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Sammanfattning 

Denna uppsats har som huvudsaklig frågeställning att utreda huruvida beskattning vid åter-

betalning av villkorat aktieägartillskott kan anses strida mot den grundläggande principen 

om rättssäkerhet. Som utgångspunkt för frågeställningen ligger ett rättsfall, RÅ 2009 ref. 

47:2. I rättsfallet valde Regeringsrätten att tillämpa skatteflyktslagen på förfarandet av åter-

betalning av aktieägartillskottet. Följden blev att delägaren i målet blev beskattad som om 

denne istället erhållit utdelning från bolaget. Domstolens bedömning kommer att utredas 

för att klargöra om den kan anses strida mot principen om rättssäkerhet.  

Bedömningen i rättsfallet är intressant utifrån ett flertal aspekter. Inledningsvis därför att 

det klargörs hur de repressiva metoderna mot skatteflykt tillämpas i praxis. Genom att så 

sker kan en ökad förståelse för området skatteflykt erhållas samt en högre grad av förutsäg-

barhet i skatteflyktsrelaterade eller därtill angränsande situationer. Regeringsrätten tillämpar 

skatteflyktslagen på förfarandet. Tillämpningen är principiellt viktigt då den ger ledning vid 

tolkningen av skatteflyktslagen.  

Utredningen har kommit fram till att domstolens bedömning i rättsfallet RÅ 2009 ref. 47:2 

inte skall anses stridande mot principen om rättsäkerhet. Med stöd av lagtext samt tidigare 

praxis finner Jag att Regeringsrättens bedömning objektivt betraktat får anses som korrekt.  

Vad som enligt min bedömning dock är olyckligt i domstolens bedömning är domstolens 

bristande motivering till domen. I domskälen ges inte tillräckligt med information för att 

kunna förutse framtida bedömningar av rätten inom området.  
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Abstract  

The Main problem formulation of this thesis is to investigate whether taxation in a situa-

tion of refunding of a conditional shareholder´s contribution can stand in contradictory to 

the principle of legal security. Fundamentally is a case, named RÅ 2009 ref. 47:2. In the 

case the court decided to conform to the tax avoidance act on the situation of refunding of 

the shareholder´s contribution. The consequence of that was that the part-owner in the 

case got taxed as it received dividend from the company instead of refunding of the share-

holder´s contribution. The Judgment by the court will be investigated in order to clarify 

whether it can stand in contradictory to the principle of legal security.  

In the courts judgment in the case there are several interesting aspects. Firstly because it set 

outs how the repressive method against tax avoidance are being used in case law. With the 

use of the method a higher level of understanding of the area of tax avoidance can be ob-

tained, together with a higher grade of predictability in situations of tax avoidance and simi-

lar situations. The court also conforms to the tax avoidance act on the situation. This con-

form is of fundamental importance as it gives guidance of the appliance of the tax avoid-

ance act.  

What have been investigated and concluded is that the courts judgment in the case RÅ 

2009 ref 47:2 cannot be regarded as contradictory to the principle of legal security. As the 

court both has legislative support in the act of tax avoidance as well as in the case law, I 

find their decision as from an objective perspective legally correct.  
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However in the judgment it is unfortunate that the court in their motivation to their deci-

sion lacks certain information. That is the kind of additional information that could be 

meaningful in order to predict future judgments by the court within the area.              
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under år 2009 avgjordes två rättsfall1 i Regeringsrätten som rörde frågan huruvida återbe-

talning av villkorat aktieägartillskott skall vara föremål för uttagsbeskattning hos motta-

garen. Rättsfallen berör de så kallade ”fåmansföretagsreglerna” och vad som skall anses 

som ett kringgående av de samma.   

De svenska reglerna för inkomstbeskattning av delägare i ett så kallat fåmansföretag vilka 

ofta benämns som 3:12 reglerna är ständigt omdebatterade. Reglerna syftar till att motverka 

inkomstomvandling från tjänsteinkomst till kapitalinkomst i aktiebolag, vilket medför att 

delägaren kan ta ut medlen till en lägre skattesats. En sådan omvandling skulle leda till en 

lägre skattesats för delägaren. Genom olika typer av skatteupplägg genom mer eller mindre 

komplicerade transaktioner kan en delägare ändå möjliggöra denna inkomstomvandling. 

Uppfinningsrikedomen är stor inom detta område och det utvecklas ständigt nya lösningar. 

Samtidigt arbetar Skatteverket med att underkänna de fall av skatteplanering som strider 

mot skattelagarnas syfte. Skiljelinjen mellan vad som bedöms som godtagbar skatteplane-

ring och vad som ses som kringgående av lag är i många fall mycket tunn.  

Aktieägartillskott är ett förfarande som kan användas i skatteplaneringssyfte. Bestämmelser 

om aktieägartillskott är ej reglerat i lag. Ett aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett 

aktiebolag ifrån aktieägaren. Motivet till ett aktieägartillskott är att tillgodose företagets ka-

pital eller finansieringsbehov. Till skillnad mot förfarandet vid en emission utfärdas inga 

nya aktier till aktieägaren vid ett aktieägartillskott. Det finns två olika typer av aktieägartill-

skott. Villkorade aktieägartillskott och ovillkorade aktieägartillskott. En viktig skiljelinje 

mellan de två är att bara ett ovillkorat aktieägartillskott kommer att kunna ingå i anskaff-

ningsbeloppet för aktierna i ett aktiebolag. Ett villkorat aktieägartillskott tas istället upp 

som en skuld hos bolaget. 2 

                                                        
1 RÅ 2009 ref 47:1 och 2.  

2 Se definition av aktieägartillskott i RÅ 2009 ref. 41.  
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Regeringsrätten klargjorde inledningsvis i rättsfallen3 att återbetalning av ett villkorat ak-

tieägartillskott skall betraktas som just återbetalning av lån vilket således inte skall leda till 

någon uttagsbeskattning. Detta är den grundläggande rättsprincipen när det gäller villko-

rade aktieägartillskott. Dock finns det enligt regeringsrätten de fall då aktieägartillskottet 

endast har till syfte att uppnå en skattemässig fördel. Det ska då ses som otillbörligt utnytt-

jande av aktieägarstillskottet och skatteflyktslagen skall därför kunna vara tillämpligt på för-

farandet. Enligt generalklausulen i skatteflyktslagen kan uttagsbeskattning aktualiseras i de 

fall då syftet med förfarandet endast har varit att uppnå en skattemässig fördel samt att 

detta står i strid mot lagens syfte.4 I rättsfallet5 ansågs att företaget inte kunnat genomföra 

återbetalningen av aktieägartillskottet utan att motta det koncernbidrag som tillfördes före-

taget. Genomförandet skall därför ses som en omvandling av skattepliktiga vinstmedel till 

medel som används för att återbetala det villkorade aktieägartillskottet. Därigenom und-

kommer delägaren att bli uttagsbeskattad för medlen.  

Förfarandet betraktas därför som skatteflykt enligt skatteflyktslagen.  

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att utreda om Regeringsrättens bedömning i RÅ 2009 ref. 47:2 kan an-

ses strida mot principen om rättssäkerhet. 

Med syfte att besvara frågeställningen analyseras även följande frågor: 

Skall tillämpningen av skatteflyktslagen vid fall av återbetalning av villkorat aktieägartillskott 

anses överrensstämma med lagens syfte? 

1.3 Avgränsningar 

Grundläggande för uppsatsen ligger de två rättsfall6 som behandlar beskattningskonsekven-

ser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott. Av detta följer att en förklaring av be-

greppet aktieägartillskott kommer att ges. En utförligare beskrivning ges om villkorade  

                                                        
3 RÅ 2009 ref 47:1 och 2. 

4 2 § Skatteflyktslagen (1995:575). 

5 RÅ 2009 ref 47:2. 

6 RÅ 2009 ref. 49:1 samt RÅ 2009 ref.49:2.  
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aktieägartillskott då det är denna typ av aktieägartillskott som är av störst intresse i denna 

uppsats.  

Den bolagstyp som föreligger i de två rättsfallen är aktiebolag. Av detta följer att endast ak-

tiebolaget som bolagstyp är av intresse i denna framställning. Därav följer att liknande för-

farande i andra bolagstyper därför ej behandlas. Andra typer och varianter av skatteupplägg 

ligger också utanför området för denna uppsats. 

Vidare är en beskrivning av beräkningen av gränsbelopp något som ligger utanför  

syftesramen för denna framställning.  

1.4 Metod och materialval 

Den metod som används i uppsatsen utgår från klassisk juridisk metod vilket innebär föl-

jande. Med syfte att besvara uppsatsens frågeställning utgår arbetet ifrån de juridiska 

rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin enligt tillhörande hierarkiska rättsord-

ning.  

Tolkning och tillämpning av lagtext innehar en central del i denna framställning . I detta av-

seende kan skatteflyktslagen och dess tolkning och innebörd tillmätas extra stor betydelse. 

Enligt detta sätt kan en ökad förståelse för domstolens bedömning i de aktuella rättsfallen 

uppnås. Förarbeten används för att erbjuda en djupare förståelse av bakgrunden till och 

syftet med en viss lag. Ytterligare något som vidare ger ledning vid tolkning av lagtext är 

statens offentliga utredningar. Då uppsatsen utgår från rättspraxis kommer de aktuella 

rättsfallen att redogöras för och analyseras. Urvalet av rättsfall sker genom en adekvat äm-

nesordsökning. Vid de fall där skiljaktiga meningar även föreligger, redogörs för dessa. An-

ledningen till det är att skiljaktiga meningar har betydelse för ett besluts prejudicerande 

värde. Det belyser även de problem som föreligger inom området.    

Doktrin används i den mån den erbjuder en djupare förståelse inom ämnet i syfte att be-

svara frågeställningen. Genom doktrin kan även subjektiva och alternativa åsikter föras 

fram vilket gynnar den allmänna debatten. Även inom de områden där det saknats andra 

rättskällor att tillgå, har doktrin varit behjälpligt. 

De bedömningar och utredningar som genomförs i denna framställning utreder rättsläget 

enligt de lege lata, det vill säga enligt nuvarande gällande rätt.    
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad enligt följande disposition  

1 Kapitlet är uppsatsens inledningskapitel vilket innehåller bakgrund, syfte, metod, av-
gränsningar och denna disposition.  

2 Kapitlet handlar om de särskilda bestämmelser som finns för fåmansföretag och vilka 
skattemässiga konsekvenser reglerna har för delägarna i ett fåmansföretag.  

3 Kapitlet beskriver aktieägartillskott. Inledningsvis generellt om aktieägartillskott men se-
dan utförligare angående det villkorade aktieägartillskottet.  

 4 Kapitlet behandlar den tidigare praxis som fanns angående beskattning av återbetalning 
av villkorade aktieägartillskott som förelåg före år 2009. Avsnittet inleds med en inledning 
samt avslutas med en sammanfattning.  

5 Kapitlet handlar om rättsäkerhet inom skatteområdet. Allmänna rättsprinciper om rätts-
säkerhet har en central roll och principerna förklaras samt vilken innebörd principerna har 
inom skatteområdet.  

