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SAMMANFATTNING 
 
Skadeståndskrav är ingen främmande företeelse för näringsverksamheter. Dessa kan uppkomma 
antingen genom avtalsbrott eller grunda sig på utomobligatoriska omständigheter.1 Det senare 
innebär att det saknas en avtalsmässig relation mellan den skadelidande och skadevållande. Det 
finns ingen reglering i lagtext som redogör för hur skadestånd ska behandlas rent skattemässigt. 
Istället har rättsläget kommit att utformas genom fastställande av rättspraxis.2  
 

Problematiken som uppstår när rättsläget utformas genom rättspraxis är att det inte finns några klara 

riktlinjer för hur skadestånd ska behandlas. Vid avgörandet av varje rättsfall tas stor hänsyn till 

omständigheterna i just det enskilda fallet.3 Det medför därför svårigheter att dra några generella 

slutsatser gällande om skadestånd är skattepliktiga respektive avdragsgilla.  

 

Domstolen har behandlat frågan om skatteplikt och avdragsrätt för skadestånd i ett flertal domar.4 

Avgörande i bedömningen för erhållna skadestånd har varit huruvida skadeståndet utgör sådana 

inkomster som är skattepliktiga i näringsverksamheten. Gällande de erlagda skadestånden har 

bedömningen grundat sig på huruvida skadestånden utgör sådana kostnader som är avdragsgilla i en 

näringsverksamhet. Frågan som måste besvaras är om det finns ett tillräckligt starkt samband 

mellan skadeståndet och den bedrivna verksamheten för att skadeståndet ska kunna utgöra en 

skattepliktig inkomst respektive avdragsgill kostnad.  

 

En annan fråga som uppkommer är om bedömningen av huruvida skadeståndet är skattepliktigt 

skiljer sig från bedömningen av huruvida skadeståndet är avdragsgillt och i så fall på vilket sätt? 

Finns det behov av att klargöra rättsläget med hjälp av ett tydliggörande i lagtexten. Slutligen kan 

det även ifrågasättas om det finns ett krav på reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för 

ett skadestånd och i så fall om det kravet uppfylls.  

  

                                                
1 Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 25. 
2 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 100. 
3 Jämför exempelvis Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67) och Ortopedi-fallet (mål nr 3806-1999). 
4 Se exempelvis avsnitt 5. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problembakgrund 
Att bedriva näringsverksamhet är förenat med flera typer av risker. Exempelvis ingås dagligen flera 

avtal med både kunder och leverantörer, vilka medför bl.a. kreditrisker. I och med riskerna, är det 

därför inte helt ovanligt att frågan om skadestånd aktualiseras, både i form av erhållna och erlagda 

skadestånd. Trots detta finns det få bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) som tar sikte på 

skatteplikten respektive avdragsrätten för skadestånd. Av 8 kap. 22 § IL framgår att 

försäkringsersättningar är skattefria. Dock råder ett undantag för ersättningar som avser tillgångar i 

näringsverksamheten, enligt 8 kap. 22 § 1 st. 1 strecksatsen IL. Utöver detta innehåller IL inte 

någon särskild bestämmelse i frågan om skadestånd. Bedömningen har istället fått göras med 

utgångspunkt i det enskilda fallet. Att bedömningar görs med utgångspunkt i det enskilda fallet är 

något som kan innebära en konflikt med förutsebarhetsprincipen. 

 

Det är svårt att avgöra när skatteplikt respektive avdragsrätt för skadestånd föreligger. Det är också 

svårt att fastställa på vilka grunder denna bedömning sker. Det finns flera rättsfall som berör frågan, 

både om när skadestånd är skattepliktiga intäkter och när de utgör avdragsgilla kostnader i en 

näringsverksamhet.5 Skatteverket (SKV) har, genom sin rättsliga vägledning försökt bringa klarhet i 

frågan. Vad gäller skatteplikten för skadestånd har SKV uttalat sig att de ska tas upp som 

skattepliktig intäkt om de ”inflyter i näringsverksamheten”.6 När det kommer till avdragsrätten för 

skadestånd yttrar SKV att det är en avdragsgill kostnad endast om ”skadeståndet kan anses vara av 

sådan natur att det framstår som en kostnad i näringsverksamheten eller inte”.7 SKV:s handböcker 

är till för att upplysa vad som utgör gällande rätt, men SKV:s förklaringar är långt ifrån tydliga och 

öppnar upp för flera tolkningar. När inflyter skadestånd i verksamheten och när är skadeståndet av 

sådan natur att det ses som en kostnad i näringsverksamheten? Gränsdragning är inte explicit. 

  

Ofta uppkommer skadeståndskrav oväntat och dessutom kan det röra sig om höga belopp. En sådan 

oväntad kostnad kan få stora konsekvenser för företagets resultat och i värsta fall även för dess 

fortsatta överlevnad. Detta gäller inte minst när det är fråga om småföretag. Vid sådana situationer 

är det av vikt för företag att kunna göra avdrag för kostnaderna. Å andra sidan är det också̊ av stor 

vikt för företag som erhåller skadestånd att få behålla så stor del av ersättningen som möjligt och 

inte dessutom belastas med skatt. Den förhållandevis komplicerade bedömningen, av huruvida 

                                                
5 Se exempelvis Revisorsfallet (RÅ81 1:18), Bjurfors-fallet (mål nr 1876-10) och Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39). 
6 Se ”Vad ska tas upp som inkomst?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331462.html  
7 Se ”Vad ska dras av som utgift?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html 
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skatteplikt respektive avdragsrätt föreligger, har resulterat i att frågan har prövats i domstol vid ett 

flertal tillfällen.8 Rättegångskostnader kan således bli ytterligare en belastning som drabbar 

företagen.  

 

Enligt reciprocitetsprincipen ska en skattepliktig intäkt för en skattskyldig motsvaras av en 

avdragsgill kostnad för en annan skattskyldig.9 Detta är en grundläggande princip som till stor del 

genomsyrar hela systemet för inkomstbeskattning. En naturlig fråga är i vilken mån det råder 

reciprocitet på området.  

 

1.2 Syfte 
Vi har i vår uppsats valt att dela upp vårt syfte i ett huvudsyfte med två underliggande delsyften. 

Huvudsyftet i uppsatsen är att utreda hur rättsläget ser ut angående skatteplikten respektive 

avdragsrätten för skadestånd i näringsverksamheter. Det första delsyftet är att utreda om det råder 

reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för skadestånd. Det andra delsyftet är att utreda 

om regleringen är tillräcklig med hänsyn till förutsebarhets- och legalitetsprincipen. 

 

1.3 Metod 
Vi kommer att använda oss av en rättsvetenskaplig metod för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Rättsvetenskapens syfte är delvis att försöka gestalta gällande rätt.10 Till stor del kommer metoden 

bygga på en analys av relevant rättspraxis. Vi kommer att analysera både de likheter och olikheter 

vi finner i domstolarnas bedömningar. En del av de rättsfall som tar sikte på avdragsrätten för 

skadestånd är fortfarande vägledande på området, trots att de är av det äldre slaget. Vi kommer 

därför, vid valet av rättsfall, se till omständigheterna i fallen snarare än till rättsfallens ålder. Vi 

kommer använda oss av de rättsfall som är vägledande, vid bedömningen av om ett rättsfall har 

ansetts vägledande kommer vi se både till de rättsfall som omnämns som vägledande i litteraturen 

och refererats till i senare avgöranden.11 Vi har för avsikt att ta fram rättsfall med liknande 

sakomständigheter för att kunna jämföra instansernas bedömning i de olika fallen med varandra, 

lika stor vikt kommer att läggas vid rättsfall som tar sikte på skatteplikten respektive avdragsrätten 

för skadestånd. 

 

                                                
8 Se exempelvis avsnitt 5 nedan. 
9 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 49. 
10 Se Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 53. 
11 Se exempelvis Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67) omnämnt i Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 
s. 310. Belebro-fallet (HFD 2015 not. 30) refererar till Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39) och Ortopedi-fallet (mål nr 3806-1999) refererar 
till Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67). 
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Anledningen till att vi väljer att göra en rättsfallsutredning är just avsaknaden av tydlig reglering i 

lagtext. Rättsfallen behandlar såväl skatteplikten som avdragsrätten för skadestånd i 

näringsverksamhet. Vi ämnar utreda båda dessa delar för att vi vill undersöka i vilken grad det råder 

reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten.  

 

Vidare kommer vi att granska SKV:s yttranden, eftersom de spelar en viktig roll som vägledning för 

företag. Vi kommer att analysera SKV:s vägledning och jämföra det med vad domstolarna sedan 

fastställer. En diskussion om behovet av reglering i lagtext kommer att föras, med stöd av 

förutsebarhets- och legalitetsprincipen. En jämförelse kommer också göras mellan berörda delar av 

gamla kommunalskattelagen och nuvarande inkomstskattelagen. 

 

Vi kommer till viss del använda oss av doktrin i vår uppsats. Framförallt Lodin m.fl. och Påhlssons 

läroböcker.12 Dessa kommer dock inte utgöra våra huvudsakliga rättskällor eftersom skatteplikten 

respektive avdragsrätten för skadestånd inte berörs särskilt ofta i doktrinen. Med andra ord tycks det 

finnas begränsad doktrin som hanterar frågan och därför väljer vi att inte använda doktrin till så stor 

del. I och med att uppsatsen kommer bygga på en rättsfallsutredning väljer vi att se doktrin som 

komplement till rättspraxis.  

 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen kommer vi att avgränsa oss till svensk rätt och svensk rättspraxis. En avgränsning 

kommer ske till skadestånd i näringsverksamheter i form av engångsbelopp. Den kategorin 

innefattar dels skadestånd på grund av avtalsbrott, dels utomobligatoriska skadestånd. Uppsatsen 

kommer inte behandla arbetsrättsliga skadestånd, eftersom det finns ett tydligt avdragsförbud för 

dessa i 16 kap. 15 § IL. Vidare kommer uppsatsen begränsas till att inte behandla skadestånd som 

utbetalts som livränta. Vi kommer se till material som rör redovisningsrätten, eftersom det är svårt 

att behandla reciprocitet utan att vidröra området, men periodiseringsfrågan kommer inte behandlas 

i det stora hela.  

 

I uppsatsen kommer inte avdragsrätt för skadestånd som utgått på grund av näringsidkarens brott i 

näringsverksamheten behandlas. Detta eftersom det finns rättspraxis på området, bl.a. RÅ 1964 Fi 

1020, som stadgar att avdrag inte medges.  

 

                                                
12 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 och 
Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013. 
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Vi kommer inte belysa hur avdragsrätten respektive skatteplikten ser ut gällande räntor som belöper 

på skadestånd. Enligt Ingvar Severin kan det dock konstateras att avdragsrätten och skatteplikten för 

ränta på skadestånd i princip följer av skadeståndet.13  

 

Slutligen kommer uppsatsen begränsas till att inte vare sig behandla eller beakta mervärdesskatt 

(moms) i sammanhanget.  

 

1.5 Disposition 
Det andra (2) kapitlet behandlar tre grundläggande principer för beskattning, reciprocitets-, 

förutsebarhets- och legalitetsprincipen. Reciprocitetsprincipen, och den definition vi har valt att 

använda oss av, presenteras. Undantagen från reciprocitetsprincipen behandlas också. En 

redogörelse ges för förutsebarhets- och legalitetsprincipens innebörd samt deras betydelse för 

rättssäkerheten.  

