fastigheten ska säljas och bolaget vill helst inte 

betala skatt på resultatet. 

Bolaget startar då ett dotterbolag på Cypern. Det svenska aktiebolaget och det cypriotiska 

bolaget startar tillsammans ett handelsbolag där det cypriotiska bolaget innehar 99,9 pro-

cent av andelarna och det svenska bolaget innehar 0,1 procent av andelarna (svarta streck). 

Det svenska bolaget överlåter fastigheten till underpris till handelsbolaget (röd pil från Mo-

der AB till HB). Handelsbolaget överlåts sedan till marknadspris till en extern köpare som 

är intresserad av fastigheten (röd pil från HB till Extern). Det cypriotiska bolaget får 99,9 

procent av köpeskillingen (grön pil från Extern till Dotterbolag) som ej beskattas på Cy-

pern pga. intern lagstiftning och det svenska bolaget får 0,1 procent av köpeskillingen (grön 

pil från Extern till Moder AB) som beskattas enligt IL. 

Det cypriotiska bolaget överför sedan köpeskillingen till det svenska bolaget genom skatte-

fri utdelning (grön pil från Dotterbolag till Moder AB). 99,9 procent av köpeskillingen bes-

kattas alltså varken på Cypern eller i Sverige. 

 

 

  

Moder 
AB 

Dotter-
bolag 

HB 

Extern 

99,9% 

0,1% 

100% 

Sverige Cypern 

Figur 1 
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3.2 Det svenska handelsbolaget 

Av 5:1 IL följer att svenska handelsbolag ej är skattesubjekt. De är alltså inte skattskyldiga 

för sina inkomster utan dessa ska beskattas hos delägarna. Delägare ska beskattas för så 

stort belopp som motsvarar hans andel av handelsbolagets inkomst.5 Då det cypriotiska 

bolaget har 99,9 procent av andelarna ska alltså lika stor del av inkomsten från 

handelsbolaget beskattas hos detta bolag, d.v.s. nästan all inkomst från handelsbolaget.  

3.3 Underprisöverlåtelsen 

3.3.1 Allmänt 

Bestämmelserna för underprisöverlåtelser som behandlas här är de vid tidpunkten före 

april 2008 och är alltså reglernas utformning innan lagstiftningen förändrades. Underprisö-

verlåtelsen avser fastighetensöverlåtelsen till handelsbolaget (se röd pil till HB i Figur 1). 

22 kap. IL reglerar bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet. Av 22:2 IL framgår att 

med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten 

för privat bruk eller att han för över den till en annan näringsverksamhet. Av 22:3 IL fram-

går att det med uttag även avses att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning 

eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motive-

rat. Innebörden av uttag ur näringsverksamhet framgår av 22:7 IL och innebär uttagsbe-

skattning dvs. att uttaget ska behandlas som om den avyttras mot en ersättning som mots-

varar marknadsvärdet. Vad som menas med marknadsvärde framgår av 61:2 IL.  

Det finns dock undantag från uttagsbeskattning reglerade i 23 kap. IL vad gäller underpris-

överlåtelser.6 Med underprisöverlåtelse avses överlåtelse av en tillgång till ett pris som un-

derstiger marknadsvärdet eller helt utan ersättning utan att detta är affärsmässigt motiverat 

och att vissa villkor är uppfyllda.7  

3.3.2 Överlåtaren och förvärvaren 

Ett villkor som ska uppfyllas är att överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person, 

ett företag eller ett svenskt handelsbolag.8 Av 23:4 IL följer att med företag avses både 

                                                 
5 5:3 1 st. IL. 

6 23:9 IL. 

7 23:3 IL. 

8 23:14 1 st. IL. 
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svenska aktiebolag och utländska bolag. Då överlåtaren är ett svenskt aktiebolag och för-

värvaren är ett svenskt handelsbolag9 är detta villkor uppfyllt.  

3.3.3 Skattskyldigheten 

Av 23 kap. IL framgår även att förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig 

för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår samt att det endast ses som 

att tillgången ingår i näringsverksamheten om det vid en avyttring av tillgången, ersättning-

en ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Vad gäller förvärv i svenska 

handelsbolag ska dessa bestämmelser gälla för alla delägare.10  

Vad som avses här är att även det cypriotiska bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige för in-

komsterna i handelsbolaget. Detta utvecklas nedan under avsnitt 3.4. 

3.3.4 Avdrag för koncernbidrag saknas 

Huvudregeln i 23:17 IL säger att om överlåtaren inte har avdragsrätt för koncernbidrag vid 

det beskattningsår som överlåtelsen sker, ska hela verksamheten eller en hel verksamhets-

gren överlåtas. Detta gäller dock inte vid överlåtelse mellan svenska handelsbolag och före-

tag som är delägare i detta handelsbolag.  

3.3.5 Ersättningsbelopp 

Av 23:10 IL följer att ersättningen vid en underprisöverlåtelse alltid ska anses ha skett till 

minst det skattemässiga värdet. Det framgår även av samma lagrum att tillgången ska anses 

förvärvad för samma belopp. Någon beskattning blir alltså ej aktuell vid denna överlåtelse 

då det ej uppstår något beskattningsbart resultat. 

3.4 Det cypriotiska bolaget 

Av 6:7 IL följer att det cypriotiska bolaget är begränsat skattskyldigt i Sverige. Det framgår 

vidare i 6:11 1 st. IL att det cypriotiska bolaget då är skattskyldigt för inkomster från ett fast 

driftställe eller en fastighet i Sverige. Av propositionen11 framgår att utländska delägare i 

handelsbolag som äger fastigheter i Sverige är skattskyldiga för sin del av handelsbolagets 

inkomster, både för löpande inkomster och kapitalvinst vid avyttring av fastigheten. Skatte-

                                                 
9 Svenskt handelsbolag med bara andra företag än svenska stiftelser och svenska ideella föreningar som delä-

gare enligt 23:5 IL. 

10 23:16 IL. 