6 Kapitlet koncentreras vid skatteflykt. Begreppet skatteflykt förklaras samt även den lag 
som finns mot skatteflykt. 

7 Kapitlet ger läsaren en förståelse för lagtolkningens innebörd och betydelse. Sambandet 

mellan lagtolkning och skatteflykt medför att detta är ett mycket relevant ämne. De lag-

tolkningsmetoder som är intressanta i denna framställning presenteras.   

8 Kapitlet analyserar de två rättsfall som är av central betydelse för denna framställning. 

Därigenom kan likheter och skillnader mellan de båda jämföras. Rättsfallen redogörs och 

analyseras utförligt.   

9 Kapitlet som även är det avslutande analyserar och besvarar syftet med denna uppsats.    

Slutligen presenteras en sammanfattande slutsats med de slutsatser som konkluderats. 
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2 Fåmansföretagsreglerna och uttagsbeskattning 

2.1 Inledning  

Det här är det första kapitlet på den deskriptiva delen i denna framställning. Delarna syftar 

till att ge läsaren en förståelse för de olika lagregler, förfaranden och principer som är rele-

vanta för den analys och slutsats som presenteras i uppsatsens senare avsnitt. Inledningsvis 

redogörs i detta kapitel för de speciella bestämmelserna som finns för så kallade fåmansfö-

retag. En bakgrund till reglerna och dess syfte följs av en beskrivning av de nuvarande be-

stämmelserna om fåmansföretag. Begreppet kvalificerade andelar förklaras även och vilken 

betydelse sådana andelar har för uttagsbeskattningen hos en delägare. Tillsammans erbjuder 

de en förståelse för fåmansföretagsreglerna och deras betydelse inom skatteområdet.      

2.2 Bestämmelser om fåmansföretag  

I Inkomstskattelagen7 återfinns bestämmelser om beskattning av inkomster för fysiska och 

juridiska personer. För en fysisk person delas inkomstslagen upp mellan inkomstslaget 

tjänst och inkomster från näringsverksamhet. Denna distinktion medför att inkomster från 

tjänsteutövande beskattas med en viss skattesats8. På motsvarande sätt beskattas inkomster 

på grund av bedriven näringsverksamhet enligt annan skattesats9. Enligt detta skall alltså 

vinstmedel från en näringsverksamhet beskattas som inkomst av näringsverksamhet hos 

den juridiska personen, det vill säga företaget. När medlen däremot sedan skall tas ut av 

ägaren till företaget som är en fysisk person är det denne som skall ta upp inkomsten till 

beskattning. För ägaren finns då två alternativ. Antingen tas inkomsten upp som inkomst 

av tjänst eller som kapitalinkomst10. För att avgöra i vilket inkomstslag en delägare får ta 

upp en inkomst till beskattning, måste den skattemässiga klassificeringen av företaget först 

fastställas. Om företaget enligt IL klassificeras som ett så kallat fåmansbolag gäller särskilda 

beskattningsregler för delägarna i företaget. Regler för vad som skall klassificeras som ett 

fåmansföretag återfinns i 56 kap IL. Tidigare återfanns dessa regler i 3 § 12 momentet i den 

äldre inkomstskattelagen varför de fortfarande ofta går under benämningen som  

                                                        
7 Inkomstskattelag (1999:1229).  

8 10:1 IL. 

9 13:1 IL. 

10 10:1 IL och 41:1 IL.  
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”3:12-reglerna”. Generellt gäller att då fyra eller färre delägare äger röster som motsvarar 

minst 50 procent av rösterna, skall företaget betraktas som ett fåmansföretag11. Detta gäller 

även de fall då näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter som är oberoende av 

varandra men där en fysisk person har den faktiska bestämmanderätten.12  

2.3 Kvalificerade andelar  

Det som för delägaren avgör vilka skatteregler som skall gälla vid utdelning och kapitalvinst 

på andelarna beror på om dennes andelar är att betrakta som kvalificerade. En kvalificerad 

andel är en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att andelsägaren eller någon när-

stående varit verksam i betydande omfattning under det senaste beskattningsåret eller något 

av de föregående fem beskattningsåren.13 Även i de fall företaget direkt eller indirekt ägt 

andelar i ett fåmansföretag under något av de fem senaste beskattningsåren där delägaren 

eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning, skall andelen räknas som kva-

lificerad14. För de fall då en delägare äger en kvalificerad andel i ett fåmansföretag skall sär-

skilda regler tillämpas vid utdelning och kapitalvinster på andelarna15.  

Då skattesatsen för kapitalinkomster är lägre än för tjänsteinkomster, är det således fördel-

aktigt för en delägare att i deklarationen ta upp vinstmedel i företaget som en kapitalvinst 

istället för tjänsteinkomst. Följden av detta skulle innebära en möjlighet för delägare i få-

mansföretag att uppnå en skattemässig fördel gentemot andra personer med tjänsteinkoms-

ter.  

I ett fåmansföretag är det inte ovanligt att en eller ett fåtal personer har den faktiska be-

stämmanderätten. Vid en sådan situation skulle delägaren eller delägarna kunna genomföra 

åtgärder i syfte att själva erhålla en lägre skattesats. I förlängningen skulle ett sådant förfa-

rande kunna drabba resterande minoritetsandelsägare i företaget. För att förhindra detta tar 

reglerna i 57kap IL därför sikte mot att motverka en sådan inkomstomvandling.  

                                                        
11 56kap 2§1p. IL. 

12 56kap 2§2p. IL.  

1357kap 4§1p. IL.  

14 57kap 4§2. IL. 

15 57kap IL.  
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Fåmansföretagsbestämmelserna avgör hur mycket en delägare maximalt får ta upp som en 

kapitalinkomst.16 Överskjutande belopp skall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst.17  

2.4 Bakgrund och syfte med reglerna  

Särskilda bestämmelser om beskattningsregler för fåmansföretag infördes i svensk rätt för 

första gången under 1970-talet.18  Bestämmelserna var intagna i den dåvarande inkomst-

skattelagen, lagen om statlig inkomstskatt. Anledningen till införandet av det nya regelver-

ket var att behovet av ökad effektivitet i skattesystemet ansågs som stort inom fåmansföre-

tagsområdet.19 Från lagstiftarens håll ansågs att bestämmelserna i skattelagstiftningen kunde 

utnyttjas av företag med en eller ett fåtal delägare, och genom det uppnå en skattemässig 

fördel. Denna form av missbruk eller kringgående av lagen möjliggjordes genom att deläga-

ren eller delägarna beslutade om inkomstomvandling från tjänstinkomster till kapitalin-

komster. Genom civilrättsligt giltiga rättshandlingar kunde sedan denna inkomstomvand-

ling möjliggöras. Följden blev att delägaren blev beskattad för kapitalinkomst till en lägre 

skattesats, på en inkomst som i själva verket var en tjänsteinkomst. Genom detta förfa-

rande ansåg lagstiftaren att den svenska skattebasen riskerade att urholkas. Den dåvarande 

skattelagstiftningen ansågs därmed inte vara ändamålsenligt anpassad till de typer av situat-

ioner som systematiskt använder civilrättsligt giltiga rättshandlingar i syfte att uppnå en 

skattemässig fördel. Med bakgrund av detta beslutades därför att särskilda bestämmelser 

skulle gälla för företag som betraktades som ett så kallat fåmansföretag i lagens mening.     

                                                        
16 57 kap 2§ IL. 

17 Ibid.  

18 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt. 

19 SOU 1975:54, s. 9. 
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3 Aktieägartillskott  

3.1 Inledning 

De särskilda bestämmelser för fåmansföretag och de beskattningskonsekvenser som reg-

lerna medför behandlades i det föregående kapitlet. Under detta avsnitt beskrivs den civil-

rättsliga rättshandlingen aktieägartillskott. Då aktieägartillskott förekommer i de rättsfall 

som är grundläggande för denna framställning, medför detta att en förklaring av begreppet 

aktieägartillskott är nödvändigt. Aktieägartillskottets rättsliga ställning är också något som 

tas upp. Vidare redogörs för de skattemässiga effekter som kan uppstå vid återbetalning av 

aktieägartillskott. 

3.2 Allmänt om aktieägartillskott 

För ett företag är tillgången till kapital ofta en avgörande faktor för att kunna uppnå en 

framgångsrik verksamhet. Behovet av kapital tenderar att variera under företagets livstid. 

Det kan finnas flera anledningar till ett företags behov av kapital. Vanligt är att företaget 

behöver kapital för att kunna expandera samt genomföra nya investeringar i verksamheten. 

Andra tänkbara skäl till ett företags behov av kapital kan vara att företaget önskar att för-

bättra sin kreditvärdighet eller behöver betala tillbaka en skuld. Aktiebolag har i sådana si-

tuationer möjlighet till att erhålla kapital från dess aktieägare. Detta kan ske antingen ge-

nom ett emissionsförfarande eller genom lämnande av aktieägartillskott. Vid ett emmis-

ionsförfarande utfärdar bolaget nya aktier. Aktierna kan sedan tecknas av aktieägarna mot 

erläggande av betalning. På detta sätt tillförs bolaget kapital mot att nya aktier utfärdas. Ett 

aktieägartillskott är likt en emission en civilrättslig transaktion som innebär att en eller flera 

aktieägare tillför kapital till ett bolag.  Till skillnad mot vad som sker vid ett emissionsförfa-

rande utfärdas däremot inga nya aktier i bolaget vid lämnande av aktieägartillskott.20 Be-

stämmelser om aktieägartillskott är inte reglerat genom lag. Förfarandet skall betraktas som 

en avtalsrättslig förmögenhetsöverföring.  

 

 

 

                                                        
20 Skog, R, Aktiebolagsrätt, 2006, s. 78-79. 
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Aktieägartillskott har definierats av Regeringsrätten i målet RR 2009 ref. 41 enligt följande: 

”Med aktieägartillskott brukar, enligt praxis, avses ett tillskott, i form av kontanta medel el-

ler andra tillgångar, som inbetalas till ett bolag under sådana omständigheter att det kan tas 

upp som en tillgång hos bolaget utan att en motsvarande skuld ska tas upp” 

Denna definition gäller generellt beträffande aktieägartillskott. Vidare avses i definitionen 

så kallade ovillkorade aktieägartillskott, vilka alltså inte skall tas upp som en skuld hos bola-

get. Ovillkorade aktieägartillskott kan därför räknas in i anskaffningskostnaden för aktierna, 

då det tillförda kapitalet anses som varaktigt hos bolaget.  

3.3 Särskilt om villkorade aktieägartillskott  

Vid denna framställning kommer villkorade aktieägartillskott att behandlas närmare. Villko-

rade aktieägartillskott går även under benämningen ”gamla aktieägartillskott”. Anledningen 

är att villkorade aktieägartillskott är den äldre typen av aktieägartillskott. Skillnaden mellan 

ett villkorat och ovillkorat tillskott är att vid ett villkorat aktieägartillskott ingår som namnet 

säger någon form av villkor knutet till aktieägartillskottet. Villkoret är vanligen att medlen 

skall ses som ett lån av aktieägaren till bolaget.21 Lånet skall sedan betalas tillbaka från bola-

get till aktieägaren.22 Återbetalningen sker lämpligen genom beslut som fattas av aktieägarna 

vid bolagets stämma. Detta sker normalt så snart bolagets ekonomiska situation möjliggör 

en återbetalning av lånet.23 Motivet till att genomföra ett villkorat aktieägartillskott är såle-

des detsamma som det vid upptagandet av vilket annat typ av lån som helst; att tillgodose 

ett tillfällig kapitalbehov. Då ett villkorat aktieägartillskott skall återbetalas kan ett sådant 

tillskott av denna anledning inte inräknas i anskaffningskostnaden för aktierna.  