 

I tredje (3) kapitlet i uppsatsen ges inledningsvis en kort beskrivning av begreppet skadestånd i 

allmänhet. Här tas sikte på vilka typer av skadestånd som kan uppkomma. Därefter beskrivs allmänt 

om skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader i en näringsverksamhet. Här redogörs för de 

centrala begreppen och huvudreglernas konstruktion i inkomstbeskattningen. Detta för att slutligen 

landa i att skatteplikten och avdragsrätten för skadestånd i näringsverksamheter regleras kortfattat i 

lagtext, samt hur SKV ställer sig till frågan. Slutligen i det tredje kapitlet ges en kort översikt av 

skillnaden mellan utvalda delar av gamla kommunalskattelagen och nuvarande inkomstskattelagen. 

 

I uppsatsens fjärde (4) kapitel ges en kort beskrivning av förfarandet vid skattetvister och vilka 

instanser som behandlar skatteärenden presenteras. Följande myndigheter och instanser kommer 

beskrivas kortfattat: Skatteverket, förvaltningsrätten, kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen 

och Skatterättsnämnden. Detta kapitel syftar till att klargöra för läsaren vilka instanser som 

behandlar skatterättsfrågor, men framförallt hur turordningen ser ut mellan dessa instanser. Kapitlet 

bidrar till att hjälpa läsaren att förstå instansordningen och vilken betydelse de aktuella instanserna 

har i skatteärenden.  

 

I uppsatsens femte (5) kapitel presenteras och refereras de rättsfall vi har valt att redogöra för i vår 

rättsfallsutredning. Först redogörs för de rättsfall som tar sikte på erhållna skadestånd i en 

näringsverksamhet, alltså frågan om skadestånd ska utgöra skattepliktiga intäkter eller inte. Vidare 

                                                
13 Se Severin, Ingvar, Angående avdragsrätt och skatteplikt för skadestånd, SvSkT 1979, s. 718. 
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redogörs för de rättsfall som tar sikte på erlagda skadestånd i en näringsverksamhet, alltså frågan 

om skadestånden ska utgöra avdragsgilla kostnader eller inte. Dessa kan i sin tur delas upp i 

skadestånd som utgår på grund av avtalsbrott och utomobligatoriska skadestånd. Vi har valt att dela 

upp dessa två kategorier på grund av att bedömningen av huruvida avdragsrätt föreligger skiljer sig 

åt. Vi ger även en redogörelse för rättsfallens täckning i doktrin. 

 

Slutligen i detta kapitel redogörs för prop. 1996/97:154. Propositionen har haft betydelse för 

bedömningen av huruvida avdragsrätt föreligger för skadestånd som utgår på utomobligatorisk 

grund.  

 

I uppsatsens sjätte (6) kapitel presenteras vår analys. Till en början analyserar vi de erhållna 

skadestånden i verksamheter. Hur görs bedömningen om huruvida skatteplikt föreligger eller ej? 

Skiljer sig bedömning åt i de olika rättsfallen? Fortsättningsvis analyserar vi de erlagda 

skadestånden, både de som tar sikte på avtalsbrott och de utomobligatoriska. Vi jämför rättsfallen 

med varandra och undersöker om instanserna har gjort en konsekvent bedömning. En diskussion 

förs sedan om hur slopandet av kapitalförlustbestämmelsen i lagtext har påverkat bedömningen av 

avdragsrätten.  

 

Därefter diskuteras betydelsen av SKV:s uttalanden och dessa ställs mot varandra. Sedan följer en 

kortfattad analys av huruvida införandet av IL har medfört en oönskad förändring av rättsläget. 

Därpå besvaras uppsatsens första delsyfte, huruvida det råder reciprocitet mellan skatteplikten och 

avdragsrätten för skadestånd i näringsverksamheter. Avslutningsvis besvaras det andra delsyftet om 

huruvida en eventuell reglering på området skulle behövas, med hänsyn till legalitetsprincipen och 

hur förutsebarheten ser ut på området.  

 

I uppsatsens sjunde (7) kapitel presenteras slutsatsen av den genomförda analysen.  
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2. UTVALDA SKATTERÄTTSLIGA PRINCIPER 
 

2.1 Reciprocitetsprincipen 
Inom skatterätten innebär reciprocitetsprincipen att för det fall en transaktion medför skattepliktiga 

intäkter för en skattskyldig, ska det samtidigt resultera i avdragsgilla kostnader för en annan 

skattskyldig – och vice versa.14 Den exakta definitionen av begreppet är omdebatterad, men den 

ovanstående definitionen av begreppet är den som vi har valt att använda oss av i denna uppsats.15  

 
Även om reciprocitet är en grundläggande princip för en konsekvent inkomstbeskattning, är det 

snarare mer undantag än regel att denna princip efterföljs.16 Jan Kellgren har redogjort för ett 

exempel på när reciprocitet inte råder, vid en utdelning från ett företag har inte företaget rätt till 

avdrag för kostnaden, medan aktieägaren som erhåller utdelning kommer att beskattas för denna.17 

Kellgren poängterar dock att det inte är ett misstag från lagstiftarens sida att reciprocitet inte 

föreligger i detta fall.18 

 

Kellgren anser att det kan ifrågasättas om reciprocitet är önskvärt i alla lägen och att det finns visst 

stöd för att reciprocitet inte bör råda.19 Kellgren anser att det går att urskilja olika former av 

reciprocitet, varav en av dessa är periodreciprocitet.20 För att periodreciprocitet ska anses föreligga 

krävs det att en skattepliktig intäkt motsvaras av en avdragsgill kostnad, under samma 

beskattningsår.21 Vid periodreciprocitet kan det, enligt Kellgren, finnas skäl till att reciprocitet inte 

alltid bör föreligga.22 Skulle det uppställas ett krav på periodreciprocitet vid inkomstbeskattning 

skulle det gå emot det regelsystem som i dag styr skatterätten.23 Detta kan illustreras med hjälp av 

ett exempel. Om ett företag köper en byggnad får anskaffningsutgiften för denna inte dras av som 

kostnad direkt vid köpetillfället, utan anskaffningsutgiften för byggnaden ska dras av genom årliga 

värdeminskningsavdrag, enligt 19 kap 4 § IL. Företaget som säljer byggnaden kommer dock att ta 
                                                
14 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 49. 
15 Se exempelvis Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per 
(red.), Festskrift till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 169 ff. 
16 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 49. 
17 Se Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.), Festskrift 
till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 175. Uppmärksamma att exemplet inte är heltäckande, vid utdelning av näringsbetingade andelar 
är utdelningen skattefri. 
18 Se Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.), Festskrift 
till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 175. 
19 Ibid, s. 171. Som stöd för detta använder han sig bl.a. av Leif Muténs doktorsavhandling ”Inkomst eller Kapitalvinst” från 1959. 
20 Se Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.), Festskrift 
till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 174 ff. 
21 Ibid, s.176. 
22 Se Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.), Festskrift 
till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 177. 
23 Ibid, s. 177. 
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upp en eventuell kapitalvinst under samma beskattningsår byggnaden avyttrats enligt 15 kap. 1 § 

och 14 kap. 2 § 2 st. IL, det råder med andra ord ingen periodreciprocitet.24 Hade det uppställts krav 

på periodreciprocitet hade regelverket varit tvunget att ändras så att exempelvis köparen ska dra av 

hela kostnaden direkt vid köpetillfället. Vidare uppger Kellgren att det faktum att Sveriges 

skattesystem följer god redovisningssed också kan utgöra ett hinder för att periodreciprocitet kan 

föreligga.25  

 

2.2 Förutsebarhetsprincipen  
En annan viktig princip som råder vid lagstiftning generellt och inte minst för inkomstbeskattning är 

förutsebarhetsprincipen. Förutsebarhet är en grundläggande förutsättning för att ett samhälle ska 

utgöra en rättsstat.26 Inom skatterätten innebär principen att den skattskyldige på förhand inser hur 

dennes handlande kommer att påverka inkomstbeskattningen.27 Kellgren anser i sin avhandling att 

förutsebarhet är, vid tolkning av skattelag, en central målsättning.28 Med hänvisning till 

förutsebarhetsprincipen torde företag därmed ha kunskap om hur skadestånd, som uppkommer i 

näringsverksamheten, kommer att påverka beskattningsunderlaget. Mats Höglund menar i sin 

avhandling att ändrad lagstiftning eller annan ändring av rättsläget kan tolkas som ett hot mot 

förutsebarheten.29 Ju fler ändringar i IL som förekommer, desto svårare är det att förutse hur 

inkomstbeskattning ska påverkas. En avvägning måste dock ske mellan till vilken grad ändringen är 

motiverad mot hur den kommer att påverka förutsebarheten.30 Höglund anser dessutom att det är 

viktigt att skilja på enkla och svåra fall av beskattningsfrågor. Med det menas att vid enkla fall ska 

det råda en sådan grad av förutsebarhet att gemene man kan förutse beskattningskonsekvenserna på 

förhand. I de svåra fallen är det tillräckligt om skatteexperter och jurister kan förutse 

konsekvenserna.31  

 

Att SKV och de allmänna förvaltningsdomstolarna gör likvärdiga bedömningar är ytterligare en 

förutsättning för att förutsebarhetsprincipen efterlevs. Det lämnas emellertid visst utrymme för 

                                                
24 Detta förutsätter att det finns ett överskott att beskatta efter genomförd kapitalvinstberäkning. 
25 Se Kellgren, Jan, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? i Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.), Festskrift 
till Nils Mattsson, Iustus, Uppsala, 2005, s. 177. 
26 Se Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 65. 
27 Se Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag: med särskild inriktning på användning av förarbeten = Ziele und Methoden 
bei der Auslegung der Steuergesetze : unter besonderer Berücksichtigung der Verwendung von Gesetzesmaterialien, Iustus, Diss. Uppsala : 
Univ.,Uppsala, 1997, s. 58. 
28 Ibid, s. 58. 
29

Se Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, 1. uppl., Jure Förlag AB, Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 
2008, Stockholm, 2008, s. 38. 
30 Ibid, s. 38. 
31 Se Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, 1. uppl., Jure Förlag AB, Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 
2008, Stockholm, 2008, s. 38. 
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rättstillämparen att kompensera för eventuella brister i lagstiftningen. Rättstillämparen får dock 

aldrig tolka lagstiftningen på ett sådant sätt att det inte råder någon grad av förutsebarhet.32  

 

2.3 Legalitetsprincipen 
Råder det brist på förutsebarhet innebär det i sin tur att legalitetsprincipen inte efterföljs.33 

Legalitetsprincipen har i straffrätten kommit till uttryck genom ”nullum crimen sine lege” (inget 

brott utan lag) och ”nulla poena sine lege” (inget straff utan lag).34 Principen anses även komma till 

utryck i 2 kap. 10 § 1 st. regeringsformen (2011:109). Seve Ljungman myntade år 1947, inom 

skatterätten, motsvarande uttryck ”nullum tributum sine lege” (ingen skatt utan lag) och gjorde 

gällande att detta skulle ses som ett krav för rättssäkerhet.35  

 