11 Prop. 2008/09:37 sida 24. 
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rättsnämnden har dock i ett förhandsavgörande12 ansett att andelen i handelsbolaget inte är 

hänförlig till, eller ingående i den verksamhet som handelsbolaget bedriver och att en avytt-

ring därmed inte är skattskyldig i Sverige. Detta har sedan fastställts av Regeringsrätten13.  

Detta gör att samtliga kriterier för underprisöverlåtelser i avsnitt 3.3 är uppfyllda. Då var-

ken svensk lagstiftning eller den interna lagstiftningen på Cypern leder till att det cyprio-

tiska bolaget beskattas för inkomsten som är hänförlig till sin ägarandel i handelsbolaget 

blir alltså i stort sett hela inkomsten från fastighetsförsäljningen undantagen från beskatt-

ning, både i Sverige och på Cypern. 

3.5 Det svenska bolaget 

Det svenska bolaget är obegränsat skattskyldig enligt 6:3 IL. Innebörden av detta är att det 

svenska bolaget är skattskyldig för alla sina inkomster från Sverige och från utlandet, vilket 

följer av 6:4 IL. Inkomsterna beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. IL. 

Bolaget beskattas endast för den inkomst som motsvaras av den ägarandel som innehas i 

handelsbolaget (se den gröna betalningsströmmen från den externa köparen i Figur 1). Be-

skattningen för denna del i handelsbolaget blir alltså i stort sett obefintlig i sammanhanget. 

3.6 Sammanfattning 

Inkomstskattelagen möjliggör alltså underprisöverlåtelsen till det svenska handelsbolaget. 

Handelsbolaget med fastigheten som enda tillgång överlåts sedan till en extern köpare för 

fastighetens marknadspris. Ägarandelarna i handelsbolaget gör att 99,9 procent av köpeskil-

lingen från den externa köparen går till det cypriotiska bolaget och 0,1 procent går till det 

svenska bolaget (se Figur 1). Den del som går till det svenska bolaget beskattas enligt in-

komstskattelagen och den del som går till det cypriotiska bolaget beskattas inte alls. Enligt 

reglerna om näringsbetingade andelar i 24 kap IL delas sedan köpeskillingen ut från det 

cypriotiska bolaget till dess svenska moderbolag skattefritt.  

När förfarandet är genomfört har fastigheten sålts till en extern köpare. Det övervärde som 

har funnits i fastigheten, dvs. det skillnaden på fastighetens skattemässiga värde och dess 

marknadsvärde, skulle i normalfallet, beskattats enligt svensk lagstiftning. Detta övervärde 

har kommit det svenska bolaget till del utan att beskattning har skett vilket har varit helt i 

                                                 
12 Skatterättsnämndens beslut den 31 mars 2006 i ärende dnr 149-05/D. 

13 RÅ 2009 not. 87. 
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enlighet med inkomstskattelagen. Förfarandet har kunnat genomföras genom ett upplägg 

då det svenska bolaget har startat ett cypriotiskt dotterbolag och ett svenskt handelsbolag 

och därefter genomfört en underprisöverlåtelse en försäljning och en skattefri utdelning. 
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4 Stopplagstiftningen 

4.1 Allmänt 

Förfarandet enligt Cypern-målet har uppmärksammats av Skatteverket14 och har därför 

hamnat på deras lista över skatteupplägg som de bedömer som felaktiga. Det har därför in-

förts stopplagstiftning i form av förändringar i 23 kap. IL genom SFS 2008:1063. Regering-

ens förslag var enligt propositionen15 att slopa möjligheterna till underprisöverlåtelser till 

och från handelsbolag. 

4.2 Stoppskrivelse 

Av 2 kap. 10 § regeringsformen följer den grundläggande principen ”inget straff utan lag”. 

Av andra stycket i denna lag står det uttryckt att skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vi-

dare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som ut-

löste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Det framgår även av detta stycke att det finns ett un-

dantag från denna grundläggande princip. Detta undantag innebär att om regeringen läm-

nar en skrivelse om att en lag om skatt eller statlig avgift är att vänta kan Riksdagen besluta 

att denna nya lagen ska gälla från dagen då skrivelsen lämnades in. Detta kallas för en 

stoppskrivelse.  

Regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen den 17 april 2008. Där förklarades det att re-

geländringarna som föreslogs avseende underprisöverlåtelser skulle gälla från och med den 

18 april 2008 med hänvisning till undantaget i 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen.16 

4.3 Lagstiftningen 

Av propositionen17 till den nya lagstiftningen framgick att syftet med de förslag som gavs 

var att motverka att de nu gällande reglerna utnyttjades för omfattande skatteupplägg med 

avsevärt skattebortfall som följd. 

Lagstiftningen i 23 kap IL är omfattande och det var därmed många paragrafer som upp-

hävdes och förändrades för att uppfylla det syfte som framställdes av regeringen. Här åter-

                                                 
14 Skatteverkets rättsinformation 

15 Prop. 2008/09:37 sida 25. 

16 Prop. 2008/09:37 sida 1. 

17 Prop. 2008/09:37 sida 2. 
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ges endast ett par exempel på den förändring som skett för att därmed påvisa dess omfatt-

ning samt visa att den nya lydelsen i ett par av dessa paragrafer gör att upplägget ej längre 

kan utföras. 

23:14 IL - I den nya lydelsen av 23:14 IL har villkoret att överlåtaren eller förvärvaren ska 

vara ett svenskt handelsbolag tagits bort. Uppräkningen är uttömmande18 och av 23:3 IL 

framgår det att villkoren är kumulativa och därför hindras alltså underprisöverlåtelsen till 

ett svenskt handelsbolag redan vid det första av villkoren i 23 kap. IL. 

23:17 IL - I den nya lydelsen av 23:17 IL har undantaget för handelsbolag tagits bort. Hu-

vudregeln att underprisöverlåtelsen ska omfatta en hel verksamhet eller en verksamhetsgren 

om inte koncernbidrag kan lämnas blir då tillämplig. Vilka förutsättningar som krävs för 

lämnande av koncernbidrag regleras i 35 kap. IL. Där anges att det ska finnas ett moderfö-

retag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller en svensk eko-

nomisk förening. Koncernbidrag kan alltså ej lämnas mellan ett aktiebolag och ett handels-

bolag.  