Ur en skattemässig synvinkel skall en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ses som 

just återbetalning av ett lån, varför någon uttagsbeskattning därför inte skall aktualiseras24. 

Denna uppfattning är den rättsliga grundprincipen när det gäller beskattningskonsekvenser 

                                                        
21 Ibid. 

22 Ibid. 

23 Ibid. 

24 Se RÅ 2009 ref.47:1.  
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vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott.25 Det finns dock inte något som hindrar att 

ett aktieägartillskott kan komma att betraktas som någonting annat än återbetalning av lån.  

Jag kommer nedan att sammanfatta den tidigare praxis inom området som föreligger de 

rättsfall som är denna framställnings huvudfokus.  

 

                                                        
25 Ibid. 
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4 Tidigare rättspraxis  

4.1 Inledning 

Som redogjorts för i ovan är villkorade aktieägartillskott den äldre typen av aktieägartill-

skott. Därför benämns de ofta när man talar om aktieägartillskott såsom ”gamla aktieägar-

tillskott”. Historiskt har det avgjorts ett antal rättsfall som behandlar frågan om återbetal-

ning av villkorade aktieägartillskott och de skattemässiga konsekvenser som då kan aktuali-

seras. Den tidigare praxis inom området ger en bakgrund och ledning i hur återbetalningar 

av villkorade aktieägartillskott har behandlas skattemässigt. Nedan kommer en kortfattad 

redogörelse av de aktuella rättsfallen. Avslutningsvis kommer även en sammanfattning med 

de slutsatser som kan dras utifrån domstolarnas bedömning. Sammanställningen syftar till 

att ge läsaren en introduktion och en uppfattning om hur rättsläget sett ut inom området. 

De två rättsfall som är utgångspunkten för denna framställning avgjordes under år 2009. 

Jag kommer nedan att sammanfatta den tidigare praxis inom området som föreligger de 

rättsfall som är denna framställnings huvudfokus.  

4.1.1 RÅ 1983 1:42 

Ett aktiebolag lämnade ett villkorat aktieägartillskott till ett av detta helägt dotterbolag. Ak-

tierna i dotterbolaget såldes senare till ett annat aktiebolag. Det nya moderbolaget har vid 

fråga om avveckling av dotterbolaget ansetts skattepliktigt för vinstmedel som på grund av 

förbehållet betalats ut till detta innan utskiftning sker. Dotterbolaget har även ansetts skatt-

skyldigt för sådan utskiftningsskatt för de tillgångar som återstår efter utbetalningen av 

vinstmedlen. Bedömningen utgör en ändring från tidigare skatterättslig praxis inom områ-

det. Det nya moderbolaget upptog aktierna i dotterbolaget i balansräkning som en lagertill-

gång. Innebörden av detta talar för att aktieägartillskottet likt i utgången av målet kan be-

traktas som mer varaktigt hos bolaget. Denna omständighet har troligen haft en avgörande 

roll vid bedömningen. Därför är prejudikatsvärdet när det gäller beskattning vid återbetal-

ning av villkorat aktieägartillskott i detta fall begränsat av denna omständighet. 

4.1.2 RÅ 1985 1:10 

Gunnar S äger samtliga aktier i fåmansföretaget Aimpoint AB. Gunnar lämnade villkorade 

aktieägartillskott uppgående till sammanlagt till 2.200.000 kr till bolaget. Tillskotten har hos 

Aimpoint AB tagits upp som en villkorad fordran. Då medlen senare återbetalades till 
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Gunnar har fråga om inkomstbeskattning hos mottagaren av återbetalningen aktualiserats. 

Domstolen beslutar att någon inkomstbeskattning ej skall ske hos delägaren vid återbetal-

ningen av det villkorade tillskottet. Som skäl anfördes att en förutsättning för att en återbe-

talning skall ses som utdelning måste i princip vara att den för mottagaren utgör avkastning 

på det i bolaget investerade kapitalet. När en återbetalning sker till tillskottsgivaren själv är 

uppenbarligen så inte fallet, då mottagen får tillbaka endast vad denne har skjutit till. Vidare 

så anser domstolen att det saknas anledning till att gå ifrån den tidigare vedertagna uppfatt-

ning om att en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott till villkorsgivaren själv, i skat-

terättsligt hänseende skall betraktas som en återbetalning av lån. Tidigare rättspraxis med 

skiljaktig bedömning kan ej heller tillämpas och saknar betydelse i denna situation.26    

4.1.3 RÅ 1988 ref. 65 

I denna situation hade en fysisk person förvärvat hälften av aktierna i ett bolag. Den tidi-

gare ägaren till företaget hade gjort villkorade aktieägartillskott om 40.000 kr som tillförts 

bolaget. I samband med detta utfärdades två stycken reverser innehållande villkor om åter-

betalning. Den nya ägaren erhöll därefter reverserna i bolaget. Då återbetalning av rever-

serna till delägaren var aktuellt uppkom frågor gällande inkomstbeskattning av sådan åter-

betalning. Regeringsrätten meddelade att någon inkomstbeskattning inte skulle aktualiseras 

vid återbetalningen av reverserna med följande motivering. Om inte särskilda skäl förelig-

ger skall en återbetalning till någon som genom oneröst eller benefikt fång förvärvat till-

skottsgivarens rätt, i beskattningshänseende betraktas som om fråga var om återbetalning 

av lån.27 Domen kan anse förtydliga och utvidga den uppfattning som redogjordes för i ti-

digare rättsfall inom området.28 

4.1.4 RÅ 1988 not. 567 

De äkta makarna S hade lämnat villkorade aktieägartillskott till två tidigare ägda aktiebolag, 

bolaget X och bolaget Y. De överlät därefter aktierna i Y till X. Ytterligare transaktion 

gjordes där aktierna i X överläts till ett bolag ägt av M. Makarna behöll dock återbetalnings-

rätten för tillskotten. Fråga uppkom därför om M kunde inkomstbeskattas för utdelning 

                                                        
26 RÅ 1983 1:42. 

27 Jmf RÅ 1983 1:42. 

28 RÅ 1985 1:10. 
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om denne övertog återbetalningsrätten och genomförde återbetalningen. Enligt tidigare 

praxis inom området bedömde Regeringsrätten det som så att inga särskilda omständighet-

er förelåg för att inkomstbeskattning som utdelning skulle aktualiseras.29 Rättsfallet bekräf-

tar uppfattningen i praxis om att återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott skattemäss-

igt skall betraktas som återbetalning av lån enligt huvudregeln. Endast om särskilda om-

ständigheter föreligger skall bedömningen göras annorlunda.  

4.1.5 Sammanfattning   

Den praxis som presenterats ovan är intressant på flera sätt. För det första konstateras att 

enligt huvudregeln så skall en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott inte medföra 

någon uttagsbeskattning hos delägaren.30 Anledningen är att i de fall då återbetalning skett 

genom vinstmedel hänförliga till den löpande verksamheten i bolaget, skall någon uttagsbe-

skattning hos delägaren ej aktualiseras. Vidare konstateras att det i princip endast är de fall 

där mottagaren av återbetalningen erhållit avkastning på det insatta kapitalet i bolaget som 

denne kan komma att inkomstbeskattas för medlen såsom erhållen utdelning.31 Någon så-

dan avkastning erhålls alltså inte genom att delägaren återfår det aktieägartillskott som 

denna givit bolaget. Regeringsrättens bedömning ger dock även stöd åt uppfattningen att 

uttagsbeskattning kan aktualiseras vid återbetalning av villkorade aktieägartillskott.32 För att 

uttagsbeskattning skall bli aktuellt krävs att särskilda omständigheter föreligger. Sådana sär-

skilda omständigheter ansågs föreligga då ett bolag förvärvade ett villkorat aktieägartillskott 

i samband med förvärvet av aktier i ett annat bolag och därefter erhöll återbetalning av ak-

tieägartillskottet. Domstolens bedömning styrker uppfattningen om att uttagsbeskattning 

skall aktualiseras då mottagaren av en återbetalning inte är den samma som givaren av ak-

tieägartillskottet.33 

 För att kunna avgöra om en bedömning skall anses strida mot rättsäkerheten eller inte 

måste först rättsläget vid tidpunkten före domen fastställas. Genom att rättsläget fastställs 

kan även förutsägbarheten och rättsäkerheten i kommande domar bedömas. De aktuella 

                                                        
29 Ibid.  

30 Se RÅ 1985 1:10, RÅ 1988 ref. 65 och RÅ 1988 not. 567. 

31 Se RÅ 1985 1:10. 

32 Se RÅ 1983 1:42. 

33 Se RÅ 1983 1:42. 
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rättsfallen som behandlats i ovan ger en tydlig bild över hur rättsläget såg ut innan de två 

domarna inom området avgjordes år 2009. Innebörden av denna praxis innebär samman-

fattningsvis att uttagsbeskattning hos en delägare vid mottagning av återbetalning av villko-

rat aktieägartillskott, endast skall ske då särskilda omständigheter föreligger. När sådana 

omständigheter anses föreligga så fastslås att en återbetalning av ett villkorat aktieägartill-

skott kan komma att behandlas som utdelning istället för just en återbetalning. Ovanstå-

ende gäller i de fall då det finns särskilda skäl till återbetalningen.  Vad som utgör särskilda 

skäl specificeras dock tyvärr inte närmare i de aktuella rättsfallen. 
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5 Om rättssäkerhet inom skatteområdet 

5.1 Inledning  

I det fjärde kapitlet beaktas särskilt begreppet rättsäkerhet. Begreppet är av stor betydelse i 

ett demokratiskt rättsamhälle. I avsnittet kommer innebörden av begreppet rättsäkerhet att 

förklaras. En mängd rättsprinciper ryms inom begreppet rättsäkerhet. Både allmänna rätts-

principer samt rättsprinciper som är specifika inom skatterätten måste därför beaktas.   

5.2 Begreppet rättsäkerhet 

Begreppet rättsäkerhet är något som är centralt inom en rättstat. Med rättsäkerhet menas 

att ett rättsystem skall garantera varje medborgares lika rättighet i förhållande till rättsta-

ten.34 Ett rättssäkert rättsystem är en mycket viktigt del i en demokratisk rättstat. Brister i 

rättsäkerheten kan utgöra ett direkt hot mot demokratin. Rättsäkerheten garanteras genom 

att de lagar som är stiftade efterföljs av domstolar och andra beslutande organ. För den en-

skilde skall finnas ett skydd mot missbruk av de författade lagar och regler utövade av den 

offentliga makten. I det svenska rättssystemet är sådana typer av skydd inbyggt i det rätts-

liga systemet. Möjligheten till överprövning av domar och offentliga beslut är ett sådant 

skydd. Detta är möjligheter som är lagstadgade. Utöver det så tillämpas även rättsliga prin-

ciper som syftar till att upprätthålla en hög grad av rättsäkerhet.35 Den skattemässiga legali-

tetsprincipen är den mest centrala rättsprincipen inom skatterättsområdet.36 Därför be-

handlas den principen mer ingående under nästa avsnitt. En annan skattemässig princip, 

oklarhetsprincipen, medger att om en bestämmelse eller omständighet är oklar skall den 

tolkas till den skattskyldiges fördel gentemot det offentliga. Likhetsprincipen är en princip 

vilken innebär att situationer som är lika skall behandlas lika oavsett vem eller vilka rättsub-

jekt frågan gäller.37 I lagtext återfinns likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF, vilken medger:  

1 kap. 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartisk-
het. Lag (1976:871). 
 