Anders Hultqvist har, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skrivit en rapport som behandlar bland 

annat legalitetsprincipen i skatterätten.36 I ett nummer av Skattenytt har Hultqvist sammanfattat och 

diskuterat sin rapport, vari han redogör för fyra sidor av legalitetsprincipen: föreskriftskravet, 

analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet.37 Föreskriftskravet är den centrala 

och mest grundläggande aspekten av legalitetsprincipen, det är inte sällan föreskriftkravet och 

legalitetsprincipen används synonymt.38 Principen om ”ingen skatt utan lag” är en direkt följd av 

föreskriftskravet.39 Föreskriftskravet har i sin tur inneburit att det uppställs ett förbud mot analog 

tolkning av lagtext, eftersom en analog tolkning per definition strider mot föreskriftskravet.40 En 

ytterligare följd av föreskriftskravet är retroaktivitetsförbudet, vilket innebär ett förbud mot att 

lagstifta och tillämpa ett lagrum retroaktivt.41 Att lagstifta retroaktivt skulle innebära en stark 

konflikt med förutsebarhetsprincipen, eftersom det är svårt att förutse hur beskattning ska ske innan 

det ens finns ett lagrum som reglerar beskattningen i fråga. Det råder även ett förbud mot sådan 

tillämpning enligt 2 kap. 10 § 2 st. RF. Det finns dock ett undantag i samma stycke som ger 

riksdagen möjlighet att lagstifta om skatt retroaktivt om det föreligger särskilda skäl. Den sista 

aspekten av legalitetsprincipen utgörs av bestämdhetskravet, vars innebörd inte är lika klarlagd i 
                                                
32 Se Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, 1. uppl., Jure Förlag AB, Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 
2008, Stockholm, 2008, s. 39. 
33 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 2, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 733. 
34 Se Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 22. 
35 Se Hultqvist, Anders, Hur vag får en skattelag va', Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2015, s. 9, http://www.hultqvist.se/artiklar/Hur-vag-
far-en-skattelag-va.pdf  
36 Se Hultqvist, Anders, Hur vag får en skattelag va', Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2015, http://www.hultqvist.se/artiklar/Hur-vag-far-en-
skattelag-va.pdf 
37 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 732. 
38 Se Hultqvist, Anders, Hur vag får en skattelag va', Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2015, s. 9, http://www.hultqvist.se/artiklar/Hur-vag-
far-en-skattelag-va.pdf 
39 Ibid, s. 9. 
40 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 731. 
41 Ibid, s. 731. 
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skatterättslig doktrin.42 Det är främst bestämdhetskravet som Hultqvist åsyftar belysa i rapporten 

och artikeln.43 Hultqvist beskriver bestämdhetskravet enligt följande: ”Det är denna del av 

legalitetsprincipen som blir aktuell när frågan om hur bestämd eller vag en skattelag kan, bör eller 

får vara, ska diskuteras.”44 För att en lagtext ska anses förenlig med legalitetsprincipen, och således 

även rättssäker, krävs att dessa fyra kriterier är uppfyllda.45 

  

                                                
42 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 732. 
43 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 730–748 och Hultqvist, Anders, Hur vag får en skattelag 
va', Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2015, http://www.hultqvist.se/artiklar/Hur-vag-far-en-skattelag-va.pdf 
44 Se Hultqvist, Anders, Hur vag får en skattelag va', Svenskt Näringsliv, Stockholm, 2015, s. 11, http://www.hultqvist.se/artiklar/Hur-vag-
far-en-skattelag-va.pdf 
45 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 732. 
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3. ALLMÄNT OM SKADESTÅND I NÄRINGSVERKSAMHET, 

VILKA PROBLEM FINNS?  
 
3.1 Inledning 
Skadestånd är en ersättning som utgår för att en person eller ett företag har lidit en skada. 

Ersättningens funktion är att försätta den skadelidande i samma situation som om skadesituationen 

aldrig uppstått.46 Central för skadeståndsrätten är skadeståndslagen (1972:207). Skadestånd ska ha 

en så kallad reparativ funktion.47 Med det menas att den skadelidande med hjälp av ersättningen ska 

kunna återskaffa sig motsvarande tillgångar, när det är fråga om sakskada. Vid personskada 

däremot, ska skadeståndet användas för att täcka för eventuella inkomstbortfall och 

sjukvårdskostnader.48  

 

Skadestånd ska också ha en så kallad ekonomisk prevention. Enligt Jan Hellner och Marcus 

Radetzki kan den ekonomiska preventionen förklaras med ett enkelt försäkringsexempel.49 Hellner 

och Radetzki menar att om försäkringspremien för exempelvis arbetsplatsolyckor är hög och 

arbetsplatsen är förenad med stora risker, är detta ett starkt incitament för arbetsgivaren att se till att 

hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt genom att göra arbetsplatsen så säker som möjligt. 

Om den ekonomiska preventiva tankegången exempelvis hade applicerats på skadeståndssituationer 

i näringsverksamheter hade situationen sett annorlunda ut. Då hade det, om avdragsrätt förelåg för 

det erlagda skadeståndet, istället medfört ett skäl för näringsidkaren att handla på sådant vis som 

medför att skadestånd uppkommer. Det hade i så fall betytt att näringsidkaren kunde minska sitt 

beskattningsunderlag och på så vis dra nytta av den (själv)uppkomna skadan. Detta är dock endast 

ett teoretiskt exempel eftersom det innebär att företaget i praktiken hade fått en kostnad uppgående 

till 78 % av skadeståndet, vilket påverkar resultatet negativt.50 

 

Skadeståndsansvaret kan delas upp i två områden, skadestånd som utgår på grund av avtalsbrott och 

skadestånd som utgår till en part skadevållaren saknar ett avtalsförhållande med, ett så kallat 

utomobligatoriskt skadestånd.51 Inom en näringsverksamhet finns det risk för att båda dessa 

skadeståndskrav kan uppkomma. Om ett företag ingår ett avtal med exempelvis en kund eller en 

                                                
46 Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 25. 
47 Ibid, s. 39. 
48 Ibid, s. 39. 
49 Ibid, s. 45. 
50 Enligt 13 kap. 1 § IL finns det en presumtion att näringsverksamheter bedrivs med vinstsyfte. Skattesatsen i exemplet uppgår till 22 % i 
enlighet med 65 kap. 10 § IL. 
51

Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 25. 
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leverantör och sedan inte fullföljer sin del av avtalet kan ett skadeståndsanspråk till följd av 

avtalsbrottet komma att riktas gentemot företaget. Men ett företag kan också orsaka skada som inte 

har sin grund i ett avtalsförhållande. Ett exempel finns att hämta i rättsfallet om bensinmacken från 

1974. I rättsfallet blev en bensinförsäljare skadeståndsskyldig på grund av att en kund ramlat och 

skadat sig på verksamhetsområdet.52 Här var det fråga om ett så kallat utomobligatoriskt 

skadestånd. Rättsfallet kommer att redogöras för senare i uppsatsen, under avsnitt 5.3.1.  

 

3.2 Allmänt om skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader i 

inkomstslaget näringsverksamhet 
Enligt 1 kap. 3 § 2 st. IL ska juridiska personer erlägga statlig inkomstskatt i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Summan av skattepliktiga intäkter, minskat med summan av avdragsgilla 

kostnader, utgör grunden varpå skatten utgår.53 För juridiska personer räknas alla inkomster och 

utgifter till inkomstslaget näringsverksamhet, vilket framgår av 13 kap. 1 § IL. Det betyder att också 

kapitalvinster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt huvudregeln i 15 kap. 1 § IL ska 

alla inkomster i näringsverksamheten tas upp som intäkt. Sådana inkomster utgörs exempelvis av 

ersättning för utfört arbete eller sålda varor.54 Utgångspunkten är att samtliga inkomster i en 

näringsverksamhet är skattepliktiga, såvida det inte finns något uttryckt undantag i IL. Hela 8 kap. 

IL syftar till att åskådliggöra vilka inkomster som är direkt skattefria. Exempelvis är gåvor 

skattefria, enligt 8 kap. 2 § IL.  

 

Gällande avdragsrätten för kostnader återfinns huvudregeln i 16 kap. 1 § IL, som anger att alla 

utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Sådana utgifter är 

exempelvis personalutgifter eller anskaffningsutgifter för inköp av varor.55 För bedömningen om 

vad som utgör en avdragsgill kostnad görs den största avgränsningen mot vad som utgör personliga 

levnadskostnader. Sådana utgifter är aldrig avdragsgilla kostnader, enligt 9 kap. 2 § IL. Hela 9 kap. 

IL tar sikte på utgifter som aldrig får dras av som kostnader.  

 

De två ovanstående styckena redogör för vad som är skattepliktiga intäkter och avdragsgilla 

kostnader. En central fråga inom skatterätten är också när en inkomst ska tas upp som skattepliktig 

intäkt och en utgift ska dras av som kostnad. Frågorna om vad och när är de så kallade omfångs- 

                                                
52

 Bensinmacken (mål nr 6806-1972). 
53 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 61. 
54 Ibid s. 299. 
55 Ibid s. 305. 
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och periodiseringsfrågorna.56 Bestämmelser som reglerar periodiseringsfrågan finns i 14 kap. 2 § 

IL. Däri framgår att resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, vilket betyder att 

inkomster ska tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad de beskattningsår de hänför sig 

till enligt god redovisningssed. Till skillnad från kontantprincipen, som innebär att exempelvis en 

utgift dras av som kostnad vid betalningstidpunkten, innebär bokföringsmässiga grunder att 

kostnaden ska dras av vid samma tidpunkt som redovisningsreglerna föreskriver. Det innebär i 

praktiken att exempelvis en förskottsbetalning för en prenumeration på SvSkT som betalas i mars 

inte får dras av med hela summan direkt, utan ska dras av jämt fördelat under räkenskapsåret. Med 

andra ord ska den del som avser mars till december (5/6) dras av år 1 och januari till februari (1/6) 

dras av år 2. Periodiseringsfrågan kommer inte att beröras närmare i denna uppsats. 

 
3.3 Skatteplikt och avdragsrätt gällande skadestånd 
Det finns få bestämmelser i IL som tar sikte på skatteplikten respektive avdragsrätten gällande 

skadestånd som drabbar näringsverksamheter. I 16 kap. 15 § IL återfinns den tydligaste regleringen 

avseende skadestånd. Paragrafen behandlar arbetsrättsliga skadestånd och anger att detta ej är 

avdragsgilla kostnader. Som vi nämnde inledningsvis, har vi valt att av avgränsa denna uppsats till 

att ej omfatta denna typ av skadestånd. Utöver regleringen om arbetsrättsliga skadestånd finns en 

bestämmelse om försäkringsersättningar i 8 kap. 22 § IL. I paragrafens andra stycke framgår det att 

ersättningar som avser tillgångar i näringsverksamheten inte omfattas av bestämmelsen. Med andra 

ord finns det inget annat lagrum som behandlar frågan om skadestånd. Med anledning därav faller 

skadestånd in under huvudreglerna i 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL. I och med avsaknaden av 

närmare reglering för skadestånd, har det gällande rättsläget till stor del utformats genom 

rättspraxis.57  

 

Därtill har SKV redogjort för sitt ställningstagande i frågan. Genom sin rättsliga vägledning har 

SKV uttryckt att ”Skadestånd som inflyter i näringsverksamheten ska tas upp som en skattepliktig 

intäkt.”58 Frågan som uppstår är hur begreppet ”inflyter i näringsverksamheten” ska tolkas.  

 

I sin rättsliga vägledning angående kostnader anger SKV att ”När skadestånd betalas ut som 

engångsbelopp får frågan om avdragsrätt bedömas med hänsyn till om skadeståndet kan anses vara 

                                                
56 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 297. 
57 Ibid, s. 100. 
58 Se ”Vad ska tas upp som inkomst?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331462.html 
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av sådan natur att det framstår som en kostnad i näringsverksamheten eller inte.”59 Även gällande 

avdragsrätten saknas en tydlig definition av begreppets innebörd.  