Det krävs då enligt huvudregeln att en hel verksamhetsgren överlåts för att reglerna om 

underprisöverlåtelse ska bli tillämpliga. Vad som avses med verksamhetsgren regleras i 2:25 

IL där det sägs att den ska lämpa sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Det har 

även i propositionen angetts att ägande och förvaltning av en fastighet kan utgöra en verk-

samhetsgren.19 

Ändringen av lydelsen i 23:17 IL där undantaget för handelsbolag har tagits bort får anses 

ha haft för avsikt att försvåra uppfyllandet av villkoret. Möjligheten finns dock kvar att 

uppfylla dess krav om den överlåtna fastigheten är av den karaktär att den kan anses utgöra 

en verksamhetsgren och lämpa sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Min uppfatt-

ning är här att stora fastigheter ofta bör kunna ses som självständiga rörelser. Exempel på 

denna typ av fastigheter kan vara lagerlokaler, skolor, sjukhus och fabriker. 

4.4 Så ser det ut idag 

De exempel på ändringar i 23 kap. IL som här har återgivits visar alltså på att underprisö-

verlåtelser ej längre kan göras till handelsbolag. Detta då villkoren är kumulativa och redan 

                                                 
18 Baekkevold, Karnov författningskommentar av 23 kap. 14 § inkomstskattelagen, nr 1235, sida 9. 

19 Prop. 2008/09:37 sida 21. 
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vid tillämpningen av det första villkoret 23:14 IL har möjligheten försvunnit. Det andra ex-

emplet visar dock på att det där endast har skett en försvåring av tillämningen där möjlig-

heten endast ges till den typ av fastigheter som lämpar sig för att avskiljas till en självständig 

rörelse. Om fastigheterna har en naturlig koppling till en annan fastighet eller liknande bör 

alltså ej heller detta villkor kunna tillämpas. 

Med lagstiftningens nuvarande utformning aktualiseras alltså uttagsbeskattning då överlåtel-

ser sker till och från handelsbolag när dessa överlåtelser sker utan ersättning eller när er-

sättningen understiger marknadsvärdet. Stoppskrivelsen innebär att de nya bestämmelserna 

har tillämpats sedan i april 2008. 
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5 Cypern-målets behandling i de olika instanserna 

5.1 Allmänt 

Cypern-målet började med att ett svenskt aktiebolag ställde fyra frågor till Skatterättsnämn-

den i ett förhandsavgörande som avgjordes i mars 2006.20 Förhandsavgörandet överklaga-

des och avgjordes i Regeringsrätten i maj 2009.21 Två frågor fastställdes av Regeringsrätten, 

en fråga undanröjdes och en fråga återförvisades till Skatterättsnämnden. Den del som åter-

förvisades till Skatterättsnämnden avgjordes i juli 2010.22 Även detta förhandsavgörande 

överklagades och väntar i dagsläget på ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen. 

5.2 Skatterättsnämndens beslut den 31 mars 2006 i ärende 

dnr 149-05/D 

Frågor som ställdes till skatterättsnämnden var följande: 

1. Om överlåtelsen av fastigheten till handelsbolaget medför uttagsbeskattning. 

2. Om skattskyldighet föreligger i Sverige för avyttringen av andelen i handelsbolaget. 

3. Om lagen (1995:575) mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet. 

4. Eller om beskattning kan utlösas på annan grund. 

Skatterättsnämnden anser att förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig 

för inkomst av näringsverksamhet för att uttagsbeskattning ska underlåtas, vilket framgår 

av 23:16 1 st. IL. En tillgång anses enligt bestämmelsen ingå i en näringsverksamhet bara 

om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som en intäkt av närings-

verksamhet. Om förvärvaren är ett svenskt handelsbolag gäller dessa bestämmelser för 

samtliga delägare i bolaget. Inkomsten får inte heller vara undantagen från beskattning på 

grund av skatteavtal. Det cypriotiska bolaget är ett utländskt bolag enligt 2:5a IL och be-

gränsat skattskyldig i Sverige enligt 6:7 IL. Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig 

för inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige enligt 6:11 1 st. IL. Då han-

delsbolaget ska äga en fastighet i Sverige är det cypriotiska bolaget skattskyldigt i inkomst-

slaget näringsverksamhet för sin del av handelsbolagets inkomster enligt 5:3 IL. Enligt skat-

teavtalet med Cypern föreligger inget undantag från skattskyldighet. Med hänsyn till detta 

                                                 
20 Skatterättsnämndens beslut den 31 mars 2006 i ärende dnr 149-05/D. 
 
21 RÅ 2009 not. 87. 

22 Skatterättsnämndens beslut den 2 juli 2010 i ärende dnr 73-09/D. 
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och då övriga villkor förutsätts vara uppfyllda får överlåtelsen av fastigheten till handelsbo-

laget ej anses medföra uttagsbeskattning. 

Vid svar på fråga två har bolaget lämnat som förutsättning att andelen inte är en tillgång i 

ett fast driftställe här. Det cypriotiska bolaget är skattskyldigt här för handelsbolagets verk-

samhet. Dess andel i handelsbolaget är enligt nämndens uppfattning inte hänförlig till eller 

ingående i den verksamhet som handelsbolaget bedriver. Det cypriotiska bolaget är därför 

inte skattskyldigt i Sverige för en avyttring av andelen i handelsbolaget. 

Andelarna i handelsbolaget ska avyttras för dess marknadsvärde. Ersättningen fördelas en-

ligt ägarandelarna enligt bolagsavtalet dvs. att det svenska bolagets andel är 0,1 procent och 

det cypriotiska bolagets andel är 99,9 procent. Skatteverket anser att den fördelningen inte 

bör godtas då den framstår som orimlig och väsentligen betingas av skatteskäl. Skatteverket 

anser att fördelningen istället bör ske med beaktande av de verkliga kapitaltillskotten från 

respektive delägare. Det framstår som att det cypriotiska bolagets tillskott eller bidrag är 

obetydligt i sammanhanget. 