                                                        
34 Å. Frändberg, Juridisk tidskrift 2000/01 häfte 2, s. 269. 

35 R. Påhlsson, Likhet inför skattelag, s. 31. 

36 Ibid. 

37 1 kap. 9§ Regeringsformen. Se även prop. 1993/94:151 s. 69.   
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Objektivitetsprincipen är en annan princip vilken innebär att domstolar och andra beslu-

tande organ endast skall ta hänsyn till objektiva omständigheter och grunder vid bedöm-

ningen. 38 Objektivitetsprincipen har stora likheter med likhetsprincipen, varvid också båda 

principerna är intagna i samma lagrum.  Förutsägbarhet är också något som är viktigt när 

det gäller rättsäkerheten. Förutsägbarhetsprincipen stipulerar att en dom eller beslut mot en 

enskild skall för denne vara förutsägbart.  

De principer som diskuterats här är generella rättsliga principer i det svenska rättssyste-

met.39 Det finns utöver detta speciella regler och principer angående rättsäkerheten inom 

skatterättsområdet. Förutsägbarhet är vidare ett viktigt rekvisit för att en dom eller ett be-

slut skall uppfylla kravet på rättsäkerhet. Den skattskyldige skall objektivt sett kunna förutse 

den dom eller det beslut som fattas med verkan för denne.40 Denna princip kan ju sägas 

vara till viss del sammankopplad med den skattemässiga legalitetsprincipen. Då ingen skatt 

får tas ut utan lagstöd medför detta också att kravet på förutsägbarhet också indirekt upp-

fylls genom denna princip. De bestämmelser och rättsprinciper som redogjorts för här ver-

kar tillsammans för att bilda ett rättsäkert rättsystem. 

5.3 Den skattemässiga legalitetsprincipen  

Legalitetsprincipen är av central betydelse i det svenska rättssystemet. Principen kommer 

till uttryck i regeringsformen.41 Som nämnts tidigare så innebär legalitetsprincipen ett för-

bud mot beslut som saknar lagstöd. Detta brukar även ofta benämnas som inget straff utan 

lag.42 Denna rättsprincip har en stor betydelse för rättsäkerheten. Den syftar till att upprätt-

hålla en hög rättsäkerhet genom att garantera en rättsäker prövning. Även förutsägbarheten 

vid prövning upprätthålls genom denna princip. Inom skatteområdet innebär legalitetsprin-

cipen följaktligen att skatt inte får tas ut utan att stöd för detta finns i lag.43 Denna skatte-

mässiga legalitetsprincip återfinns i 2 kap. 10 § 2 st. RF och uttrycks enligt följande:  

 

                                                        
38 1 kap. 9 § RF.   

39 R. Påhlsson, Likhet inför skattelag, s. 31. 

40 1 kap. 9 § RF. 

41 2 Kap 10§ RF. 

42 2 Kap 10§ 1st. RF. 

43 2 Kap 10§ 2st. RF.  
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10 § 2 st. ”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som  
följer av föreskrift, som gällde när den omständighet  
inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner  
riksdagen särskilda skäl påkalla det, får dock lag innebära att  
skatt eller statlig avgift uttages trots att lagen inte hade  
trätt i kraft när nyssnämnda omständighet inträffade, om  
regeringen eller riksdagsutskott då hade lämnat förslag härom  
till riksdagen. Med förslag jämställes ett meddelande i  
skrivelse från regeringen till riksdagen om att sådant förslag  
är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från  
första meningen, om riksdagen finner att det är påkallat av  
särskilda skäl i samband med krig, krigsfara eller svår  
ekonomisk kris.”  Lag (1979:933).  

 

Med anledning av ovanstående legalitetsprincip krävs att skattelagstiftningen måste vara de-

taljerat utformad. Alla beslut av domstol i ett skattemål måste därför tillämpa någon form 

av skattelag för att kunna besluta om enskilds skattskyldighet.   

 

 



  

28 

 

6 Skatteflykt   

6.1 Inledning  

Innebörden av begreppet rättsäkerhet återkommer kontinuerligt under denna uppsats. An-

ledningen är att begreppet är så centralt inom juridik och ”genomsyrar” därför de flesta 

områden som behandlas här. Nedan kommer att handla om det område inom skatterätten 

som benämns som skatteflykt. I avsnittet karakteriseras definitionen av skatteflykt. De 

rättsliga problem som finns inom området skildras även. Vidare ges en presentation över 

den lagstiftning som finns med syfte att motverka skatteflykt.  

6.2 Begreppet skatteflykt  

Inom skatteområdet innehar den så kallade ”legalitetsprincipen” en central betydelse. Princi-

pen innebär att ingen skatt kan tas ut utan att stöd för detta finns i lag. Följden av detta är 

att skattelagstiftningens utformning därför måste vara mycket omfattande och detaljrik. 

Trots det i ovan sagda kan lagstiftning omöjligt täcka in alla möjliga scenarion och situat-

ioner. Detta är heller inte heller lagens syfte. Genom denna utformning av skattelagarna 

samt legalitetsprincipen betydelse medför vissa möjligheter till skatteplanering. Möjligheter 

finns till att exempelvis genom flera civilrättsligt lagliga metoder, uppnå en skattemässig 

fördel. Även om ett förfarande är civilrättsligt lagenligt, kan det skattemässigt ändå anses 

som lagstridigt. Detta på grund av att förfarandet har sammantagit kommit att strida mot 

skattelagstiftningens syfte. För dessa typer av situationer kan speciallagstiftning kunna 

komma att tillämpas. Syftet är att situationer som faller utanför skattelagstiftningens ordina-

rie tillämpningsområde då skall kunna fångas in. Benämningen på förfarande som genom-

förs av skattskyldig vilket leder till att denne uppnår en otillbörlig skattefördel, är skatte-

flykt.  

Det är ofta svårt att säga var gränsen går mellan vad som å ena sidan är legitim skatteplane-

ring och vad som är att betrakta som skatteflykt. En tydlig gränsdragningsproblematik upp-

står därför inom detta område. Upprätthållandet av ett effektivt skattesystem med ett skyd-

dande av skattebasen är essentiellt i de flesta skattesystem. Samtidigt får inte detta uppnås 

på bekostnad av rättsäkerheten och förutsägbarheten i taxeringsärenden. För att kunna 

upprätthålla båda dessa värden i ett skattesystem, krävs därför en avvägning och  
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kompromiss mellan de två.44 Följaktligen är det inte svårt att inse att denna balans i många 

fall är vansklig att upprätthålla. Genom att oftast något av de två värdena måste dominera 

vid bedömningen innebär det därigenom övervikt åt något av de två värdena. Som tidigare 

nämnts kan inte skattelagar utformas för att täcka in alla möjliga scenarion. Därför måste 

de lagar som syftar till att motverka skatteflykt vara generellt utformade. Vid bedömningen 

bli därför tolkningen av lagtexten därför mycket betydelsefull. Det pågår en ständig utveckl-

ing inom området och nya lösningar utformas med syfte att minska eller undgå skattskyl-

dighet för den skattskyldige. Det är därför rimligt att beakta att lagstiftningen inom områ-

det därför inte kan eller skall vara uppdaterad med bestämmelser angående de senaste upp-

läggen etc. Istället är skatteflyktslagen istället generellt utformad och det är istället upp till 

domstolarna att vara uppdaterade och göra nya bedömningar.  

6.3 Skatteflyktslagen 

Skatteflyktslagen45 innehåller en generalklausul mot skatteflykt. Bestämmelsen medger att 

det i taxering av en skattskyldig kan bortses från rättshandling under vissa förutsättningar. 

Generalklausulen mot skatteflykt återfinns i 2§ skatteflyktslagen och lyder enligt följande: 

2 § Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling som har företagits av den skattskyldige eller av en 

juridisk person, vars inkomst helt eller delvis beskattas hos den skattskyldige, om 

1. Rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling i vilken den skattskyldige el-

ler den juridiska personen direkt eller indirekt medverkat, ingår i ett förfarande som medför en 

inte oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 

2. Den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna.  

3. Skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet 

för förfarandet och 

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

skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller 

har kringgåtts genom förfarandet. Lag (1995:575). 

Följaktligen är rekvisiten för när ett förfarande skall anses vara skatteflykt snävt utformade. 

Alla fyra rekvisiten måste även vara uppfyllda. Det räcker således inte med att ett eller två 

                                                        
44 Rosander, Repressiva metoder mot skatteflykt, Skattenytt 2007:10. 

45 Lag (1995:575) mot Skatteflykt.  
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rekvisit är uppfyllda. Intressant är även att det i punkten 3 krävs att med hänsyn till om-

ständigheterna det huvudsakliga skälet till förfarandet är att uppnå en skatteförmån. Mot-

satsvis gäller att då det kan finnas något annat huvudsakligt skäl till förfarandet, skall rekvi-

sitet inte anses uppfyllt. Vad som ofta blir avgörande vid tillämpningen av skatteflyktslagen 

är tolkningen av punkten 4. Vid tolkningen av punkten måste först syftet med den lag som 

har ansetts kringgåtts utredas. Detta är en intressant utgångspunkt. Det är alltså inte bara 

syftet med den primära lagen (skatteflyktslagen) utan också den sekundära lag (exempelvis 

Inkomstskattelagen), alltså den lag som anses ha kringgåts som skall beaktas.46 Genom 

formuleringen ”stridande mot lagstiftningens syfte” har generalklausulen fått en lydelse 

som inbjuder till ett tolkningsförfarande. Det är upp till domstolen att tolka vad som är syf-

tet med en viss skattebestämmelse och huruvida de kan ansetts kringgåtts. Ett förfarande är 

alltså möjligt att angripas även i de fall där uttryckligt stöd för detta inte återfinns i en viss 

bestämmelse.  

Då det förs diskussion angående skatteflykt i litteraturen pratas det om två olika metoder 

en rättstat kan använda sig av för att motverka skatteflykt.47 Dels så rekommenderas an-

vändandet av den ”preventiva metoden”.48 En preventiv metod innebär att samhället ge-

nom skapandet av ett genomarbetat och förutsägbart skattesystem skall undvika att situat-

ioner av skatteflykt uppstår. 49 Även åtgärder som syftar till att höja de skattskyldigas vilja 

att betala skatt rekommenderas ingå i en preventiv metod.50 I tillägg till den preventiva me-

toden är även en repressiv metod nödvändig att tillämpa vid förhindrande av skatteflykt. 

Då den preventiva metodens syfte är att motverka att skatteflykt uppstår, tillämpas istället 

en repressiv metod för de fall då en skatteflyktssituation redan föreligger.  