 

Frågan bli således hur dessa begrepp ställs gentemot varandra. Hur görs egentligen bedömningen 

om vilka skadestånd som anses vara skattepliktiga respektive avdragsgilla?  

 

3.4 Viktiga skillnader mellan utvalda relevanta delar av dåvarande 

kommunalskattelagen och nuvarande inkomstskattelagen 
Den nuvarande inkomstskattelagen, som trädde i kraft den 1 januari 2000, föregicks av 

kommunalskattelagen (1928:370).60 En del av de rättsfall vi kommer att utreda härstammar från 

tiden när KL var gällande rätt. KL saknade, liksom IL, närmare reglering av just skadeståndsfrågan. 

Tidigare var det 19 § KL som tog sikte på hur försäkringsersättningar skulle regleras. 

 

Den reglering som fanns i 19 § KL löd enligt följande: 

”Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke: […] försäkringsersättning eller annan 

ersättning för skada på egendom, dock att skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser 

annan byggnad än privatbostad eller markanläggning, dels i den mån köpeskilling, som skulle ha 

influtit om en försäkrade eller skadade egendomen istället hade sålts, hade varit att hänföra till 

intäkt av näringsverksamhet, dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig intäkt av 

eller avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet […]” 

 

Nuvarande reglering i 8 kap. 22 § IL lyder: 

”Försäkringsersättningar och andra ersättningar för skada eller liknande på tillgångar är 

skattefria. Detta gäller dock inte till den del – ersättningen avser tillgångar i näringsverksamheten 

eller på något annat sätt avser en inkomst eller en utgift i näringsverksamheten, eller […]” 

 

De ändringar som är gjorda är främst till för att korta ner texten och göra den lättare att läsa.61 Det 

framgår inte av propositionen att några materiella ändringar var tänkta i och med införandet av IL. 

Dock har det i rättspraxis diskuterats huruvida det skett en materiell förändring ofrivilligt, i och med 

borttagandet av den mening som tidigare reglerade den köpeskilling som skulle ha influtit i 

                                                
59 Se ”Vad ska dras av som utgift?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html  
60 1 kap. 1 § lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229). 
61

Se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 99. 
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verksamheten om den skadade egendomen sålts.62 Detta kommer behandlas mer utförligt under 

avsnitt 6.6. 

 

Detta torde innebära att praxis som bygger på den gamla lagstiftningen till viss del fortfarande är 

vägledande inom området, men hänsyn ska självklart tas till rättsfallens ålder och att 

skattelagstiftningen har förnyats. Men i vissa fall har den äldre rättspraxisen blivit obsolet. 

Exempelvis slopades det så kallade normalitetskravet som tidigare varit av stor vikt vid 

bedömningen av avdragsrätten för skadestånd.63 Detta beskrivs närmare under 5.5. 

 

 

  

                                                
62 Se exempelvis Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39). 
63 Se prop. 1996/97:154, s. 24 ff. 
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4. KORT OM FÖRFARANDET VID SKATTETVISTER OCH 

VILKA INSTANSER SOM BEHANDLAR ÄRENDENA 
 

4.1 Skatteverket  
SKV är den myndighet som hanterar beskattningen i Sverige.64 SKV:s arbete styrs av 

skatteförfarandelagen (2011:1244). Enligt 67 kap. 2 § SFL får beslut från SKV överklagas om 

frågan rör ett beslut som har betydelse för beskattningen, eller något förhållande mellan en enskild 

och det allmänna. Överklagan ska ske till en förvaltningsrätt, vilket går att utläsa av 67 kap. 6 § 

SFL. 

 

4.1.1 Skatteverkets uttalanden genom allmänna råd, m.m. 

SKV utfärdar kontinuerligt föreskrifter, allmänna råd och meddelanden för att informera både 

fysiska och juridiska personer om skatterättsliga frågor.65 Föreskrifterna är juridiskt bindande, 

liksom lagar och förordningar, och ges ut av SKV genom bemyndigande från regeringen.66 Dock 

befinner sig SKV:s och alla andra myndigheters föreskrifter strax under riksdagens lagar och 

regeringens förordningar i regelhierarkin.67 Detta följer av legalitetsprincipen, eftersom skatt bara 

får påvisas i de fall det finns stöd i lag för detta och det är enbart riksdagen som har möjlighet att 

stifta lagar, förutom i de undantagsfall SKV blivit bemyndigade.68  

 

SKV:s allmänna råd (SKV A) är den vanligaste formen av uttalanden som myndigheten använder 

sig av för att kommunicera och förmedla råd i en fråga.69 De allmänna råden brukar benämnas som 

administrativ praxis.70 Det är viktigt att poängtera att det rör sig om just råd och att dessa inte är 

bindande, inte ens för SKV själva, även om de till stor del efterföljs.71 Uttalanden från SKV får som 

rättskälla anses vara jämställda med doktrin, med undantag för föreskrifterna.72 SKV ger även ut 

meddelanden (SKV M), vilka ibland benämns information. Meddelandena har till syfte att beskriva 

vad som är gällande rätt på ett område eller i en fråga.73 Informationen som framgår av 

                                                
64

 Se ”Skatteverkets verksamhet”, http://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet.4.65fc817e1077c25b832800015922.html  
65 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 106. 
66 Se exempelvis förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen 
(1999:1229). 
67 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 115. 
68 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 731. 
69 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 106. 
70 Ibid, s. 101. 
71 Ibid, s. 103. 
72 Ibid, s. 103. 
73 Ibid, s. 106. 
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meddelandena ska inte vara främmande, utan ska enbart förmedla och förtydliga vad som framgår 

av förarbeten eller rättspraxis.74 Tanken med uppdelningen av allmänna råd och meddelanden är att 

det ska vara lätt för läsaren att förstå vad det är för information som delges och vilken information 

som utgör gällande rätt respektive SKV:s egna åsikter. Robert Påhlsson har dock uttryckt att det. I 

meddelandeserien, förekommer att SKV:s synpunkter blandas med HFD:s uttalanden. Läsaren 

måste därför vara uppmärksam på vems information det är som delges.75  

 

Slutligen bör något även nämnas om de handböcker som går under benämningen handledningar, 

dessa hör också till de allmänna råd SKV utger.76 År 2014 upphörde SKV att ge ut handledningar, 

dessa finns nu istället digitalt på SKV:s hemsida under namnet vägledning.77  

 

4.2 Allmänna förvaltningsdomstolarna 
Förvaltningsdomstolarna har till uppgift att pröva beslut som har överklagats från 

förvaltningsmyndigheter, ex. SKV.78 Det finns 12 förvaltningsrätter utspridda över hela landet.79 

Beslutsfattandet styrs av förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar.80 Förvaltningsrätten ersatte 2010 det som tidigare hette länsrätten.81 Några 

av de rättsfall som vi belyser under rättsfallsutredningen är behandlade av länsrätten. Detta påverkar 

dock inte betydelsen för rättsfallens praxisvärde. Ett beslut som har fattats av förvaltningsrätten kan 

överklagas till kammarrätten, enligt 33 § FPL. 

 
Besluts som har överklagats från förvaltningsrätten, och som har beviljats prövningstillstånd enligt 

34 a § FPL, tas upp av kammarrätten. För skattemål krävs dock inget prövningstillstånd.82 Det finns 

fyra stycken kammarrätter i Sverige.83 Beslut som fattats av kammarrätten kan i sin tur överklagas 

till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), enligt 33 § FPL. 

 

                                                
74 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 103. 
75 Ibid, s. 106. 
76 Ibid, s. 107. 
77 Se ”Skatteverkets handledning”, http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/402.html 
78 Se Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 4., [uppdaterade] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2011, s. 7. 
79 Se ”Förvaltningsrätten”, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ 
80 Se Leidhammar, Börje, Skatteförfarande och skatteprocess, SvSkT 2014:4, s. 273. 
81 Se ”23 länsrätter blir tolv förvaltningsrätter”, http://www.domstol.se/templates/DV_ListArticle____10978.aspx 
82 Se ”Kammarrätten”, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/  
83 Se ”Kammarrätten”, http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Kammarratt/ 
 



 22 

För att HFD ska ta ställning i en fråga krävs först att de har beviljat prövningstillstånd, enligt 35 § 

FPL. För att få prövningstillstånd beviljat krävs, enligt 36 § FPL, att fallet i fråga är av vikt för 

ledning av rättstillämpning eller att synnerliga skäl föreligger. Som framgår av 1 § LAFD är HFD 

högsta, och därmed även sista, instans för förvaltningsrättsliga frågor. Högsta 

förvaltningsdomstolen gick tidigare under namnet Regeringsrätten.  

 

4.3 Skatterättsnämnden  
Om förutsättningarna i 5–6 a §§ lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor är uppfyllda, 

finns det möjlighet att istället ansöka om s.k. förhandsbesked i en skattefråga. SRN är en myndighet 

som lyder under Finansdepartementet.84 Det är SRN som har till uppgift att lämna dessa bindande 

förhandsbesked, vilka används för att besvara frågor där svaret inte är helt belyst i praxis eller 

lagtext.85 I och med att ett förhandsbesked har vunnit laga kraft är beskedet bindande för både den 

som begärt avgörandet och SKV eller en allmän förvaltningsdomstol. Förhandsbeskedet har en 

begränsad giltighetstid, som också anges i beskedet som lämnats.86 Ett förhandsbesked från SRN får 

överklagas direkt till HFD, utan att något prövningstillstånd behöver beviljas.87 

  

                                                
84 Se ”Vad gör Skatterättsnämnden?” http://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/startsida.4.383cc9f31134f01c98a800010842.html  
85 Se ”Vad gör Skatterättsnämnden?” http://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/startsida.4.383cc9f31134f01c98a800010842.html 
86 Se ”Förhandsbeskedets rättsliga betydelse”, 
http://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/vadarettforhandsbesked/rattsligbetydelse.4.383cc9f31134f01c98a800011320.html  
87

Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 2, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 815. 
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5. RÄTTSFALLSUTREDNING 
 

5.1 Erhållna skadestånd 
Vi har valt ut fyra rättsfall som behandlar erhållna skadestånd i näringsverksamheter.88 Dessa 

redogörs för nedan i kronologisk ordning. Ordningen för hur rättsfallen presenteras spelar med 

andra ord ingen roll för dess framtida betydelse eller vilken roll de kommer att spela under 

analysdelen. För att göra det enklare för läsaren att följa med i rättsfallshänvisningarna, har vi valt 

att förse rättsfallen med egenkomponerade namn. Namnen är inte allmänt vedertagna utan används 

endast av oss i denna uppsats av förenklingsskäl. 

 

Vi har även valt att kort redogöra för ett femte rättsfall, Hockey-målet.89 Vi lägger dock ingen vikt 

vid själva rättsfallet eller rättsfrågan som behandlas. SKV anförde i rättsfallet att det inte uppställs 

något krav på reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för skadestånd. Detta är något som 

vi finner är av intresse för vår uppsats, eftersom SKV i Bjurfors-fallet anger att det råder 

reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten.90 Därför valde vi ändå att ta med rättsfallet.  

 

5.1.1 Mål nr 562-10, Lillemor-fallet 

Parter i målet var Lillemor Fransson mot SKV. Lillemor hade erhållit ett skadestånd till följd av att 

hennes butik skulle rivas. SKV ansåg att skadeståndet skulle ses som en intäkt i 

näringsverksamheten. 