Skatterättsnämnden gör bedömningen att det civilrättsligt råder avtalsfrihet vad gäller delä-

garnas rättigheter, skyldigheter och fördelning av resultatet i handelsbolaget samt att det är 

denna fördelning som ska ligga till grund för beskattningen. Fördelningen kan dock frångås 

om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen 

betingad av skatteskäl. Fördelningen ska då ske efter skälighet där hänsyn tas till delägarnas 

respektive kapitalinsatser, intressegemenskap, risktagande och om fördelningen kan antas 

ha tillkommit för att uppnå skattefördelar vilket framgår av RÅ 2002 ref. 115. 

Skatterättsnämnden anser även att det gäller att ta ställning till om delägarnas fördelning av 

ersättningen vid en försäljning kan godtas skattemässigt. Det görs då bedömningen att det 

inte finns någon anledning att inte göra samma bedömning som vid delägarnas fördelning 

av handelsbolagets inkomster. 

Det svenska bolaget överlåter fastigheten till underpris till handelsbolaget. Det har ej visats 

att det cypriotiska bolaget har tillfört något som skulle motivera fördelningen enligt bolags-

avtalet. Det innebär att det svenska bolaget avstår från så gott som hela övervärdet av fas-

tigheten till förmån för det cypriotiska bolaget vilket tycks innebära att syftet med förfaran-

det är att ersättningen vid försäljningen av handelsbolaget ska undgå beskattning. Det cyp-
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riotiska bolaget är nämligen inte skattskyldigt för kapitalvinst varken i Sverige eller på Cy-

pern.  

Nämnden gör bedömningen att fördelningen ska göras efter skälighet mot bakgrund av 

detta då det framstår som att fördelningen av ersättningen är orimlig och i allt väsentligt 

motiverad av skatteskäl. Fördelningen av ersättningen bör istället göras utefter delägarnas 

insats i handelsbolaget. 

Ett svar på fråga fyra leder till att det saknas anledning att svara på den tredje frågan om la-

gen mot skatteflykt blir tillämplig.  Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat 

fastställelse samt att i andra hand bör lagen mot skatteflykt bli tillämplig. 

5.3 RÅ 2009 not. 87 

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens besked avseende de två första frågorna och 

gör där samma bedömning. Angående den fjärde frågan anser Regeringsrätten att beskedet 

inte har utformats med tillräcklig tydlighet och att det inte ger parterna erforderlig ledning 

för tillämpning av beskedet. Regeringsrätten undanröjer därför förhandsbeskedet vad gäller 

fråga fyra. De anser även att de i enlighet med instansordningsprincipen inte kan pröva frå-

gan om lagen mot skatteflykt kan tillämpas och denna fråga återförvisas därför till Skatte-

rättsnämnden.  

5.4 Skatterättsnämndens beslut den 2 juli 2010 i ärende dnr 

73-09/D 

Regeringsrättens återförvisning får anses innebära att frågan om tillämpning av skatteflykt-

slagen ska prövas utifrån den förutsättningen att fördelningen av ersättningen vid försälj-

ningen av handelsbolaget kan godtas enligt vanliga regler. Återförvisningen får även anses 

innebära att bedömningar görs utifrån den lagstiftning som gällde t.o.m. den 17 april 2008.  

Av 2 § skatteflyktslagen framgår att vid taxeringen hänsyn inte ska 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 el-

ler indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, 3. skatteförmånen med hän-

syn 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 
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framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. 

När det svenska bolaget överlåter fastigheten till underpris avstår det från i stort sett hela 

det värde som inte beskattas vid underprisöverlåtelsen till förmån för sitt dotterbolag. Ef-

tersom det cypriotiska dotterbolaget inte är skattskyldigt för vinsten vare sig i Sverige eller 

på Cypern undgås beskattning av kapitalvinsten vid försäljningen av handelsbolaget till den 

externa köparen. Detta innebär att skattelättnaden i och med underprisöverlåtelsen till han-

delsbolaget blir definitiv. 

Det står helt klart att det svenska bolaget deltagit i förfarandet och får en skatteförmån. Det 

framstår också som klart att skatteförmånen är det huvudsakliga skälet för förfarandet och 

rekvisiten 1-3 i 2 § skatteflyktslagen är därmed uppfyllda. 

Regeringsrätten kom i de två överklagade förhandsbeskeden RÅ 2009 not. 86 och 88 fram 

till att skatteflyktslagen var tillämplig och att underprisöverlåtelserna inte kunde tillåtas. 

Båda dessa fall gällde underprisöverlåtelser av fastigheter till handelsbolag och det som 

mest liknade detta fallet var RÅ 2009 not. 86. Överlåtelserna medförde en rätt för moder-

bolaget att skriva ner värdet på aktierna i dotterbolaget då de utgjorde lagertillgångar och 

sedan kvitta bort den vinst som uppkom vid avyttringen av handelsbolagen. Regeringsrät-

ten uttalade där att när det gäller underprisöverlåtelser är någon definitiv skattelättnad inte 

avsedd,  

”[b]estämmelserna om underprisöverlåtelser är nämligen utformade så att de ska förhindra att så-

dana överlåtelser genomförs i syfte att uppnå omotiverade skatteförmåner (prop. 1998/99:15 s. 

127). Det har dock inte ansetts uteslutet att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att 

skatteflyktslagen är tillämplig (a. prop. s. 147).”  