Den repressiva metoden kan i sin tur delas in i två huvudsakliga metoder.51 Vanligen väljer 

ett land att använda sig av en av de två metoderna.52 Den första metoden innebär att en 

                                                        
46 Prop. 1996/97:170 s. 39. 

47 Rosander, Repressiva metoder mot skatteflykt, Skattenytt 2007:10. 

48 Ibid.  

49 Ibid. 

50 Ibid.  

51 Ibid.  

52 Ibid. 
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lagstadgad generalklausul används. Detta medför alltså att det finns en speciallag anpassad 

för att tillämpas i situationer som bedöms som skatteflykt. En alternativ metod till att in-

neha sådan lagstiftning är att överlåta åt domstolarna att utforma rättstillämpningen genom 

vägledande domar. En sådan rättsordning benämns som den s.k. praxis metoden. Metoden 

innebär att rättsystemet har utvecklat en metod där domstolarna istället angriper skatteflykt 

utan särskilt lagstöd.53 Istället använder sig domstolen av en analog tolkningsmetod utifrån 

den skattelagstiftning som finns. Förutsägbarheten i bedömningen vid användandet av en 

praxismetod kan ifrågasättas. Risken finns att domstolarna använder sig av en allt för ex-

tensiv tolkningsmetod. Frågan var gränsdragningen går mellan vad som på ena sidan är en 

lagstiftad generalklausulmetod och vad som åt andra sidan är en praxismetod är inte enkel 

att besvara. Vid användandet av en generalklausul så skall domstolen tolka en lag som är 

generellt utformad.  

Avgörande för bedömningen blir därför även här domstolens tolkning av lagtexten.  

Följaktligen kan det även här argumenteras för att uppenbara risker finns med avseende på 

bristen på förutsägbarhet i beslutet.  

Generellt får en metod som använder sig av lagstiftning anses vara något mer rättsäker. 

Motsatsvis bedöms en praxis orienterad metod kunna uppnå en högre grad av flexibilitet.54 

Detta på grund av att en domstol enklare och utan förvarning kan ändra sina kriterier och 

uppfattning.55 Slutligen kan det vid en jämförelse mellan de två metoderna framhållas att 

oavsett vilken metod man väljer kan man inte komma bort från den grundläggande pro-

blematiken. Svårigheten ligger i att uppfylla lagens krav på både stabilitet och flexibilitet.  

                                                        
53 Ibid. 

54 Ibid.  

55 Ibid.  
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7 Lagtolkning  

7.1 Inledning  

Den deskription som gavs i föregående avsnitt om begreppet skatteflykt och de lagar som 

finns inom området, erbjuder läsaren förståelse för vad skatteflykt innebär och hur lagreg-

lerna är författade, samt dess syfte. Under detta avsnitt ges istället ledning till hur lagregler 

skall tolkas. Skatteflykt och lagtolkning är områden som står varandra nära, vilket också 

ofta påpekas i skatteflyktsdiskussioner.56  Generella tolkningsprinciper är tillämpliga även 

inom skatteområdet. De lagtolkningsmetoder som är intressanta för denna framställning 

beskrivs därför i detta avsnitt.   

7.2 Allmänt om lagtolkning  

Det svenska rättsystemet grundar sig på de lagar som stiftas genom beslut av riksdagen.57 

Lag har inom juridiken det högsta rättskällevärdet. I grundlagarna finns bestämmelser in-

tagna som säger att ingen straff eller beslut får utdömas utan att stöd för detta finns i lag.58 

Denna princip kallas för legalitetsprincipen vilken kommer förklaras mer utförligt nedan. 

Det är domstolarna som står för rättsutövningen genom att tillämpa och tolka lagarna. En 

lagtext är författad med en viss ordalydelse. Ordalydelsen måste sedan tolkas för att lagen 

skall kunna tillämpas på ett korrekt sätt. Till ledning för att kunna tolka en viss lagtext finns 

främst förarbeten och rättspraxis. I ett förarbete som är förslaget till en viss lag, finns en 

mer detaljerad beskrivning av ordalydelsen i en lagtext. Även syftet med en lagtext kan ut-

rönas med hjälp av lagens förarbete. Genom domstolarnas beslut skapas rättspraxis. Denna 

praxis ger också ledning när det kommer till tolkning av lagtext. Domstolens tolkning i tidi-

gare fall är vägledande vid framtida tolkningar. Det finns ett flertal metoder som används 

vid tolkning av lag. En redogörelse över de lagtolkningsmetoder som är relevanta för denna 

framställning presenteras därför i detta kapital. Vidare finns det i varje lag utrymme för 

tolkning. En lag kan antingen vara generellt utformad med ett stort utrymme för tolkning 

eller vara mer detaljerad vilket då innebär att tolkningsutrymmet då är mindre. I de fall då 

en lag är generellt utformad krävs normalt också ytterligare ledning för tolkningen av lagen 

                                                        
56 Lindencrona, Generalrapport angående kringgående av skattelag, s.106.  

57 1 kap 1§ och 1kap 4§ RF. 

58 2 kap 10§ RF.  
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som kan fås genom vad som sagts tidigare, det vill säga genom förarbeten eller rättspraxis. 

Hur en lag är författad påverkar ju vilken typ av lagtolkningsmetod som är lämpligast att 

använda.  

7.3 Objektiv tolkningsmetod 

Den objektiva tolkningsmetoden innebär att domstolarna använder sig av en metod som 

även kallas för en bokstavstolkningsmetod. Detta innebär att tyngdpunkten vid tolkningen 

skall fästas vid den exakta ordalydelsen i lagtexten. 59 Genom en analys av den aktuella lag-

texten fastställs ordalydelsen. Betydelsen av ordalydelsen tillmäts därmed en högre bety-

delse än vad syftet med den aktuella lydelsen i lagtexten tillmäts. s60 I lag där betydelsen av 

lagtexten går att utreda endast genom en analys av ordalydelsen, är en objektiv tolknings-

metod att föredra. Fördelen med den objektiva tolkningsmetoden är att den kan användas 

även i de fall där ytterligare information för ledning av tolkningen saknas. Det kan exem-

pelvis vara en situation där tillräckliga lagkommentarer eller praxis saknas inom området. 

Nackdelen blir följaktligen att en risk med den objektiva tolkningsmetoden är att lagstifta-

rens syfte med den aktuella lagtexten kan misstolkas eller utelämnas helt.61    

7.4 Subjektiv tolkningsmetod  

Syftet med en viss lagtext skall vara det som anses som det primära vid tillämpningen av en 

subjektiv lagtolkningsmetod.62 I motsats till den objektiva tolkningsmetoden analyseras 

själva ordalydelsen i lagtexten inte lika ingående. Istället blir den ytterligare informationen 

som ger ledning i hur ordalydelsen skall tolkas, det vill säga dess syfte, ofta avgörande.63 Se-

kundära rättskällor som exempelvis förarbeten och praxis kan i många fall ge en mer hel-

täckande beskrivning av syftet med en viss ordalydelse eller lagtext. Nackdelen med detta 

tolkningsförfarande uppkommer i de situationer där sådana uttömmande rättskällor inte 

finns att tillgå till ledning för tolkningen av lagtextens syfte. Den subjektiva tolkningsmet-

oden tillämpas främst i de situationer där en lagtext förefaller som mer generellt författad.  

                                                        
59 Rabe Gunnar & Bojs Johan, Det svenska skattesystemet, Stockholm, 2005, s.541. 

60 Ibid.  

61 Ibid.  

62 Ibid.  

63 Ibid.  
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I de situationer där det uppstår svårigheter i att kunna utreda innebörden av en ordalydelse 

genom tillämpningen av en objektiv tolkningsmetod, varvid den subjektiva metoden därför 

blir mer användbar. 

7.5 Teleologisk tolkningsmetod  

En teleologisk lagtolkningsmetod innebär att en bestämmelse som anses vara liknande den 

i en aktuell lagbestämmelse, tolkas som tillämplig på en viss situation analogt. Det råder 

inom straffrätten ett förbud mot att användandet av en analogisk tolkningsmetod.64Inom 

skatterätten återfinns dock inte något motsvarande förbud intaget genom lag. Detta innebär 

att en teleologisk tolkningsmetod därför inte behöver uteslutas. Vid en situation där en ut-

trycklig lagregel saknas för att tillämpas men en lagregel för en liknande situation finns, 

torde därför den regeln kunnas tillämpas även på den andra liknande situationen. Det har i 

litteraturen främst genom Peczenik och Lindencrona anförts att en analogisk tolkningsme-

tod inom skatterätten skall anses vara oförenlig med legalitetsprincipen. 65 Vad som måste 

beaktas är även den skattemässiga legalitetsprincipen. Principen skulle med anledning av 

det kunna utgöra ett hinder mot att användandet av en analog tolkningsmetod.   

  

 

 

 

                                                        
64 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). 

65 Peczenik Aleksander, Juridikens teori och metod, Göteborg, 1995, s.56 och Lodin Sven-Olof m.fl., Inkomstskatt- 
en läro och handbok i skatterätt, Lund, 2009,s. 682. 
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8  RÅ 2009 ref. 47  

8.1 Inledning  

Det rättsfall som utgör utgångspunkten i denna uppsats är RÅ 2009 ref. 47:2. I RÅ 2009 

ref. 47 återfinns också ytterligare ett rättsfall, RÅ 2009 ref. 47:1. De båda rättsfallen kan an-

ses utgöra en skiljelinje beträffande i vilka situationer beskattning skall ske vid återbetalning 

av ett villkorat aktieägartillskott. Regeringsrätten bedömer att ingen beskattning skall ske i 

det första fallet. 66 Däremot görs en motsatt bedömning, alltså att beskattning skall påföras 

med stöd av skatteflyktslagen i det andra fallet. 67 Således är båda rättsfallen därför princi-

piellt viktiga i denna framställning. Vidare genom att analysera och jämföra de båda fallen 

kan likheter och skillnader i omständigheter klarläggas. Följden av detta är att en ökad för-

ståelse därmed kan uppnås för domstolens bedömning i rättsfallen. I detta avsnitt analyse-

ras därför de båda rättsfallen utförligt.    

8.2 RÅ 2009 ref 47:1 

Den fysiska personen P.B förvärvade den 31 Dec 1994 hälften av aktierna i bolaget Tira 

AB. P.B var även verksam inom bolaget. I samband med förvärvet av 50 procent av aktier-

na förvärvade även P.B en fordran om 8 368 622 kr för 87 500 kr.68 Fordran omvandlades 

därefter till ett villkorat aktieägartillskott.69 Under 1999 erhöll P.B 740 000 kr från bolaget.70 

Detta redovisades i P.B:s självdeklaration som en återbetalning av villkorat aktieägartill-

skott. Beloppet redovisades i inkomstslaget kapital som en realisationsvinst uppgående till 

652.000 kr(740.000-87.500). Återbetalningen möjliggjordes genom de intäkter som verk-

samheten i bolaget genererat.  