 

Lillemor yrkade på att det utbetalade skadeståndet skulle vara undantaget från beskattning. Hon 

menade att erhållet skadestånd inte utgör någon skattepliktig ersättning. Anledningen till det 

erhållna skadeståndet var att hon i förtid blev uppsagd från sitt hyresavtal med Örlogsporten AB. 

Enligt Bengt-Olof Rydell, representant från Örlogsporten, var ersättningen ett ideellt, och därmed 

också ej skattepliktigt, skadestånd. Som stöd för Bengt-Olofs påstående angav han att hans revisor 

hade uppgett detta. SKV bestred överklagandet.  

 

Målet föredrogs i Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten valde att först undersöka huruvida 

skadeståndet kunde tänkas falla in under 8 kap. 22 § IL. Förvaltningsrätten kom fram till att det 

aktuella skadeståndet var en inkomst som var hänförlig till Lillemors näringsverksamhet. Därmed 

                                                
88 Se Lillemor-fallet (mål nr 562-10), Bjurfors-fallet (mål nr 1876-10), Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39) och Belebro-fallet (HFD 2015 
not. 30). 
89 Se mål nr 1629-08. 
90 Se mål nr 1876-10. 
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kunde det inte räknas som ett undantag från beskattning, enligt 8 kap. 22 § IL. Överklagandet 

avslogs därför och ersättningen skulle tas upp till beskattning. Dom i målet föll den 11 april 2011. 

 

Avgörande för bedömningen i frågan var att Lillemor inte lyckats styrka att ersättningen inte faller 

in under undantagen i 8 kap. 22 § IL.  

 

5.1.2 Mål nr 1876-10, Bjurfors-fallet 

Parter i målet var Bjurfors i Åre Förvaltning AB (Bjurfors) mot SKV. Bjurfors hade erhållit ett 

skadestånd om 200 000 kr, som kompensation för utebliven försäljning av aktier (avtalsbrott). SKV 

anförde att skadeståndet skulle tas upp till beskattning eftersom ersättningen utgjorde skattepliktig 

intäkt i näringsverksamheten. Som stöd för sin talan anförde SKV praxis, genom 

regeringsrättsutslagen RÅ80 1:10, RÅ84 1:35 och RÅ1987 ref. 10. Enligt praxis ska skadeståndet 

tas upp för beskattning om det kan räknas till någon förvärvskälla.  

 

Bjurfors överklagade SKV:s beslut. De menade på att skadeståndet skulle ersätta den vinst som 

bolaget skulle ha erhållit vid en försäljning av de näringsbetingade andelarna. Skadeståndet skulle 

därför utgöra en skattefri inkomst.  

 

SKV omprövade frågan, men kom inte fram till något skäl för att ändra beslutet. Till stöd för sin 

talan använde SKV sin styrsignal ”Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av 

näringsbetingade andelar”.91 I ställningstagandet har SKV kommit fram till att utgifter för 

avyttringar är avdragsgilla, även om förvärvet ej genomförs. Eftersom skadeståndet i fråga har varit 

en avdragsgill kostnad för den tilltänkte köparen ansåg SKV att skadeståndet skulle beskattas hos 

Bjurfors, vilket följer av reciprocitetsprincipen.  

 

Ärendet behandlades av Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten inledde med att granska 

den tidigare bestämmelsen i 19 § KL. I den tidigare bestämmelsen framgick att om en skadad 

egendom skulle varit skattepliktig vid en försäljning, skulle skadeståndet till följd av skadan på 

egendomen också vara skattepliktig. Förvaltningsrätten hänvisade vidare till förarbetena till 8 kap. 

22 § IL där det framgick att vid införandet av IL var det inte tänkt att någon materiell ändring skulle 

ske. Förvaltningsrätten gjorde därmed bedömningen att Bjurfors inte skulle beskattas för 

skadeståndet, eftersom det var ämnat för att kompensera för utebliven skattefri vinst. Dom i målet 

föll 2010. 

 
                                                
91 Se Dnr. 131 239842-06/111. 
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I målet diskuterades frågan om skadestånd, som utgår till följd av utebliven försäljning av 

näringsbetingade andelar, kan anses utgöra en skattefri intäkt. Som stöd för sin talan anförde 

klaganden att eftersom grunden, varpå skadeståndsanspråket vilar, utgörs av näringsbetingade 

andelar som är skattefria, så ska skadeståndet bedömas på samma sätt. Förvaltningsrätten ansåg att 

eftersom skadeståndet avsåg att täcka just en skattefri kapitalvinst är det inte hänförligt till 

inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

5.1.3 HFD 2012 ref. 39, Nykomb-fallet 

Parter i målet var Nykomb Synergetics Technology Holding AB (Nykomb) mot SKV. Nykomb 

hade erhållit ett skadestånd om 21 896 355 kr, till följd av att deras helägda dotterbolag (SIA 

Windau) hade ingått ett avtal med ett statligt energibolag i Lettland, som det lettiska bolaget 

sedermera bröt mot. Skadeståndet avsåg att ersätta de förluster och eventuella skador som Nykomb 

lidit på grund av intäktsbortfall. Anledningen till att skadeståndet tillföll Nykomb var att 

dotterbolaget inte kunde vara part i tvistemålet. Detta eftersom energifördraget (”Energy Charter 

Treaty”) stadgade att parterna skulle utgöras av den utländska investeraren och den stat vari 

verksamheten bedrivs. Dotterbolaget bedrev verksamhet i Lettland.  

 

SKV beslutade att skadeståndet skulle tas upp till beskattning. Som skäl för sin talan angav de att 

det av Nykomb erhållna skadeståndet ej utgjorde skattefri utdelning från dotterbolaget (eftersom 

inget hade utbetalats från dotterbolaget). Inte heller 8 kap. 22 § IL kunde tillämpas för att medge 

skattefrihet, eftersom skadeståndet avsåg skada på tillgång i näringsverksamheten. Därför ansåg 

SKV att skadeståndet skulle tas upp till beskattning i enlighet med 15 kap. 1 § IL. Nykomb 

överklagade beslutet till Länsrätten i Stockholms län och yrkade på att skadeståndet skulle undantas 

från beskattning, eftersom skadeståndet kunde liknas vid en utdelning från dotterbolaget. Som 

ytterligare skäl angavs också att skadeståndet Nykomb hade erhållit motsvarades av intäkten 

minskat med kostnader och skatter, med andra ord vad Nykomb hade kunnat ta emot som skattefri 

vinstutdelning.  

 

Länsrätten ansåg att skadeståndet hade utgått för att kompensera för avtalsbrottet. Således skulle 

skadeståndet tas upp till beskattning eftersom det avsåg att täcka en ren förmögenhetsskada. 

Länsrätten avslog därför överklagan. 

 

Nykomb överklagade domen till kammarrätten och utvecklade sin talan något. Kammarrätten 

konstaterade att sakfrågan i målet var huruvida skadeståndet var avsett att kompensera för 

värdeminskningen på Nykombs näringsbetingade andelar. Kammarrätten drog en parallell till 19 § 
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KL, som föreskrev att skatteplikt föreligger om köpeskillingen, som erhållits i de fall den skadade 

egendomen istället hade avyttrats, hade räknats som en intäkt i näringsverksamheten. Eftersom vinst 

vid försäljning av näringsbetingade andelar är skattefri, enligt 25 a kap. IL, skulle skadeståndet vara 

skattefritt med tillämpning av KL. Kammarrätten kom fram till följande: 

 

”Av författningskommentaren till 8 kap. 22 § IL framgår inte att någon materiell ändring av den 

tidigare bestämmelsen i 19 § första stycket femte ledet KL var avsedd (prop. 1999/2000:2, del 2, s. 

101). Det finns således ingenting i förarbetena som tyder på att det vid införandet av IL funnits en 

avsikt att materiellt ändra den tidigare bestämmelsen i KL. Det anförda talar enligt kammarrättens 

uppfattning för att ersättningen är skattefri enligt 8 kap. 22 § första stycket IL.” 

 

Kammarrätten biföll således Nykombs talan och ändrade därmed länsrättens dom. 

 

SKV överklagade domen till HFD, som anförde att skadeståndet utan tvekan var att anse som en 

inkomst i näringsverksamheten. Skadeståndet skulle följaktligen beskattas enligt 15 kap. 1 § IL om 

inget annat undantag i IL kunde tillämpas. Aktierna i dotterbolaget utgjorde tillgångar i 

näringsverksamheten; huvudregeln i 8 kap. 22 § IL kunde inte tillämpas. Med anledning härav 

fastställde HFD länsrättens dom och biföll alltså SKV:s talan. Dom i målet föll den 4 juni 2012. 

 

HFD menade att eftersom skadeståndet tveklöst utgör en inkomst för klaganden, kan den komma att 

anses som skattefri endast om den faller in under undantaget i 8 kap. 22 § IL. Rätten ansåg dock att 

undantaget inte var tillämpligt.  

 

5.1.4 HFD 2015 not. 30, Belebro-fallet 

Parter i målet var Belebro AB mot SKV. Belebro hade avtalat med ett bolag om att bolagen skulle 

förvärva var sin fastighet. Förvärvet skulle gå till genom att det andra bolaget först skulle förvärva 

samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget och därefter överlåta den ena fastigheten till Belebro. 

Dock kunde aldrig denna överenskommelse genomföras, varpå Belebro och bolaget ingick en 

förlikning som innebar att Belebro skulle erhålla ett skadestånd från bolaget. Skadeståndets slutliga 

storlek var beroende av huruvida Belebro skulle komma att behöva beskattas för det eller inte.  

 

Belebro begärde ett förhandsavgörande från SRN, för att bringa klarhet i frågan om skadeståndet 

var skattepliktigt. Till stöd för sin talan anförde Belebro att skadeståndet avsåg en tillgång som 

aldrig hade ingått i näringsverksamheten (fastigheten förvärvades ju aldrig). SKV å sin sida ansåg 

att skadeståndet utgjorde en skattepliktig intäkt och att undantaget i 8 kap. 22 § IL ej var tillämpligt.  
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SRN började med att konstatera att det rörde sig om ett inkomstbortfall till följd av ett avtalsbrott. 

Skadeståndet avsåg därför att kompensera för uteblivna (skattepliktiga) inkomster. Snabbt 

fastställde SRN att skadeståndet inte var för en skada på en tillgång och att det därför inte 

omfattades av skattefriheten, som undantaget i 8 kap. 22 § IL medger. SRN ansåg att skadeståndet 

var skattepliktigt.  

 

Belebro överklagade beslutet till HFD. HFD gjorde samma bedömning som SRN och kom alltså 

fram till att det rörde sig om ett skattepliktigt skadestånd. Domen i målet föll den 7 maj 2015. 

 

HFD gjorde ingen ny bedömning i frågan utan ansåg, med stöd av Nykomb-fallet, att skadeståndet 

ej faller in under undantaget i 8 kap. 22 § IL och därmed är det skattepliktigt.92 I och med dessa två 

domar kan betydelsen av Bjurfors-fallets prejudikatsvärde ifrågasättas.93 

 

5.1.5 Mål nr 1629-08, Hockey-målet 

Nedanstående rättsfall skiljer sig från de övriga rättsfall som vi har valt att referera. Anledningen till 

att vi ändå valde att ta med det i vår utredning är för att vi finner att SKV har lämnat ett intressant 

uttalande som vi tar i beaktning i vår analysdel.  