Regeringsrätten uttalade även att  

”[u]tgångspunkten för transaktionerna är att fastigheterna ska säljas till en köpare utanför kon-

cernen för sina respektive marknadsvärden. Det är alltså vid den externa försäljningen av fastig-

hetsbeståndet fråga om i grunden fullt ut affärsmässiga transaktioner, vilket i sig strider mot den 

grundläggande förutsättningen för en underprisöverlåtelse, nämligen att den inte är affärsmässigt 

motiverad. Samtidigt tillskapas genom det valda förfarandet en särskild rätt till avdrag, vilken 

neutraliserar den skattepliktiga inkomsten av den affärsmässiga avyttringen så att ett beskatt-

ningsmässigt nollresultat uppkommer. Ett sådant förfarande får anses strida mot syftet med be-
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stämmelserna om underprisöverlåtelser, som är utformade så att någon definitiv skattelättnad inte 

ska uppkomma genom en sådan överlåtelse.” 

Det aktuella fallet har motsvarande skattemässiga effekter. Införsäljningen av fastigheten till 

handelsbolaget utan beskattning för dess övervärde följs av en extern försäljning av ande-

larna i handelsbolaget. Övervärdet flyttas från det svenska bolaget till det cypriotiska dot-

terbolaget och det uppkommer därmed en slutlig skattelättnad för koncernen. 

Skatterättsnämnden finner mot bakgrund av det anförda att den definitiva skattelättnad 

som uppkommer genom förfarandet får anses strida mot syftet med reglerna om underpri-

söverlåtelser. Samtliga rekvisit i 2 § skatteflyktslagen är därmed uppfyllda och taxeringen av 

det svenska bolaget ska därför ske som om bolaget överlåter fastigheten till handelsbolaget 

för marknadsvärdet. 

5.5 Sammanfattning 

Skatterättsnämnden kommer i sitt förhandsavgörande fram till att överlåtelsen av fastighet-

en till handelsbolaget inte medför uttagsbeskattning. Detta grundas på att förvärvaren, 

d.v.s. handelsbolaget och dess samtliga ägare är skattskyldiga för inkomstslaget näringsverk-

samhet. Det cypriotiska bolaget är begränsat skattskyldigt i Sverige och därmed skattskyl-

digt för inkomst från fast driftställe och fastighet här. Det cypriotiska bolaget är alltså skatt-

skyldigt för inkomsterna från handelsbolaget. Det föreligger heller inget undantag från 

skattskyldighet enligt något skatteavtal.  

Det cypriotiska bolagets andel i handelsbolaget anses av Skatterättsnämnden inte vara hän-

förlig till den verksamhet som handelsbolaget bedriver och är därför ej skattskyldigt för en 

avyttring. De anser däremot att fördelningen av ersättningen enligt ägarandelarna i bolags-

avtalet ej bör godtas då det anses denna fördelning är orimlig och väsentligen betingad av 

skatteskäl och att en fördelingen efter skälighet då kan rättfärdigas. Med hänsyn till kapital-

tillskott, risktagande och att fördelningen kan antas ha tillkommit för att uppnå skatteförde-

lar görs då bedömningen att det är det svenska bolaget som bidrar med i stort sett allt värde 

i handelsbolaget och att fördelningen därför bör göras utefter delägarnas insats i handelsbo-

laget.  

Regeringsrätten håller med Skatterättsnämnden vad gäller underprisöverlåtelsen och att det 

cypriotiska bolaget ej är skattskyldigt vid avyttringen. De håller dock inte med Skatterätts-

nämnden i dess bedömning av fördelningen av ersättningen då denna är otydlig och inte 
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kan ge någon ledning för tillämpningen. Denna del undanröjes därför av Regeringsrätten. 

Frågan om skatteflykt enligt skatteflyktslagen återförvisas till Skatterättsnämnden. 

Rättsläget får alltså bedömas så som att förfarandet är tillåtet enligt inkomstskattelagen då 

det varken föreligger skattskyldighet för det cypriotiska bolagets del i handelsbolaget vid 

försäljningen eller att underprisöverlåtelsen ej ska uttagsbeskattas. Skatterättsnämndens be-

dömning av fördelningen av ersättningen kan inte tillmätas något värde då denna del un-

danröjdes. Det som återstår att bedöma är då om upplägget kan angripas enligt skatteflykt-

slagen. 

Skatterättsnämnden gör bedömningen att skatteflyktslagen är tillämplig. Detta grundas på 

att det svenska bolaget deltagit i förfarandet och får en skatteförmån. Skatteförmånen tycks 

vara det huvudsakliga skälet för förfarandet. Skatteförmånen består av att fastigheten har 

överlåtits till underpris, det cypriotiska bolaget är inte skattskyldigt i Sverige och skattelätt-

naden är därmed definitiv. Denna definitiva skattelättnad får anses strida mot syftet med 

reglerna om underprisöverlåtelser och samtliga rekvisit för skatteflykt är därmed uppfyllda. 

  



 

 
18 

6 Nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen 

6.1 Inledning 

Förhandsavgörandet23 har överklagats och det väntas24 nu på ett avgörande av Högsta för-

valtningsdomstolen. Det som Högsta förvaltningsdomstolen har att bedöma är om förfa-

randet är att anse som skatteflykt enligt skatteflyktslagen. Närmare bestämt är frågan för 

avgörandet om den så kallade generalklausulen i 2 § skatteflyktslagen är tillämplig på fallet. 

Om generalklausulen är tillämplig ska det inte tas någon hänsyn till rättshandlingen. Överlå-

telsen till handelsbolaget ska alltså bedömas ha skett till marknadspris. Beskattning av över-

värdet i fastigheten kommer då att ske enligt inkomstskattelagen. 

6.2 Bedömningsrekvisiten 

6.2.1 Allmänt 

Först och främst bör nämnas att skatteflyktslagen har ändrats och att den nya lagen har 

trätt ikraft från den 1 januari 2012. Ändringarna som avses är följdändringar med anledning 

av den nya skatteförfarandelagen och är inte avsedd att medföra några ändringar i sak.25 Då 

praxis och doktrin avser den tidigare lydelsen, kommer vid behandling av dessa rättskällor, 

den tidigare lydelsen tas i beaktande. 