Följaktligen beslutade Skatteverket den 14 Dec 2001 att uppta 639.002 kr till beskattning i 

inkomstslaget tjänst och 8796 kr till beskattning i inkomstslaget kapital. Som skäl till beslu-

tet angavs att den del av återbetalningen som översteg anskaffningskostnaden för aktieägar-

tillskottet d.v.s. 652.000 kr, skall betraktas som utdelning. Anledningen är att det enligt 

                                                        
66 RÅ 2009 ref. 47:1. 

67 RÅ 2009 ref. 47:2. 

68 Se Fig1. 

69 Ibid.  

70 Ibid.  
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Skatteverket är fråga om vinstmedel som genererats genom P.B: s arbetsinsats. Därmed 

skall inkomsten omfattas av fåmansföretagsreglerna, de s.k. 3:12 reglerna. Den enda förkla-

ringen till de företagna transaktionerna är att de har syftat till att kringgå dessa regler. Om-

ständigheterna skall därför anses utgöra sådana särskilda omständigheter som gör att åter-

betalningen skall behandlas såsom utdelning. P.B överklagade Skatteverkets beslut hos 

Länsrätten vilka fastställde Skatteverkets beslut.  

Efter att Kammarätten upphävt Länsrättens beslut överklagade Skatteverket till Regerings-

rätten. Regeringsrätten fastställer kammarättens beslut med följande motivering. Ett villko-

rat aktieägartillskott innebär att den som gör tillskottet förbehåller sig rätten till återbetal-

ning ur framtida vinstmedel. Den skattemässiga behandlingen av sådana tillskott har inte 

reglerats genom lagstiftning utan följer av Regeringsrättens praxis.71 Innebörden av denna 

praxis är bl.a. att en återbetalning till tillskottsgivaren skall behandlas som återbetalning av 

lån och att anspråket på återbetalning ska ses som en tillgång som kan bli föremål för ka-

pitalvinstbeskattning. Den skattskyldiges omvandling av sin fordran på bolaget till ett vill-

korat aktieägartillskott innebär att en kapitalvinstbeskattad tillgång (fordringen) ersätts av 

en annan sådan tillgång(anspråket på återbetalning).  

Då det är ostridigt att anskaffningsbeloppet för anspråket på återbetalning d.v.s. fordringen 

uppgick till det samma som P.B erlade, alltså 87.500 kr, skall därför den del av det återbe-

talbara beloppet som överstiger anskaffningsutgiften utgöra kapitalvinst. Vidare skall skat-

teflyktslagen inte anses vara tillämplig på förfarandet. Regeringsrätten delar kammarättens 

uppfattning om att förfarandet inte kan anses strida mot lagstiftningens syfte. Såsom det 

framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga kan förfarandet inte anses utgöra ett kringgående av de samma.          

 

                                                        
71 Se RÅ 1983 1:42, RÅ 1985 1:10, RÅ 1988 ref. 65, RÅ 2002 ref. 106, RÅ 2002 ref. 107, RÅ 2002 not. 215, 

RÅ 2002 not. 216, RÅ 2005 not. 82 och RÅ 2006 not. 162.  
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Fig1. 

8.3 RÅ 2009 ref 47:2 

Omständigheterna i RÅ 2009 ref. 47:2 är liknande som de i det föregående rättsfallet. Det 

omtvistade är även i detta fall huruvida en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott till 

en delägare skall anses som just en återbetalning skattemässigt, och därmed beskattas som 

en kapitalvinst. Alternativt skall inkomsten anses innefattas av fåmansreglerna och en upp-

delning skall då göras mellan inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital. En fysisk per-

son I.G ägde samtliga aktier i I.G Capital S.A, vilket är ett moderbolaget till det helägda bo-

laget Jönsarbro bruk AB. Jönsarbro bruk AB är i sin tur ett moderbolag till det helägda bo-

laget Englabo AB. Under 2001 förvärvade Englabo AB samtliga aktier i Jäxbo AB från ett 

brittiskt företag. I samband med förvärvet förvärvade även I.G för 10.000 kr rätten till 

återbetalning av ett villkorat aktieägartilskott.72 Det nominella värdet på aktieägartillskottet 

uppgick till 17.417.000 kr. Under 2002 erhöll Jäxbo ett koncenbidrag.73 Efter beslut på Jäx-

bos ordinarie stämma år 2003 beslutades att åtebetala 1.000.000 kr av aktieägartillskottet till 

I.G.74 Med bakgrund av detta redovisade I.G i deklarationen för 2004 års taxering en ka-

pitalvinst om 990.000 kr. Skatteverket beslutade att avvika från deklarationen i detta hänse-

ende och istället ta upp inkomsten till beskattning såsom utdelning, vilket innebär att 

845.485 kr i inkomstslaget tjänst och 119.214 kr i inkomstslaget kapital. Som skäl till  

                                                        
72 Se Fig2. 

73 Ibid.  

74 Ibid.  
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beslutet angavs följande. Som skäl för beslutet angavs följande. I.G:s innehav i I.G. Capital 

S.A. är kvalificerat. En utdelning på andelarna till I.G. av i koncernen upparbetade vinst-

medel ska därmed fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital.  

Koncernen har betalat ut vinstmedel till I.G. genom återbetalning av villkorat aktieägartill-

skott istället för genom utdelning och beloppet utöver I.G:s anskaffningsutgift för ak-

tieägartillskottet, 990 000 kr, har I.G. i sin helhet redovisat som kapitalvinst i inkomstslaget 

kapital. Detta belopp ska dock betraktas som utdelning då det föreligger sådana särskilda 

omständigheter som föranleder att återbetalningen av tillskottet inte ska behandlas som 

återbetalning av lån75.  

I.G överklagade  beslutet till Länsrätten som fastställde Skatteverkets beslut med följande 

motivering. För att återbetalning ur ett skattemässigt hänseende skall likställas med återbe-

talning av aktieägartillskottet bör det krävas att medlen hänför sig till en vinst som genere-

rats verksamheten.  

Sådana inkomster är beskrivna som inkomster av näringsverksamhet.76 Då vinstmedlen hos 

Jäxbo AB istället hänför sig till det mottagna koncernbidrag, skall därför återbetalningen 

skatterättsligt betraktas snarare som utdelning än som en återbetalning. Situationen och för-

farandena sammantaget utgör en sådan särskild omständighet som enligt tidigare rättspraxis 

kan föranleda att återbetalningen istället skall betraktas som utdelning.77  

I.G överklagade följaktligen Länsrättens beslut till Kammarätten. Kammarrätten fastställer 

länsrättens beslut, dock med en annan motivering. Enligt domstolen är de aktuella omstän-

digheterna tillsammans med tidigare praxis inte tillräckligt för att återbetalningen skall be-

traktas såsom utdelning.78 Däremot hävdar domstolen att skatteflyktslagen skall anses till-

lämplig på förfarandena. Genom förfarandet är det uppenbart att I.G då denne kontrollerar 

båda bolagen haft som syfte att överföra vinstmedel från ett bolag (I.G Capital S.A) till det 

andra (Jäxbo AB). Genom detta förfarande undkommer I.G den skattskyldighet denne haft 

om vinstmedlen skulle tagits ut från det förstnämnda bolaget. Därmed finner rätten att  

                                                        
75 Jfr RÅ 1983 1:42 och RÅ 1988 ref. 65. 

76 Se 13kap. 2§ IL. 

77 RÅ 1983 1:42 och RÅ 1988 ref. 65. 

78 Ibid.  
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förfarandet medför att bestämmelserna i 57 kap. i Inkomstskattelagen skall ansetts ha 

kringgåtts. Kammarrätten anser att I.G såsom ägare till koncernen som förvärvat Jäxbo AB 

och då I.G själv fövärvat ett tillhörande aktieägartillskott, både utan egentligt värde, som ef-

ter att Jäxbo AB erhållit ett koncernbidrag från koncernen sedan återbetalas till I.G, upp-

nått en väsentlig skatteförmån. Förfarandet uppfyller samtliga punkter i skatteflyktslagens 

generalklausul och skall därför lämnas utan hänseende.79 I.G skall därmed taxeras i enlighet 

med Skatteverkets beslut. 

I.G överklagar Kammarrättens beslut till Regeringsrätten. Domstolen konstaterar inled-

ningsvis likt Kammarrätten att tillräckligt stöd inte finns i Inkomstskattelagen för att be-

trakta återbetalningen av aktieägartillskottet i Jäxbo AB som utdelning. Därefter går Rege-

ringsrätten vidare och utreder om skatteflyktslagen kan vara tillämplig på förfarandet. 

Domstolen finner att I.G genom sin kontroll över bolagen inom koncernen haft som syfte 

med förfarandet att lyfta vinstmedel från koncernen med beskattning i endast inkomstsla-

get kapital och därmed kunna undgå beskattning enligt bestämmelserna i 57 kap. Inkomst-

skattelagen.  

Det förvärvade aktieägartillskottet har av domstolen endast ansetts ha ett värde för I.G på 

grund av det avgörande inflytande han haft över Jäxbo AB. Vidare är det enligt Regerings-

rätten ostridig i målet att återbetalning av aktieägartillskottet inte hade kunnat möjliggöras 

utan att Jäxbo AB tillförts koncernbidrag i någon omfattning.  Det framstår också som 

klart att det egentliga skälet till förfarandet har varit att för I.G erhålla en väsentlig skatte-

mässig fördel. Med bakgrund av detta beslutar Regeringsrätten att med tillämpning av skat-

teflyktslagen, förvärvet av aktieägartillskottet samt den gjorda utbetalningen från Jäxbo AB 

skall lämnas utan hänseende i I.G: s taxering. I.G skall istället taxeras som om han erhållit 

medlen som utdelning från I.G Capial A.S.  

Värt att notera är att två Regeringsråd, Knutsson och Stenman var skiljaktiga. Enligt de två 

behandlas ett villkorat aktieägartillskott skatterättsligt närmast som en fordran eller en s.k. 

”svävande fordringsrätt” på bolaget. Det innebär vidare att en återbetalning av tillskottet i 

beskattningshänseende är att betrakta som en återbetalning av lån och detta oavsett om 

återbetalningen sker till tillskottsgivaren själv eller någon som har övertagit dennes rätt till 

                                                        
79 Se 3 § Skatteflyktslagen.  
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återbetalning. Endast under särskilda omständigheter kan en sådan återbetalning betraktas 

som utdelning hos delägaren. Det kan knappast komma i fråga att ge rekvisitet ”särskilda 

omständigheter” en sådan innebörd att undantagsregeln de facto skall bli att anse som hu-

vudregel. Enbart den omständighet att en återbetalning görs från ett fåmansbolag till någon 

som, i likhet med I.G, har övertagit tillskottsgivarens rätt kan därmed knappast utgöra en 

sådan sårskild omständighet och detta oaktat att en återbetalning av ett tillskott i en sådan 

situation ofta framstår som skattemässigt mer förmånlig än en utdelning.  

Sedan vad beträffar fågan huruvida skatteflyktslagen kan vara tillämplig på situationen an-

för Knutsson och Stenman följande. Enligt gällande praxis som finns även efter det att de 

s.k. ”3:12 reglerna” tillkommit, föreligger att huvudregeln är att återbetalning av ett villkorat 

aktieägartillskott skattemässigt skall ses som just återbetalning. Mot denna bakgund anser 

Knutsson och Stenman att det inte finns någon anledning att med hjälp av skatteflyktslagen 

frångå denna skattemässiga huvudregel. Inte heller det faktum att återbetalningen har fi-

nansierats genom koncernbidrag skall medföra någon annan bedömning.  