 

Parter i målet var Ishockeyföreningen Malmö Redhawks (föreningen) mot SKV. En 

ekonomikonsult hos föreningen hade hjälpt två spelare med att upprätta deras deklarationer. 

Deklarationerna visade sig vara felaktiga och spelarna krävde skadestånd från föreningen. 

Föreningen motsatte sig detta, men parten kom överens om en förlikning i ärendet. Föreningen åtog 

sig att betala 75 % av de skattetillägg som spelarna belastades med i och med den felaktigt 

upprättade deklarationen. SKV yrkade i länsrätten på att föreningen skulle belastas med artistskatt, 

enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Föreningen 

bestred detta och menade att ersättningen var att se som skadestånd.  

 

Länsrätten ansåg att ersättningen skulle täcka spelarnas privata kostnader. A-SINK kan inte 

tillämpas om ersättningen avser annat än idrottslig verksamhet. Artistskatt kunde därför inte 

påföras.  

 

SKV överklagade beslutet till kammarrätten. I sin utvecklig av talan uttalade SKV följande:  

                                                
92 Se HFD 2012 ref. 39. 
93 Se mål nr 1876-10. 
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”Skatteverket anser inte att det förhållandet att det är fråga om skadestånd som utgör ersättning för 

en icke avdragsgill kostnad utgör hinder för beskattning då det för vare sig avdragsrätt eller 

skatteplikt beträffande skadestånd uppställs något krav på reciprocitet.”  

 

Kammarrätten kom fram till slutsatsen om att skadeståndet hade samband med spelarnas idrottsliga 

verksamhet i Sverige. Föreningen förpliktas därmed att erlägga skatt på den utbetalda ersättningen. 

Domen i målet föll den 1 december 2008. 

 

Det intressanta med detta avgörande är som tidigare nämnt SKV:s uttalande om att det inte råder 

något krav på reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för skadestånd i 

näringsverksamheter. Detta kan jämföras med SKV:s uttalande i Bjurfors-fallet om att reciprocitet 

råder på området.94  

 

5.2 Erlagda skadestånd på grund av avtalsbrott 
När är ett företag får ett skadeståndskrav riktat mot sig kan det vara fråga om två olika typer av 

skadestånd dels skadestånd som utgår på grund av avtalsbrott, dels skadestånd som utgår på en 

utomobligatorisk grund.95 Vid bedömningen om huruvida avdragsrätt föreligger för skadestånd har 

det betydelse vilken typ av skadestånd det är frågan om. Vi har därför valt att i rättsfallsutredning 

tydligt särskilja dessa skadeståndstyper från varandra.  

 

Eftersom IL inte har några särskilda bestämmelser avseende avdragsrätten för skadestånd har 

området behandlats i rättspraxis ett flertal gånger.96 Många av de rättsfall som berör området är till 

åren komna. I och med avsaknaden av färsk rättspraxis är dock de rättsfall som finns, fortfarande 

vägledande på området.  

 

Vi har valt ut fyra rättsfall som vi redogör för nedan.97 Rättsfallen har refererats utan inbördes 

ordning, det har med andra ord inte lagts någon vikt vid rättsfallens betydelse vid bestämmande av 

vald turordning.  

 

                                                
94 Se mål nr 1876-10. 
95

 Se Hellner, Jan & Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 25. 
96 Se exempelvis Revisorsfallet (RÅ81 1:18) och Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67). 
97 Se Revisorsfallet (RÅ81 1:18), Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67), Ortopedi-fallet (mål nr 3806-1999) och MBL-fallet (RÅ80 
1:12).  
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5.2.1 RÅ81 1:18, Revisorsfallet 

Parter i målet var Nils, som bedrev näringsverksamhet i form av bokförings- och revisionsbyrå, mot 

taxeringsnämnden. Nils var tidigare revisor i en bostadsrättsförening. Förvaltaren för 

bostadsrättsföreningen dömdes för förskingring och blev skadeståndsskyldig gentemot föreningen. 

Dock saknade förvaltaren medel för att erlägga skadeståndet, vilket medförde att föreningen stämde 

revisorerna. Nils yrkade avdrag för det utgivna skadeståndet, men taxeringsnämnden medgav ej 

avdrag.  

 

Länsskatterätten ansåg att skadestånd av detta slag enbart kan beviljas avdrag om skadan kunde 

anses vara normal i förhållande till den bedrivna verksamheten. Länsskatterätten ansåg att det 

erlagda skadeståndet inte utgjorde en kostnad av sådant slag. Därmed kunde inte avdrag medges för 

skadeståndet.  

 

Nils överklagade till kammarrätten, som gjorde samma bedömning som länsskatterätten. De 

omständigheter, varpå skadeståndet hade sin grund, kunde inte anses vara normala för en 

revisionsbyrå. Skadeståndet var därför inte att se som en driftskostnad i verksamheten och var 

därmed inte avdragsgillt.  

 

Efter överklagan från Nils meddelades prövningstillstånd i Regeringsrätten. RR konstaterade till att 

börja med att uppdraget som Nils hade fått av föreningen utgjorde en intäkt i verksamheten. 

Skadeståndsskyldigheten hade uppstått på grund av att Nils inte hade fullgjort sitt uppdrag. 

Skadeståndet var därför att se som en omkostnad i verksamheten. Detta innebar att Nils beviljades 

avdragsrätt för skadeståndet. Domen i målet föll den 13 mars 1981. 

 

Avgörande för bedömningen i detta fall har varit att Nils har varit vårdslös vid utövandet av sina 

arbetsuppgifter. Det faktum att Nils åtagit sig uppgifterna inom ramen för sin näringsverksamhet är 

den bidragande faktorn till att avdrag medgavs för skadeståndet.  

 

5.2.2 RÅ 1993 ref. 67, Konkurrensklausulsfallet  

Parter i målet var H., genom sitt nystartade handelsbolag, mot länsskattemyndigheten. H. hade 

nyligen lämnat en anställning hos Norrala Industrier AB och startat upp en konkurrerande 

verksamhet tillsammans med tre andra personer. H. hade i sitt förra anställningsavtal en 

konkurrensklausul som förbjöd honom att bedriva konkurrerande verksamhet i två år efter avslutat 

anställningsförhållande. I och med att H. hade startat upp en konkurrerande verksamhet bröt H. mot 

konkurrensklausulen och blev därmed skadeståndsskyldig gentemot Norrala Industrier AB. H. drog 
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av skadeståndet som en driftkostnad i handelsbolaget och minskade på så vis handelsbolagets 

beskattningsunderlag.  

 

Länsskattemyndigheten ansåg att skadeståndet utgjorde en privat levnadskostnad och att H. därför 

skulle eftertaxeras. Länsskattemyndigheten ansåg att H. inte hade rätt att göra avdrag i 

handelsbolaget för sina privata levnadskostnader, eftersom sådana kostnader aldrig är avdragsgilla i 

en näringsverksamhet.  

 

Länsrätten konstaterade att skadeståndskravet var riktat mot H. personligen och att 

skadeståndskravet uppkom till följd av H:s tvist med tredje man, Norrala Industrier AB. Ansvaret 

för skadeståndet ålåg enbart H. och var därför att se som en privat icke avdragsgill levnadskostnad. 

Länsrätten gjorde bedömningen att skadeståndet inte var en avdragsgill kostnad i 

näringsverksamheten. 

 

H. överklagade till kammarrätten, som gjorde bedömningen att det var nödvändigt att H. bröt mot 

konkurrensklausulen för att kunna starta upp handelsbolaget. Avtalsbrottet var således en 

förutsättning för att handelsbolaget skulle kunna inleda sin näringsverksamhet med H. 

Kammarrätten ansåg därför att skadeståndet var att se som en avdragsgill kostnad i 

näringsverksamheten och ändrade därmed länsrättens dom.  

 

Riksskatteverket överklagade till RR och utvecklade sin talan. De yrkade att skadestånd vid brott 

mot en konkurrensklausul inte var en kostnad för inkomsternas förvärvande och därför inte kunde 

utgöra en avdragsgill kostnad.  

 

RR la stor vikt vid att det var en av handelsbolagets delägare, som till följd av bolagets verksamhet, 

erhöll skadeståndskravet. RR ansåg, med hänsyn till omständigheterna i fallet, att skadeståndet 

därmed utgjorde en avdragsgill driftskostnad för handelsbolaget. Dom i målet föll 20 september 

1993.  

 

Avgörande i frågan har varit att H. har brutit mot konkurrensklausulen till följd av bolagets 

verksamhet. Det var således en förutsättning för att kunna bedriva näringsverksamheten och därför 

medgavs avdrag för skadeståndet.  
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5.2.3 Mål nr 3806-1999, Ortopedi-fallet 

Parter i målet var Ortopedi Norr AB (ON) mot SKV. Sture Savonen innehade tidigare en 

chefsposition inom LIC Ortopedi AB (LIC). Under hans tid på företaget utlyste landstinget att 

företag som önskade stå för den fortsatta driften av ortopedkliniken i länet skulle inkomma med 

anbud. Två företag lämnade in sådana anbud, varav det ena var LIC och den andra ON. ON var ett 

nytt företag, som bl.a. Sture varit medgrundare till. Han var även VD, styrelseordförande och 

storägare i bolaget. Landstinget valde att ingå avtal med ON. Sture förpliktades av tingsrätten att 

utge skadestånd, till följd av att han brutit mot lojalitetsplikten och utnyttjat sin ledande position vid 

LIC.98 ON betalade en del av skadeståndet. 

 

SKV ansåg att skadeståndet inte var en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten för ON. Som 

skäl för detta anförde SKV att skadeståndet inte hade ett direkt samband med ON:s 

näringsverksamhet. ON överklagade beslutet, med hänvisning till bl.a. Konkurrensklausulsfallet.99 

 

Länsrätten ansåg att skadeståndskravet riktades mot Sture personligen. I avgörandet från tingsrätten 

framgick att avtalet mellan ON och landstinget skulle ha ingåtts även om inte Sture bidragit till det. 

Bolagets verksamhet har inte varit beroende av Sture agerande. Länsrätten menade att skadeståndet 

saknade ett samband med verksamheten och kunde därför inte vara en avdragsgill kostnad för 

bolaget.  

 

ON överklagade ärendet till kammarrätten. Kammarrätten tog i sin bedömning hänsyn till rättsfallet 

Konkurrensklausulsfallet.100 Av rättsfallet framgick att skadeståndet var avdragsgillt eftersom 

skadeståndsanspråket riktades mot en av delägarna ”på grund av bolagets verksamhet”. I och med 

att Sture uppgav i tingsrätten att företaget skulle ha grundats, även utan hans delaktighet, ansåg 

kammarrätten att det inte var styrkt att skadeståndet ”är en kostnad på grund av bolagets 

verksamhet”. Skadeståndet var därför inte en avdragsgill kostnad. Dom i målet föll den 29 augusti 

2001.  