Generalklausulen i 2 § skatteflyktslagen består av fyra rekvisit, som framgår ovan i avsnitt 

5.4. Dessa kan kallas: skatteförmånsrekvisitet, medverkanderekvisitet, avsiktsrekvisitet och 

rekvisitet lagstiftningens syfte.26  

6.2.2 Det första rekvisitet 

Det första rekvisitet, dvs. att rättshandlingen ingår i ett förfarande som medför en väsentlig 

skatteförmån för den skattskyldige, anger alltså att det ska vara ett förfarande, t.ex. ett skat-

teupplägg. Detta ska medföra en väsentlig skatteförmån, och vad som menas med detta har 

                                                 
23 Skatterättsnämndens beslut den 2 juli 2010 i ärende dnr 73-09/D. 

24 Målet har målnr 4799-10, det har föredragits 2012-03-07 och en återställning är inplanerad 2012-05-15 men 
när domen kommer är oklart. Detta enligt kontakt via e-post med föredragande i målet, justitiesekreterare 
Linda Bolund Thornell. 

25 Prop. 2010/11:166 sida 1. 

26 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sida 97. 
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angivits i propositionen27 och anses vara undvikande av en ytterligare skatt som skulle ha 

påförts om skatteflyktslagen inte hade tillämpats. Att den ska vara väsentlig tycks vara svårt 

att precisera men det framgår av propositionen28 att det bör överlåtas till praxis men i alla 

fall bör vara större än några tusen kronor. Rosander anser att det krävs att den skattemäss-

iga effekten jämförs med en annan beskattningseffekt för att kunna tala om en skatteför-

mån samt att bedömningarna under de olika rekvisiten hänger samman. Att de är samman-

länkade bidrar till att inte går att göra helt självständiga bedömningar. 29 

6.2.3 Det andra rekvisitet  

Det andra rekvisitet syftar till medverkan från den skattskyldiges sida. Detta kan vara både 

direkt och indirekt medverkan. Även indirekt medverkan via ett handelsbolag faller in un-

der bestämmelsen.30 I normalfallet borde detta rekvisit inte ge upphov till några bedöm-

ningssvårigheter, det ska dock observeras att kravet fortfarande är att förmånen tillkommer 

den skattskyldige.31 

6.2.4 Det tredje rekvisitet 

Vad som menas med avsiktsrekvisit är att det har funnits en avsikt med förfarandet. Denna 

avsikt ska vara skatteförmån samt att denna ska vara det övervägande skälet. Det anges 

även att det räcker med ett antagande att så är fallet och att för att kunna göra detta anta-

gande det ska ses till omständigheterna.  

I propositionen anges att ”För att skatteflyktsklausulen skall kunna tillämpas bör således krävas att 

skatteförmånen vid en objektiv betraktelse väger tyngre än samtliga övriga skäl tillsammans som den skatt-

skyldige har för sitt handlande. Har den skattskyldige således affärsmässiga, organisatoriska eller andra 

skäl för sitt handlande som var för sig eller tillsammans väger tyngre än syftet att erhålla skatteförmånen i 

fråga avses generalklausulen inte vara tillämplig.”32 

                                                 
27 Prop. 1996/97:170 sida 45. 

28 Prop. 1996/97:170 sida 45. 

29 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sida 103. 

30 Prop. 1996/97:170 sida 41. 

31 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sida 741. 

32 Prop. 1996/97:170 sida 44. 
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6.2.5 Det fjärde rekvisitet 

Rekvisitet lagstiftningens syfte är det fjärde och sista rekvisitet vid bedömningen om förfa-

rande är att anse som skatteflykt enligt generalklausulen i skatteflyktslagen. Om alla fyra 

rekvisit är uppfyllda anses alltså skatteflyktslagen tillämplig. 

Rosander har vid en analys av förarbetena till skatteflyktslagen gjort en sammanfattning av 

vad som kan anses framgå gällande hur bedömningen av vad som strider mot lagstiftning-

ens syfte ska genomföras. Det som då anges är att det primärt ska fästas avseende vid syftet 

så som det framgår av lagens ordalydelse och att det ska beaktas vilka regler som är tillämp-

liga och vilka som har kringgåtts. Det anses även att ledning kan hämtas från förarbetena 

om syftet inte framgår direkt av ordalydelsen i de regler som ska beaktas samt att syftet ska 

sökas genom ett större och vidare perspektiv än vid vanlig lagtolkning. Transaktionerna där 

klausulen ska tillämpas ska vara sådana att lagstiftningen utnyttjas på ett sätt som ej har va-

rit avsett eller har kunnat förutses av lagstiftaren. Slutligen ska domstolarna ha klart fog för 

att transaktionerna strider mot lagstiftningens syfte.33  

Holstad anser i en artikel i Skattenytt34 att det vid bedömningen om syftesrekvisitet ska an-

ses uppfyllt, det bör ses till ”att det är lagstiftningens, och inte lagstiftarens, syfte som ska fastställas.” 

Det kan här uttydas att det råder enighet dem emellan vad gäller lagstiftningens syfte då 

Rosander anser att det ska fästas avseende vid syftet som det framgår av lagens ordalydelse 

men hon anser även att det ska ses till vad lagstiftaren har avsett. Att skatteflykt innebär att 

skatteförmånen uppnås genom ett förfarande som inte har varit avsett av lagstiftaren fram-

går av propositionen35 till skatteflyktslagens tidigare lydelse.  

Att förfarandena inte har förutsetts av lagstiftaren och därmed inte behandlat dem i lag-

stiftningens förarbeten har ansetts innebära en svårighet att särskilja dem från tillåtna skat-

teplaneringsåtgärder.36 Det råder alltså inte enighet om hur förutsebarheten från lagstifta-

rens sida ska tolkas.  