 

     Fig2.  

 

Jäxbo AB 

P.B 

Återbetalning  

 

Förvärv av 
tillskott   
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9  Analys – Uttagsbeskattning i RÅ 2009 ref.47:2 och          

rättsäkerheten 

9.1.1 Inledning   

De omständigheter som föreligger i det rättsfall som ligger till grund för denna framställ-

ning behandlar som nämnts ett mycket omdebatterat ämne inom den svenska skatterätten. 

Området handlar i grund och botten hur det svenska skattesystemet är utformat och fort-

satt skall vara utformat. I litteraturen och där främst genom Rosander men även andra pra-

tas om att för att uppnå ett välfungerande skattesystem så krävs en förekomst av både pre-

ventiva och repressiva åtgärder. Med preventiva åtgärder menas åtgärder som syftar till att 

förebygga och förhindra att skattesystemet missbrukas. Som preventiva åtgärder nämns åt-

gärder som skall syfta till att skapa ett så genomarbetat och neutralt skattesystem som möj-

ligt samt att öka de skattskyldigas vilja att betala skatt. Det är trots väl fungerande preven-

tiva åtgärder också nödvändigt att även använda sig utav preventiva åtgärder. De repressiva 

åtgärderna skall vara tillämpliga vid fall av missbruk av skattesystemet som exempelvis vid 

undandragande av skattskyldighet.  

För att besvara denna uppsats syfte behandlas och analyseras relevanta frågeställningar i 

detta kapitel. Därefter företas en analys i följande steg:  

Inledningsvis analyseras hur det svenska skattesystemet är utformat och förhåller sig till den 

grundläggande problematik som tidigare analyserats. Därefter klargörs och redogörs för 

den problematik som finns inom området. Kännedom om rättsystemet är nödvändigt för 

att kunna utreda huruvida en viss bedömning är förenlig med detta rättssystem. Med hjälp 

av analysen i detta skede kan det sedan utredas Genom detta kan sedan utredas huruvida 

domstolens bedömning i det aktuella rättsfallet kan anses strida mot rättsäkerhetsprincipen.       

För att kunna besvara denna framställnings frågeställning måste först utredas hur det 

svenska skattesystemet är utformat. Genom detta kan det sedan bedömas om den bedöm-

ning som gjorts i RÅ 2009 ref. 47:2 strider mot den grundläggande principen om rättsäker-

het.  

9.1.2 Det svenska skattesystemet  

Skattesystemet i Sverige alltså av både preventiva och repressiva åtgärder för att främja ett 

effektivt men även rättsäkert skattesystem. De preventiva åtgärderna består av den skatte-
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lagstiftning samt information om erläggande av skatt och taxeringsförfarandet. Skattelagar-

na är till sin utformning mycket omfattande. Enligt legalitetsprincipen är detta nödvändigt 

då skatt endast får uttagas om utryckligt stöd för det finns i lag. Det sagda till trots kan 

skattelagarna omöjligt vara så detaljrika så att alla möjliga scenarion skulle kunna täckas in. 

Detta är heller inte syftet med skattelagstiftningen. Därför finns det speciallagstiftning som 

skall kunna tillämpas i de situationer där de ordinarie skattelagarna inte är tillämpliga. Speci-

allagstiftning är exempel på vad som benämns som repressiva åtgärder. De repressiva åt-

gärder som åsyftas på i denna framställning är de repressiva åtgärder som föreligger för att 

motverka skatteflykt. Enligt Rosander är det främst två olika typer av repressiva metoder 

som en stat kan använda sig av för att motverka skatteflykt. Genom författandet speciallag 

som skall tillämpas på fall av skatteflykt blir åtgärden sanktionerad genom stöd i lag.  

Lagen brukar oftast utformas som en generalklausul som endast skall vara tillämplig på fall 

av skatteflykt. Därför benämns den denna metod ofta för lagstiftad generalklausulmetod. I 

motsats till en metod som är lagstiftad kan en metod som utgår enbart praxis användas. 

Med en sådan metod är det upp till domstolarna att avgöra vad som skall bedömas som 

skatteflykt. Det bygger alltså helt på den praxis som finns inom området. Det svenska sy-

stemet innehåller alltså en lagstadgad generalklausul mot skatteflykt. En generalklausul är 

allmänt utformad varför det alltså finns ett större tolkningsutrymme för domstolar.   

9.1.3 Skatteflykt- problemområde inom skatterätten? 

De repressiva metoderna är något som har blivit flitigt omdebatterat. Särskilt området skat-

teflykt kan anses som kontroversiellt. Debatten angående skatteflykt och angripande av 

skatteflykt har också kritiserats för att vara allt för hätsk och att lagstiftningen i en del fall 

missförstås. Skatteflyktsområdet har någon form av mystik kopplat till sig. Mycket av denna 

mystik har troligtvis att göra med att de fall av skatteflykt som blivit uppmärksammade i 

media har handlat om någon känd person. Av naturliga skäl har även personer med krimi-

nella syften försökt att undkomma skattskyldighet genom skatteflykt. Men de allra flesta fall 

av skatteflykt handlar dock inte om någon spektakulär situation eller med kriminella ele-

ment inblandade. Istället är det i det vanliga fallet fråga om skattskyldig som iakttagit en el-

ler flera felaktiga transaktioner. Följden blir att den skattskyldige blir omtaxerad med stöd 

av skatteflyktslagen. Holstad hävdar att det är olyckligt att debatten om skatteflyktslagen 
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och dess tillämplighet ofta förs i ett uppskruvat tonläge.80 De verkliga sakfrågorna tenderar 

därmed att utelämnas. Från ena sidan hävdas att skatteflyktslagen i grunden är oförenlig 

med de grundläggande rättsprinciperna om legalitet och förutsägbarhet. Motsatt läger på-

står istället att alla former av upplägg och transaktioner som skulle kunna falla inom till-

lämpningsområdet för skatteflyktslagen följaktligen också skall bedömas som skatteflykt. 

Jag delar författarens åsikt i denna fråga och anser att diskussionen istället bör handla om 

tolkningen av skatteflyktslagen och framförallt de rekvisit som finns intagna i den samma. 

Moraliska aspekter bör följaktligen därför utelämnas från debatten. 

Den speciallagstiftning som finns i det svenska rättsystemet som syftar till att motverka 

skatteflykt är inte oproblematisk att tolka eller tillämpa. På grund av lagens generella ut-

formning är det upp till domstolen att tolka och tillämpa den efter bästa förmåga. Med av-

saknad av rättspraxis skulle lagens betydelse och de grundläggande rättsprinciperna vara 

svårtolkade. Den ledning som normalt kan erhållas genom förarbeten och liknande inform-

ation är inom detta område begränsad. Det handlar alltså om för vilka situationer som 

denna speciallagstiftning skall kunna tillämpas. Området skatteflykt och då särskilt tillämp-

ningen av skatteflyktslagen är ett inte enkelt område. Här krävs en avvägning mellan å ena 

sidan samhällets intresse av att upprätthålla ett effektivt skattesystem och å andra sidan att 

rättsäkerheten i skatteprocesser inte får bli lidande på grund av detta. Problemet här blir att 

det inte finns något mellanting när det kommer till bedömningen huruvida en situation kan 

anses utgöra skatteflykt. Antingen faller situationen in under lagens tillämpningsområde el-

ler inte. Vid bedömningen gäller då att balansera på en skör tråd mellan de båda intressena 

som skall tillgodoses. 

 Enligt min mening beror problemen inom skatteflyktsområdet främst på att de båda si-

dorna är varandras motsats och ligger väldigt långt ifrån varandra. Det är en stor skillnad på 

om en situation bedöms som skatteflykt eller som fullt godtagbar skattemässigt. Denna 

svåra avvägning vid bedömningen av skatteflykt ä något som rättsystemet skall vara kon-

struerat för att bemöta. När det kommer till att bedöma om en viss bedömning strider mot 

principen om rättsäkerhet är det viktigt att tänka på att det gäller utifrån det rättsystem som 

föreligger. Frågeställningar rörande huruvida de aktuella lagreglerna eller om rättsystemet är 

riktigt utformat ligger därför utanför syftet för denna framställning. Det svenska  

                                                        
80 P. Holstad, Skatteflyktslagen - har förutsättningarna för lagens tillämpning klarnat efter nya domar från Regeringsrätten?, 

Skattenytt 2010:5.  
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rättsystemet rörande skatteflykt består av speciallagstiftning mot skatteflykt innehållandes 

en generalklausul för detta syfte. Bedömningen för om en situation eller ett förfarande skall 

anses strida mot rättsäkerhetsprincipen skall alltså göras med bakgrund av rättsystemets ut-

formning.     

9.1.4 Analys av Regeringsrättens bedömning i RÅ 2009 ref 47:2.  

I det aktuella rättsfallet som behandlats i denna framställning, RÅ 2009 ref. 47:2 väljer 

domstolen att tillämpa skatteflyktslagen. Därmed skall den återbetalning av det villkorade 

aktieägartillskottet till aktieägaren betraktas som utdelning istället för återbetalning av lån. 

Regeringsrätten gör sin bedömning enligt följande grunder. Rekvisiten i 2§ Skfl är samtliga 

uppfyllda i den aktuella situationen. För det första konstateras att aktieägaren genom sin 

kontroll över de båda inblandade bolagen kunnat återbetala det villkorade aktieägartillskott-

et. Något som alltså inte hade varit möjligt med medel bara ur det bolag som aktieägaren 

hade sin fordran på. Det framhålls också som klart att det egentliga skälet till förfarandet 

har varit att möjliggöra för aktieägaren att lyfta vinstmedel från koncernen med beskattning 

endast i inkomstslaget kapital. Någon ytterligare motivering till varför detta framstår som 

det egentliga skälet till förfarandet ges inte. Enligt min uppfattning har domstolen granskat 

omständigheterna i rättsfallet objektivt det vill säga koncernförhållandet och aktieägarens 

inflytande över bolagen. Utifrån detta har sedan konstaterats att förfarandena har gjorts 

med det egentliga syftet att uppnå en skattemässig fördel. Därmed anses att samtliga förut-

sättningar i generalklausulen i skatteflyktslagen är uppfyllda. Någon ledning i frågan genom 

tidigare rättspraxis ges inte heller av domstolen. Intressant är enligt min mening det faktum 

att domstolens domskäl i målet är tämligen kortfattade. Vad detta kan tillmätas för bety-

delse kommer att analyseras i nästa avsnitt. Noterbart i målet är att två Regeringsråd var 

skiljaktiga beträffande domen. Som skäl anförde de båda att en tillämpning av skatteflykt-

slagen enligt det sätt som domstolen har beslutat skall endast förekomma då särskilda om-

ständigheter föreligger. Denna bedömning har uttalats i tidigare rättspraxis inom området. 