 

Avgörande i detta fall var, till skillnad från bedömningen i Konkurrensklausulsfallet som refererats 

till ovan, att skadeståndet inte uppkommit som en direkt följd av bolagets verksamhet.101 Det är inte 

styrkt att avtalsbrottet var en förutsättning för näringsverksamheten och därmed kunde inte avdrag 

för skadeståndet medges.  
                                                
98 Se tingsrättens dom T 417/91. 
99 Se RÅ 1993 ref. 67, se rättsfallsreferatet ovan (under rubrik 5.2.2). 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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5.2.4 RÅ80 1:12, MBL-fallet 

Nedanstående rättsfall har tappat en del av sin betydelse för vägledningen för avdragsrätten för 

skadestånd i och med att den medförde en lagändring. Efter avkunnad dom infördes bestämmelsen i 

16 kap. 15 § IL om avdragsförbud för arbetsrättsliga skadestånd. Rättsfallet har omnämnts i 

doktrin.102 Lodin m.fl. anser att principen som fastställdes i rättsfallet fortfarande har betydelse för 

andra typer av skadestånd som en näringsidkare orsakat avsiktligt och om det är affärsmässigt 

motiverat.103 Av den orsaken valde vi att analysera rättsfallet. 

 

Parter i målet var Kullin & Andersson AB (KA) mot riksskatteverket. KA bedrev byggnadsrörelse 

och underlät att förhandla, enligt reglerna i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL), med fackföreningarna Skaraborgs Byggmästareförening och Svenska Byggnadsarbetare-

förbundet. KA blev därför skadeståndsskyldiga.  

 

KA ansökte om förhandsbesked från riksskatteverket om huruvida skadeståndet var en avdragsgill 

kostnad i verksamheten. Riksskatteverkets nämnd fann att skadeståndet inte gick att hänföra som en 

kostnad för personal. De ansåg vidare att skadeståndet inte kunde anses som en normal kostnad, 

med hänsyn till bolagets verksamhet, och att skadeståndet därför inte var en avdragsgill kostnad.  

 

KA överklagade beslutet till RR, som fann att skadeståndet var att ”anse som omkostnad i bolagets 

rörelse”, utan att ange några vidare skäl för sin bedömning. Med anledning av detta, och att inget 

annat undantag i KL var tillämpligt, ansåg RR att skadeståndet var en avdragsgill omkostnad. Dom 

i målet föll den 4 mars 1980. 

 
5.3 Erlagda utomobligatoriska skadestånd 
Vad gäller utomobligatoriska skadestånd i en näringsverksamhet har praxis förändrats. Tidigare var 

bedömningen avgörande av huruvida skadeståndet utgjordes av vad som i näringsverksamheten 

kunde antas vara en normal risk. År 1999 slopades kapitalförlustbegreppet i lagtext.104 En del av 

den praxis som finns på området har varit kopplad till kapitalförlustbestämmelserna.  

 

                                                
102 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 310 
och ”Vad ska dras av som utgift?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html  
103 Se exempelvis Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2015, s. 310. Enligt Lodin kan principen även synas i Revisorsfallet (RÅ 1993 ref. 67). 
104 Se prop. 1996/97:154 s. 24 ff. 
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Vi har valt att enbart referera två rättsfall som berör utomobligatoriska skadestånd.105 Detta på 

grund av att äldre praxis, i och med propositionen, förlorat en del av sin prejudicerade roll.106 Fallet 

med bensinmacken visar tydligt på hur den gamla bedömningen av avdragsrätten för 

utomobligatoriska skadestånd genomfördes, vilket är intressant för oss vid analysdelen.107 

Vattenfall-målet avgjordes efter slopandet av kapitalförlustbegreppet, men praxis på området efter 

avskaffandet av kapitalförlustbestämmelsen är annars begränsad.108 Vi har därför valt att redogöra 

för propositionen och de förändringar som denna medförde under rubrik 5.5. 

 

5.3.1 Mål nr 6806-1972, Bensinmacken 

Parter i målet var Folke Johansson, via sin näringsverksamhet, mot taxeringsnämnden. Folke bedrev 

en mack och blev skadeståndsskyldig på grund av att en kund ramlade ner i en smörjgrop och 

skadade sig. Folke betalade 5 000 kr i kompensation, utan att frågan behandlats av domstol. Folke 

yrkade sedan avdrag för kostnaden i sin deklaration.  

 

Taxeringsnämnden motsatte sig avdraget och menade att skadeståndet inte var att se som en normal 

kostnad i näringsverksamheten, utan fick istället bedömas som en ej avdragsgill kapitalförlust.  

 

Beslutet prövades i länsskatterätten, som fastställde taxeringsnämndens beslut utan vidare 

redogörelse av frågan.  

 

Folke överklagade beslutet till kammarrätten. Folke yrkade att kostnaden var nödvändig för att 

förvärva och bibehålla intäkter i hans näringsverksamhet. Kammarrätten ansåg att olyckan var en 

sådan risk som får anses hänförlig till verksamheter som bedrivs i liknande lokaler. Med anledning 

därav fann kammarrätten att skadeståndet var en avdragsgill omkostnad i näringsverksamheten. 

Dom i målet föll den 24 oktober 1974. 

 

Det som var avgörande för utgången av målet var att kostnaden ansågs vara normal i förhållande till 

den bedrivna verksamheten. Innan slopandet av kapitalförlustbestämmelsen var det 

normalitetskravet som var avgörande. I målet i fråga ansåg kammarrätten att förlusten uppfyllde 

normalitetskravet.  

 

                                                
105 Se Bensinmacken (mål nr 6806-1972) och Vattenfall-målet (mål nr 833-09). 
106 Se ”Vad som ska dras av i näringsverksamhet”, s. 897, http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115084 
107 Se mål nr 6806-1972. 
108 Se mål nr 833-09. 
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5.3.2 Mål nr 833-09, Vattenfall-målet 

Detta rättsfall berörde många olika transaktioner och transaktionstyper. Vi har enbart valt att 

referera till de delar i målet som behandlar själva skadeståndsfrågan, eftersom det är denna som är 

av intresse för oss i vår uppsats.  

 

Parter i målet var Vattenfall AB mot SKV. Vattenfall hade i sin deklaration yrkat avdrag för 

skadestånd som hade utbetalats till Hamburg Stad. Skadeståndet var en kompensation för bortfall av 

skatteintäkter till staden, till följd av att Vattenfall hade avslutat ett ingånget huvudavtal (Master 

Agreement) i förtid.  

 

SKV nekade avdrag. Enligt SKV:s bedömning var det fråga om ett utomobligatoriskt skadestånd. 

Vattenfall bröt aldrig mot huvudavtalet, utan de valde att avsluta det i förtid, för att istället ingå en 

ny typ av avtal. Avtalet sades upp för att Vattenfall planerade en omlokalisering. SKV menade att 

det vid omlokalisering inte fanns någon klausul i huvudavtalet om ersättning eller skadestånd. 

Eftersom det inte var fråga om ett skadestånd som utgick på grund av avtalsbrott, var bedömningen 

tvungen att göras utifrån om skadeståndet kunde anses utgöra en driftskostnad i verksamheten. I så 

fall hade skadeståndet varit avdragsgillt enligt 16 kap. 1 § IL.  

 

SKV hänvisade i sin bedömning till prop. 1996/97:154 s. 25.109 Av propositionen framgår bland 

annat att ”Det är inte givet att de onormala förluster som i dag inte anses avdragsgilla på grund av 

kapitalförlustbestämmelsen, t.ex. vissa skadestånd, verkligen är av sådan karaktär att de kan 

betraktas som kostnader i verksamheten. Det är med andra ord inte självfallet att det räcker med att 

en förlust har ett samband med verksamheten för att den skall kunna sägas utgöra en kostnad i 

verksamhet”.110 Med bakgrund av detta och övriga omständigheter i frågan nekade SKV avdrag för 

skadeståndet.  

 

Länsrätten delade SKV:s bedömning och ansåg att skadeståndet inte utgjorde en omkostnad i 

Vattenfalls verksamhet. Skadeståndet var därmed inte en avdragsgill kostnad.  

 

Vattenfall överklagade domen till kammarrätten. Kammarrätten fann inte några skäl att göra en 

annan bedömning än länsrättens. Skadeståndet kom därmed att anses som en icke avdragsgill 

kostnad i näringsverksamheten. Dom i målet föll 21 december 2009.  

                                                
109 Se under avsnitt 5.5. 
110 Notera dock att i SKV:s handbok ”Andra kostnader i näringsverksamhet” 
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html har SKV inte citerat propositionen ordagrant. Exempelvis har 
SKV skrivit ”ska anses” istället för ”skall kunna sägas”. Vi har dock valt att återge stycket så som det föreskrivs i propositionen. 
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Denna dom föll efter slopandet av normalitetskravet. Avgörande i fallet var därför om skadeståndet 

kan ses som en kostnad i verksamheten. Kammarrätten hänvisade till propositionen och 

konstaterade att skadeståndet inte utgjorde en kostnad som avdragsgill för bolaget.  

 
5.4 Rättsfallens täckning i doktrinen 
Som nämnt ovan finns det inte mycket skrivet i doktrin om skatteplikt respektive avdragsrätt 

gällande skadestånd i näringsverksamhet. De rättsfall som berör området nämns inte heller särskilt 

frekvent i doktrin, några av de rättsfall vi redogjort finns dock omnämnda i doktrin.  

 

Nykomb-fallet och Belebro-fallet omnämns i Inkomstskattelagen: en kommentar.111 Rättsfallen 

redogörs för i samband med lagkommentaren till 8 kap. 22 § IL. Det görs ingen genomgående 

analys av rättsfallen i boken, utan det ges endast en beskrivning av rättsfallens sakomständigheter 

och den slutsats domstolen kommer fram till.112 Författarna kommenterar också det faktum att HFD 

i Nykomb-fallet väljer att gå på lagens ordalydelse och förbise att ingen materiell ändring var tänkt 

vid införande av IL, utöver detta ges inga övriga reflektioner.113  

 

Revisorsfallet, konkurrensklausulsfallet och MBL-fallet är samtliga omnämnda av Lodin m.fl. i 

Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt.114 Rättsfallen beskrivs kortfattat för att försöka 

klargöra vid vilka situationer det råder avdragsrätt för skadestånd i en näringsverksamhet. Lodin 

m.fl. redogör för sakomständigheterna i respektive fall och vilken vägledning rättsfallen ger.115 

Dessa tre rättsfall omnämns också i SKV:s rättsliga vägledning. Även här görs endast en kortare 

sammanfattning, på endast ett fåtal meningar, av varje rättsfall.116 

 

5.5 Regeringens proposition 1996/97:154. Kapitalförluster och 

organisationskostnader vid beskattningen, m.m.  
I propositionen föreslog regeringen att kapitalförlustbegreppet i lagtexten skulle avskaffas.117 

Tidigare stadgades i 20 § KL att onormala kapitalförluster i en näringsverksamhet inte var 

                                                
111 Se HFD 2012 ref. 39 och HFD 2105 not. 30. Andersson, Mari, Saldén-Enérus, Anita & Tivéus, Ulf, Inkomstskattelagen: en kommentar. 
D. 1, 1–28 kap., 15. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 263 ff.  
112 Ibid, s 263. ff.  
113 Ibid, s 263. ff. 
114 Se RÅ81 1:18, RÅ 1993 ref. 67 och RÅ80 1:12.  
115 Se Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 113 
och 310. 
116 Se ”Vad ska dras av som utgift?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html 
117 Se prop. 1996/97:154, s. 24 ff. 
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avdragsgilla, även om de fanns ett direkt samband med förvärvskällan. Kapitalförlustbestämmelsen 

medförde därför att förluster inte fick dras av om de var onormala i näringsverksamheten, oaktat att 

de i övrigt uppfyllde kriterierna för att vara en avdragsgill kostnad. I propositionen ifrågasattes om 

formuleringen längre var nödvändig i lagtext. Normalitetskravet hade länge gett upphov till kritik, i 

och med att gränsdragningen för vad som fick anses vara normalt respektive onormalt i en 

näringsverksamhet var hårfin.118  

 

Av propositionen framgår att slopandet av kapitalförlustbestämmelsen och normalitetskravet 

innebär att vissa onormala förluster som tidigare inte var avdragsgilla på grund av 

normalitetskravet, i dag har blivit avdragsgilla.119 I propositionen framgår även att så inte behöver 

vara fallet. I dag grundas bedömningen om avdragsrätt föreligger enbart på om förlusten kan anses 

utgöra en kostnad i verksamheten. Lagstiftaren uttrycker dock i propositionen att det inte är 

självklart att de tidigare onormala förlusterna som inte var avdragsgilla på grund av 

kapitalförlustbestämmelsen kommer att ses som kostnader i näringsverksamheten. Skadestånd tas 

upp som ett sådant exempel. Lagstiftaren hävdar istället att den nya formuleringen som tar sikte på 

att förlusten ska utgöra en kostnad i verksamheten skulle kunna innebära att det ställs ett hårdare 

krav för avdragsrätt. I den tidigare bestämmelsen användes uttrycket ”[…] avdrag inte medges för 

onormala förluster trots att de har ett samband med förvärvskällan”. Det förs därför en diskussion 

om uttrycket ”utgöra en kostnad” är ett hårdare rekvisit än ”samband med förvärvskällan”.  