                                                 
33 Rosander, Generalklausul mot skatteflykt, sida 108 - 109. 

34 Holstad, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Rege-
ringsrätten? Skattenytt nr 5 2010. 

35 Prop. 1980/81:17 sida 16. 

36 Simon-Almendal, Svensk Skattetidning nr 4 2011, sida 320. 
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6.3 Egen analys 

Skatterättsnämnden gör i sitt förhandsavgörande den 2 juli 2010 bedömningen att förfa-

randet enligt Cypern-målet är att anse som skatteflykt enligt skatteflyktslagen. Bedömning-

en tycks till stor del grundas på att skattelättnaden i och med underprisöverlåtelsen blir de-

finitiv. Det anses även att det står helt klart att det svenska bolaget deltagit i förfarandet, får 

en skatteförmån samt att denna är det huvudsakliga skälet till förfarandet och anser därmed 

att de tre första rekvisiten är uppfyllda. 

Sett till att underprisöverlåtelsen medför en skatteförmån som vid en jämförelse med om 

underprisöverlåtelsen inte hade genomförts får det anses att det första rekvisitet i 4 § skat-

teflyktslagen är uppfyllt. Skatteförmånen är väsentlig då underprisöverlåtelsen tillsammans 

med förfarandet i övrigt resulterar i att fastighetens övervärde i stort sett inte beskattas alls.  

Det skattskyldiga svenska bolaget har medverkat i förfarandet i och med dess överlåtelse av 

fastigheten till underpris. Även det andra rekvisitet är därmed uppfyllt. 

Det framstår inte som att det svenska bolaget har haft några andra skäl till förfarandet, t.ex. 

affärsmässiga skäl, som har varit övervägande än just att uppnå skatteförmåner. Det antas 

därför att detta är det övervägande skälet och att det tredje rekvisitet därmed är uppfyllt. 

Jag delar därmed uppfattningen med Skatterättsnämnden om att de tre första rekvisiten i 

skatteflyktslagen är tillämpliga. 

Vid bedömningen om det fjärde rekvisitet hänvisar Skatterättsnämnden till RÅ 2009 not. 

86 och RÅ 2009 not. 88 som förövrigt avgjordes i samband med det, ovan redogjorda, åter-

förvisade målet RÅ 2009 not. 87. Det framstår som att det är RÅ 2009 not. 86 är det avgö-

randet som till största del liknar det som ska bedömas i Cypern-målet och det mesta av 

Skatterättsnämndens bedömning ligger i hänvisningen till detta avgörande. Regeringsrätten 

har där gjort bedömningen att reglerna om underprisöverlåtelser inte är avsedda för några 

definitiva skattelättnader och att dessa regler är utformade så att de ska förhindra att skatte-

lättnader som denna typ av upplägg medför. Det anges även att utgångspunkten vid förfa-

randet är att sälja fastigheterna till marknadsvärdet till en extern part vilket strider mot den 

grundläggande förutsättningen för underprisöverlåtelser då den inte är affärsmässigt moti-

verad. Förfarandet anses därmed strida mot lagens syfte. Då Cypern-målet har motsva-

rande skattemässiga effekter och att skattelättnaden blir slutlig när övervärdet överflyttas till 



 

 
22 

det cypriotiska bolaget gör Skatterättsnämnden bedömningen att skatteflyktslagen är till-

lämplig.  

Om man endast ser till underprisöverlåtelsen som sådan, utan att hänsyn tas till att han-

delsbolagets sedan avyttras, kan förfarandet knappast ses som skatteflykt. Reglernas ut-

formning har ju som syfte att möjliggöra just denna typ av förfarande sett till hur proposit-

ionen37 har uppställt i vilka fall denna lagstiftning bör tillämpas. Underprisöverlåtelsen är 

alltså i enlighet med lagstiftningens syfte. Det är först när det ses till att handelsbolaget se-

dan avyttras till en extern part till marknadspris som det går att börja ifrågasätta om förfa-

randet verkligen är tillåtet. Särskilt när det uppenbarar sig att syftet hela tiden har varit att 

kunna överlåta handelsbolaget och slippa undan beskattning.  

Regeringsrättens38 bedömning att reglerna om underprisöverlåtelser inte är avsedda för 

några definitiva skattelättnader tycks väga tungt i deras bedömning och det är även denna 

bedömningsgrund som Skatterättsnämndens39 argumentation vilar på. Själva underprisöver-

låtelsen är alltså i enlighet med lagens syfte men det är den definitiva skattelättnaden som 

talar för att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte. Att detta torde vara den avgörande 

frågan för skatteflyktslagens tillämpning i detta avseende anser även Holstad.40 

Vad gäller lagstiftarens avsikter med lagstiftningen och dess förutsebarhet så anser jag, i en-

lighet med propositionen till skatteflyktslagens tidigare lydelse, samt vad som har ansetts av 

Rosander, se avsnitt 6.2.5, att det bör läggas vikt vid vad som har avsetts av lagstiftaren. Att 

lagstiftaren har infört lagstiftning som omöjliggör upplägget, se kap 4, visar på att den tidi-

gare lagstiftningen har haft oönskade effekter. Detta tyder på att lagstiftningen har utnytt-

jats på ett sätt som ej har varit avsett av lagstiftaren samt att, även om det i doktrinen råder 

oenighet om vilken vikt som ska läggas vid förutsebarheten från lagstifterens sida, förfa-

randet ej har kunnat förutses.  

Något som dock talar emot denna uppfattning är det som Skatterättsnämnden kom fram 

till och som Regeringsrätten fastställde i RÅ 2001 ref. 66. Där ansågs att, i reglerna om un-

derprisöverlåtelser, var villkoren för när uttagsbeskattning kunde ske uttryckligt reglerade. 

                                                 
37 Prop. 1998/99:15 sida 117. 

38 I RÅ 2009 not. 86. 

39 Skatterättsnämndens beslut den 2 juli 2010 i ärende dnr 73-09/D. 

40 Holstad, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Rege-
ringsrätten? Skattenytt nr 5 2010. 
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Det aktuella förfarandet låg inom ramen för när uttagsbeskattning inte skulle ske. Förfa-

randet ansågs därför inte strida mot lagstiftningens grunder och skatteflyktslagen var där-

med inte tillämplig. Detta avgörande kan tolkas som att när förfarandet inte går utanför vad 

som står reglerat, när det avser en så uttryckligt reglerad lagstiftning som den om underpri-

söverlåtelser är, så kan förfarandet inte anses strida mot lagstiftningens syfte. 