Innebörden av vad som menas med särskilda omständigheter har dock i denna praxis inte 

utvecklats vidare. I det aktuella fallet skall därför sådana särskilda omständigheter inte anses 

föreligga.  
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9.1.5 Tillämpning av skatteflyktslagen  

Vid tillämpningen av skatteflyktslagen måste som förklarats tidigare alla rekvisiten i gene-

ralklausulen i skatteflyktslagens 2 § vara uppfyllda. För att utreda om Regeringsrättens till-

lämpning av skatteflyktslagen i det aktuella rättsfallet kan bedömas som objektivt riktigt, 

krävs en analys av omständigheterna i fallet mot bakgrund av rekvisiten i skatteflyktslagens 

generalklausul. 

Bestämmelsens första rekvisit medger att: 

Rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling i vilken den skattskyldige eller den ju-

ridiska personen direkt eller indirekt medverkat, ingår i ett förfarande som medför en inte oväsentlig skatte-

förmån för den skattskyldige. 

Det sammantagna förfarandet som utgörs av en eller flera rättshandlingar skall ingå i ett 

förfarande som medför en inte oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige. Den skatt-

skyldige som i det här fallet är delägaren erhåller genom det sammanlagda förfarandet en 

inte oväsentlig skatteförmån. Den skattemässiga fördelen uppnås genom att det samman-

lagda förfarandet med rättshandlingarna, alltså tillskottet och återbetalningen av det villko-

rade aktieägartillskottet, medför att delägaren kan undgå beskattning. De medel som över-

förts genom ett koncernbidrag från det första till det andra bolaget skulle delägaren annars 

varit skattskyldig för om medlen tagits från det första bolaget, alltså den situationen som 

förelegat om inte det aktuella förfarandet genomförts. Detta medför att delägaren vid det 

aktuella förfarandet med återbetalning av aktieägartillskottet erhåller en inte oväsentlig skat-

teförmån enligt lagens mening. Således skall detta rekvisit anses uppfyllt.  

Den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna. 

Vad som krävs för att rekvisitet skall anses uppfyllt är alltså att den skattskyldige måste in-

direkt eller direkt ha medverkat till rättshandlingen som medfört den skattskyldige en inte 

oväsentlig skatteförmån. Alltså måste två villkor följaktligen vara uppfyllda enligt denna 

punkt. Dels medverkan men också en inte oväsentlig skatteförmån. I det aktuella rättsfallet 

får delägaren anses som delaktig i de företagna rättshandlingarna (återbetalningen av ak-

tieägartillskottet), då denne utövat ett väsentligt inflytande över båda de inblandade bola-

gen. Genom inflytandet över bolagen torde det vara svårt för delägaren att hävda att denne 

inte medverkat till att en återbetalning genomförts till sig själv. En återbetalning som dessu-

tom objektivt sett för delägaren medför en inte oväsentlig skatteförmån. Det får med  
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bakgrund av det i ovan sagda därför betraktas som ostridigt att detta rekvisit är uppfyllt i 

det aktuella rättsfallet. 

Skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfa-

randet 

Under denna punkt är det syftet med det aktuella förfarandet som behöver utredas. Med 

formuleringen ”det huvudsakliga skälet för förfarandet” kan det antas att vid bedömningen skall 

närmast överviktsprincipen rimligen tillämpas. Formuleringen medger vidare att det skall 

vara skatteförmånen som är av större betydelse än något annat skäl. Här skall alltså jämfö-

ras med och beaktas de andra skäl som kan finnas för förfarandet. Även om ett förfarande 

medför en skatteförmån för den skattskyldige så behöver inte detta faktum utesluta att det 

kan finnas andra skäl till förfarandet. Sådana skäl kan exempelvis vara av företagsekono-

miska eller affärsmässiga anledningar. Det kan tyckas naturligt att i situationer där en skat-

teförmån uppnåtts genom ett visst förfarande, att betrakta skatteförmånen som det huvud-

sakliga skälet till förfarandet. Men den omständigheten att en skatteförmån har uppnåtts 

behöver alltså inte i sig medföra att detta har varit det huvudsakliga skälet för ett förfa-

rande. Sedan skall sägas att då en skatteförmån erhållits och särskilt om denna förmån är 

betydande kan skälet för förfarandet som användes för att uppnå förmånen också enklare 

kunna betraktas som det huvudsakliga skälet till förfarandet. I det aktuella rättsfallet har 

inte framkommit några andra skäl till förfarandet än att det är rimligt att anta att den er-

hållna skatteförmånen därför skall anses utgöra det huvudsakliga skälet till förfarandet.  

En taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebe-

stämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts ge-

nom förfarandet 

Den sista punkten är också den som betraktas som den mest subjektiva av de fyra rekvisit-

en. I många situationer av skatteflykt eller misstänkt skatteflykt är det denna punkt som 

ofta blir den avgörande för om skatteflyktslagen skall bedömas kunna tillämpas. De föregå-

ende tre punkterna får objektivt sett anses som enklare att fastställa huruvida de är att be-

döma som uppfyllda. Genom ordalydelsen medger denna punkt att även ett förfarande 

som är giltigt enligt ordalydelsen i en viss lag ändå kan anses strida mot dess syfte. Punkten 

utgör i min mening själva essensen av den skattemässiga speciallagstiftningen mot  
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skatteflykt, det vill säga möjligheten att stoppa ett förfarande som är giltigt enligt de ordina-

rie skattelagarna men som ändå är att betrakta som ett kringgående av reglerna.    

9.1.6 Kan bedömningen i RÅ 2009 ref. 47:2 anses strida mot principen 

om rättsäkerhet?  

För att kunna bedöma huruvida en viss bedömning kan anses strida mot principen om rätt-

säkerhet måste en analys även genomföras utifrån den skattskyldiges perspektiv. Rättsäker-

heten vid tillämpningen av skatteflyktslagen är alltså ett ämne som är omdiskuterat. En del 

hävdar att skatteflyktslagen i sig strider mot principen om rättsäkerhet. Jag delar inte den 

uppfattningen utan anser att en lag som stiftats på demokratisk väg får anses som rättsäker. 

I ett välfungerande skattesystem måste föreligga repressiva metoder med syfte att förhindra 

skatteflykt och missbruk av systemet. Om denna metod utformas genom en generalklausul 

föreligger inget som tyder på att det i sig självt skulle vara att betrakta som stridande mot 

principen om rättsäkerhet. Vad som är viktigt är istället hur en sådan lag skall tolkas och 

tillämpas. En felaktig tillämpning av en sådan lag kan direkt strida mot principen om rättsä-

kerhet. Jag tycker det är viktigt att poängtera att denna typ av lagstiftning är av typen speci-

allagstiftning. Detta innebär att lagen endast skall tillämpas i undantagsfall och där den or-

dinarie lagstiftningen inte kan tillämpas. Tillämpningen av sådan lag skall därför enligt min 

mening ske med iakttagande av viss restriktivitet. En alltför extensiv tolkning av lagen 

skulle kunna leda till olyckliga konsekvenser beträffande rättsäkerheten. Vid en sådan till-

lämpning blir även förutsägbarheten för den skattskyldige lidande. Med bakgrund av det 

sagda anser Jag att vid tillämpningen skall råda högre beviskrav än vid annan typ av lag-

stiftning.  

För att avgöra huruvida Regeringsrättens bedömning i rättsfallet RÅ 2009 ref. 47:2 skall an-

ses strida mot principen om rättsäkerhet gör Jag följande bedömning. Den bedömning som 

görs i målet har stöd i den lagstadgade generalklausulen i skatteflyktslagen samt av tidigare 

praxis. Det måste kunna påvisas att särskilda omständigheter föreligger. En sådan särskild 

omständighet kan anses föreligga i detta fall. Aktieägaren har överfört vinstmedel från ett 

bolag där denne haft ett betydande inflytande, till ett bolag där denne varit aktieägare. Med-

len ha sedan tagits ut som en återbetalning av villkorat aktieägartillskott från det senare bo-

laget. Omständigheterna är sådana att det får anses som troligt att det huvudsakliga syftet 

med förfarandena har varit att uppnå en skattemässig fördel. Då inte motsatsen har kunnat 

styrkas får denna uppfattning anses gälla. Då en skattemässig fördel har uppnåtts genom 
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förfarandet har även syftet med skattelagstiftningen det vill säga fåmansföretagsreglerna i 

Inkomstskattelagen ansetts ha kringgåtts. Vid bedömningen skall överviktsprincipen tilläm-

pas vilken innebär att den uppfattning som har övervikt skall gälla. Överviktsprincipen 

medger i detta fall såsom Regeringsrätten beslutat, det vill säga att skatteflyktslagen skall 

vara tillämplig. Följaktligen skall inte heller domslutet anses strida mot principen om rättsä-

kerhet. Om man analyserar bedömningen utifrån den skattskyldiges perspektiv kommer Jag 

fram till samma bedömning. För den skattskyldige kan det objektivt sätt knappast ha varit 

överraskande att uttagsbeskattning skulle kunna aktualiseras. Tidigare rättspraxis inom om-

rådet tyder snarare på att en sådan bedömning kan komma att ske. Även om det inom skat-

teområdet finns en princip som säger att en regel som kan tolkas som oklar skall tolkas till 

fördel för den skattskyldige, är denna princip tveksam att tillämpa i detta fall. Principen är 

knappast till för att kunna tillämpas för att rättfärdiga eventuell skatteflykt. Även om Rege-

ringsrättens bedömning inte skall anses som stridande mot principen om rättsäkerhet läm-

nar den en del övrigt att önska. Jag anser att motiveringen till domen är allt för kortfattad. 

Inga utförliga förklaringar till varför rekvisiten i skatteflyktslagen anses vara uppfyllda.  

Denna uppfattning har även uttryckts i litteraturen genom Påhlsson. I en artikel från år 

2007 hävdar han följande: ”Om ett skattesystem ska åtnjuta legitimitet i betydelsen förtro-

ende, och därmed anses rättssäkert, krävs att domstolars och skattemyndigheters ställnings-

taganden är motiverade på ett begripligt sätt”.81 Som Påhlsson hävdar kan alltså utebliven 

information och bristande motivering angående ett beslut påverka rättsäkerheten på ett ne-

gativt sätt. Min teori varför domstolar ofta utelämnar utförliga skäl och beskrivningar till 

beslut vid tillämpningen av skatteflyktslagen är att det genom detta utelämnar information. 

Desto mer information om domskäl och bedömningsgrunder som domstolen lämnar ut, 

desto mer information finns att tillgå som kan användas till att kringgå lagen. Denna teori 

kan vara en av anledningarna till varför information om domskäl och bedömningsgrunder 

ofta är bristfällig eller kortfattad i dessa typer av mål.    

 

 

                                                        
81 R.Påhlsson, Skatteverket och de "felaktiga uppläggen, , Skattenytt 2007:11.   
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9.1.7  Sammanfattande slutsats 

 

Slutligen har Jag i denna framställning funnit att domstolens bedömning i RÅ 2009 ref. 47:2 

inte skall anses strida mot principen om rättsäkerhet. Anledningen är att bedömningen har 

stöd genom lag samt även i praxis. Vid tillämpning av överviktsprincipen förhåller sig dom-

stolens dom vara den korrekta i den aktuella situationen. Däremot lämnar domstolens be-

skrivning av domskälen och ytterligare information mer att önska. Detta är något som kan 

få konsekvenser genom att förutsägbarheten minskar i domstolens kommande bedömning-

ar.  
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