Det går även att framföra argument mot att det, ur ett perspektiv där den svenska skatteba-

sen bör skyddas, faktiskt inte behövs ett domslut om att skatteflyktslagen är tillämplig. 

Detta då det faktiskt nu har införts lagstiftning som förbjuder förfarandet. Om Högsta för-

valtningsdomstolen anser att skatteflyktslagen är tillämplig får domen visserligen ett preju-

dicerande värde, men detta är endast av betydelse för de fall som avser tiden före lagstift-

ningen ändrades 2008. Detta synsätt stöds av Svensson i en artikel i Skattenytt41 där han an-

ser att ett alternativ till att tillämpa skatteflyktslagen är att angripa oönskad skatteplanering 

genom ny lagstiftning. I det så kallade Industrivärdenmålet42 gjorde regeringsrätten bedöm-

ningen att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Utgången ledde till att det aktuella förfaran-

det fick stor omfattning och bidrog till att lagstiftning mot räntesnurror43 infördes.44 Detta 

pekar i riktning mot att Högsta förvaltningsdomstolen kan göra bedömningen att åtgärder 

mot det oönskade upplägget redan har vidtagits och att skatteflyktslagen därför ej ska till-

lämpas. 

Sammanfattningsvis får det alltså anses vara så att underprisöverlåtelsen som en isolerad 

händelse inte går att betrakta som skatteflykt, detta då förfarandet helt är i enlighet med la-

gens syfte. När det ses till helheten i förfarandet är det uppenbart att det endast har som 

syfte att slippa undan beskattning, vilket inte lagstiftarens har avsett. Underprisöverlåtelsen 

är en del i detta förfarande och det bör därför kunna anses som att förfarandet strider mot 

lagstiftningen om underprisöverlåtelsers syfte, särskilt med tanke på att skattelättnaden som 

uppkommer är definitiv. Samtliga rekvisit i generalklausulen i skatteflyktlagen är därmed 

uppfyllda. Min bedömning är att Högsta förvaltningsdomstolen förväntas göra samma be-

dömning i dessa avseenden.  

                                                 
41Svensson, Rättsfall – Skatteflyktslagen tillämplig vid olika former av fastighetspaketeringar med handelsbo-

lag – kommentar till Regeringsrättens domar från den 29 maj 2009, skattenytt nr 10 2009. 

42 RÅ 2007 ref. 85. 

43 24:10a-e IL. 

44 Lodin m.fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sida 436 och 747. 
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Det finns dock en del argument som talar i motsatt riktning, se ovan. Dessa motargument 

till trots, pekar det mesta i riktningen mot att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att 

anse att skatteflyktslagen är tillämplig. Markus Thalerm, skattejurist på Ernst & Young de-

lar denna uppfattning, baserat på att regeringsrätten i två tidigare mål med liknande förfa-

rande fick detta utfall. Detta säger han i en artikel i Fastighetstidningen45. Pär Gauffin, skat-

teintendent på Skatteverket gör i artikeln samma bedömning. 

                                                 
45 Grossman, Skattekrav på 20 miljarder, Fastighetstidningen nr 11 december 2010/januari 2011, sida 14. 
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7 Slutsats 

Ett svensk bolag, med ett helägt dotterbolag på Cypern, äger 0,1 procent av andelarna i ett 

svenskt handelsbolag. Det cypriotiska dotterbolaget äger 99,9 procent av handelsbolaget. 

Det svenska bolaget överlåter en fastighet till underpris till handelsbolaget. Handelsbolaget 

säljs till marknadspris till en extern köpare. 99,9 procent av köpeskillingen går till det cypri-

otiska dotterbolaget och 0,1 procent går till det svenska bolaget. Köpeskillingen beskattas 

inte på Cypern utan delas ut skattefritt till det svenska moderbolaget. När förfarandet är 

genomfört har endast 0,1 procent av köpeskillingen beskattats. Inkomstskattelagen i dess 

tidigare lydelse gjorde upplägget enligt Cypern-målet möjligt. Inkomstskattelagens 23 kap. 

förändrades därefter så att underprisöverlåtelser till handelsbolag inte var möjligt. Uppläg-

get kan därför inte genomföras i dagsläget. 

Vid en analys av rekvisiten i skatteflyktslagen görs bedömningen att skatteflyktslagen är till-

lämplig på Cypern-målet. Detta eftersom  

1. skatteförmånen är väsentlig då underprisöverlåtelsen tillsammans med förfarandet i öv-

rigt resulterar i att fastighetens övervärde i stort sett inte beskattas alls.  

2. Det skattskyldiga svenska bolaget har medverkat i förfarandet i och med dess överlåtelse 

av fastigheten till underpris. 

3. Det framstår inte som att det svenska bolaget har haft några andra skäl till förfarandet, 

t.ex. affärsmässiga skäl, som har varit övervägande än just att uppnå skatteförmåner. Det 

antas därför att detta är det övervägande skälet. 

4. Underprisöverlåtelsen som en isolerad händelse inte går att betrakta som skatteflykt, 

detta då förfarandet helt är i enlighet med lagens syfte. När det dock ses till helheten i för-

farandet är det uppenbart att det endast har som syfte att slippa undan beskattning, vilket 

inte lagstiftarens har avsett. Underprisöverlåtelsen är en del i detta förfarande och det bör 

därför kunna anses som att förfarandet strider mot lagstiftningen om underprisöverlåtelsers 

syfte, särskilt med tanke på att skattelättnaden som uppkommer är definitiv. 

Baserat på den analys som har gjorts, görs bedömningen att Högsta förvaltningsdomstolen 

kommer att göra samma bedömning. Utgången i Cypern-målet kommer då bli att förfaran-

det är att anse som skatteflykt. 
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