 

  

                                                
118 Se prop. 1996/97:154, s. 25. 
119 Ibid, s. 25. 
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6. ANALYS 
 

6.1 Erhållna skadestånd 
I tre stycken av de fyra rättsfallen som refererats till under avsnittet 5.1 blev utgången i målen att 

skadeståndet var att anse som en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.120 Värt att poängtera är 

att samtliga av dessa tre rättsfall föll in under huvudregeln för skatteplikt i 15 kap. 1 § IL. 

 

I Lillemor-fallet fastställde Förvaltningsrätten i Växjö att skadeståndet som Lillemor erhållit ska 

anses utgöra en skattepliktig intäkt i hennes näringsverksamhet.121 Förvaltningsrätten ansåg att 

eftersom ersättningen syftade till att kompensera för att Lillemors verksamhet i lokalen kom att 

upphöra tidigare, måste ersättningen gå att hänföra till själva verksamheten.  

 

Det, enligt domstolen, tydliga sambandet mellan verksamhetens upphörande och erhållandet av 

ersättning är vad domstolen grundar sin bedömning på när de kommer fram till att ersättningen går 

att hänföra till den bedrivna verksamheten. Det är i målet ostridigt att Lillemor använde lokalen för 

att bedriva sin näringsverksamhet. Det är på grund av att Lillemor bedriver verksamhet i lokalen 

som frågan om ersättningen uppkommer. Hade Lillemor aldrig bedrivit näringsverksamhet hade 

hon aldrig använt lokalen och någon ersättning hade således aldrig blivit aktuell. Vi anser därför att 

ersättningen måste utgått på grund av näringsverksamheten och att ersättningen därav hänför sig till 

inkomstslaget näringsverksamhet. I och med att detta väl är konstaterat måste bedömningen sedan 

göras utifrån om ersättningen är skattepliktig enligt 15 kap. 1 § IL. Huvudregeln är att samtliga 

inkomster ska tas upp som intäkt om inte något undantag i IL medges. Det enda undantaget i IL 

som skulle kunna bli aktuellt är 8 kap. 22 § IL. Domstolen prövar om undantaget är tillämpligt i 

frågan, men konstaterar sedan att så inte är fallet.  

 

Domstolen är något kortfattad vad gäller domskälen. En intressant fråga är om domstolen hade 

kunnat utveckla sina domskäl genom att påvisa att ersättningen är avsedd att kompensera de 

skattepliktiga inkomster som Lillemor går miste om i samband med den förtida uppsägningen. I 

Bjurfors-fallet för förvaltningsrätten just detta resonemang och kommer fram till att skadeståndet är 

skattefritt eftersom de ersätter en skattefri intäkt (skattefri kapitalvinst).122 I dagens läge torde dock 

inte resonemanget hålla i och med avgörandet från Nykomb-fallet.123  

                                                
120 Se Lillemor-fallet (mål nr 562-10), Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39) och Belebro-fallet (HFD 2015 not. 30). 
121 Se mål nr 562-10. 
122 Se mål nr 1876-10. 
123 Se HFD 2012 ref. 39. 
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Vilka slutsatser kan då dras med utgångspunkt i Nykomb-fallet?124 Länsrätten och HFD kom fram 

till samma domslut, men domskälen och vad domstolarna beaktade skilde sig åt. Kammarrättens 

domslut var dock avvikande från de andra instanserna. Nykomb, som erhållit skadeståndet, hävdade 

att ersättningen var avsedd att täcka minskade utdelningsmöjligheter från dotterbolaget. Eftersom 

utdelningen hade varit skattefri ansåg Nykomb att ersättningen också borde vara skattefri. Även här 

förs således resonemanget kring att skadestånd skulle kunna vara skattefria om de avser att täcka 

skattefria intäkter. Länsrätten beaktar detta men drar slutsatsen att det inte är fråga om en ersättning 

för minskade skattefria utdelningsmöjligheter utan för ren förmögenhetsskada. Länsrätten lämnar 

dock fortfarande frågan obesvarad om vad som gäller i det fall skadeståndet hade avsett täcka 

skattefria intäkter. Hade skadeståndet i så fall varit skattefritt?  

 

Kammarrätten väljer att gå en annan väg i sin bedömning. Istället för att se till vad ersättningen 

avser att täcka, konstaterar kommarrätten att ersättning är hänförlig till inkomstslaget 

näringsverksamhet. De utreder sedan om ersättningen faller in under undantaget i 8 kap. 22 § IL. 

Kammarrätten drar kopplingar till 19 § KL och konstaterar att de faller in under undantaget. 

Kammarrättens resonemang kring detta och huruvida KL fortfarande kan tillämpas kommer 

redogöras för under avsnitt 6.6.  

 

HFD:s bedömning att ersättningen utan tvekan faller in under 15 kap. 1 § IL har fått prejudicerande 

verkan. I efterföljande avgöranden har hänvisning skett till denna dom.125 HFD delade inte 

kammarrättens bedömning om att ersättningen faller in under undantaget i 8 kap. 22 § IL. Nykombs 

yrkande om att ersättningen avser täcka skattefria intäkter kommenteras inte av HFD. Frågan är om 

tystnaden från HFD kan eller ska tolkas som att det inte spelar någon roll vad skadeståndet avser att 

ersätta. Skadestånd tycks i så fall, med utgångspunkt i målet, alltid vara skattepliktiga förutom i de 

fall skadeståndet faller in under undantaget 8 kap. 22 § IL. Vi anser att det hade varit önskvärt för 

klargörandet av rättsläget om HFD diskuterat Nykombs yrkande och besvarat frågan om varför det 

inte tas hänsyn till i bedömningen. HFD:s tystnad bidrar till att det fortfarande, enligt vår mening, 

finns utrymme att pröva frågan om skadeståndets syfte spelar roll vid bedömningen av om erhållna 

skadestånd är skattepliktiga.  

 

                                                
124 Se HFD 2012 ref. 39. 
125 Se exempelvis Belebro-fallet (mål nr 74-15 från SRN och HFD 2015 not 30) som hänvisar till Nykomb-fallet (HFD 2012 ref.39). 
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I Belebro-fallet fastställde HFD den bedömning som SRN gjort i frågan.126 Anledningen till detta 

torde vara att SRN dels gör en väldigt snarlik bedömning som den som gjordes i Nykomb-fallet, 

dels att SRN även hänvisar till rättsfallet i fråga.127 Genom detta fastställande tydliggörs det att 

Nykomb-fallet fått prejudicerande verkan. Återigen förs resonemang kring att skadestånd faller in 

under sådan inkomst som omfattas av 15 kap. 1 § IL och kan enbart undantas från beskattning 

genom undantaget i 8 kap. 22 § IL. Tänket är återkommande och lätt att följa. Eftersom HFD aldrig 

bemötte frågan om huruvida skattefrihet föreligger för skadestånd som avser att täcka skattefria 

intäkter, gör vi bedömningen att det är 15 kap. 1 § IL och endast undantaget i 8 kap. 22 § IL som 

ska tillämpas för samtliga erhållna skadestånd. Med andra ord tycks det inte spela någon roll vad 

skadeståndet avser att ersätta. Efter avkunnad dom i samtliga av dessa tre fall får nu rättsläget anses 

vara tämligen klargjort på området.  

 

Det bör nämnas några ord om Bjurfors-fallet.128 I rättsfallet kommer Förvaltningsrätten i Härnösand 

fram till att skadeståndet är skattefritt på grund av att ersättningen avser att täcka utebliven skattefri 

kapitalvinst. Avgörandet överklagades aldrig. I domen finns det flera intressanta aspekter. 

Förvaltningsrätten gör till exempel bedömningen att skadeståndet inte går att hänföra till inkomst av 

näringsverksamhet. I målet är det fråga om ersättningen för utebliven försäljning av 

näringsbetingade andelar. Vi anser att en sådan försäljning i allra högst grad är hänförlig till 

inkomst av näringsverksamhet; det går inte att inneha näringsbetingade andelar om det inte bedrivs 

en näringsverksamhet, enligt 24 kap. 13 § IL. I Lillemor-fallet var skadeståndet för den förtida 

uppsägning av Lillemors lokal hänförlig till inkomst av näringsverksamhet.129 Att ett skadestånd av 

det slaget ska vara skattepliktigt, men att skadestånd på grund av utebliven försäljning av 

näringsbetingade andelar inte ska vara skattepliktigt ter sig rent av motsägelsefullt enligt vår 

mening. 

 

Förvaltningsrätten ansåg vidare att skadeståndet täckte utebliven skattefri kapitalvinst och skulle 

därför inte beskattas. Vi finner resonemanget intressant vilket vi tidigare förmedlat i uppsatsen. 

Dock kom det i uppsatsen omtalade Nykomb-fallet efter FR:s avgörande och det innebär således att 

FR:s avgörande förlorat sin eventuella vägledande ställning.130 

 

                                                
126 Se HFD 2015 not. 30. 
127 Se HFD 2012 ref. 39. 
128 Se mål nr 1876-10. 
129 Se mål nr 562-10. 
130 Se HFD 2012 ref. 39. 



 40 

Värt att poängtera är att domen från förvaltningsrätten aldrig överklagades av någondera av 

parterna. Domen från kammarrätten i Nykomb-fallet hade meddelats vid denna tidpunkt, vilket kan 

tänkas vara en förklaring till detta. Visserligen tog inte förvaltningsrätten hänsyn till domen från 

kammarrätten i sin bedömning, men den klagande parten valde att åberopa den som stöd för sin 

talan. Detta med anledning av att kammarrätten ansåg att skadeståndet skulle vara skattefritt om det 

avser att ersätta en skattefri intäkt. HFD kom sedan att ändra kammarrättens domslut, av detta skäl 

torde FR:s avgörande i det aktuella fallet inte längre ha någon vägledande ställning alls enligt vår 

mening.  

 

6.2 Erlagda skadestånd på grund av avtalsbrott 
I de rättsfall vi har granskat som berör skadestånd på grund av avtalsbrott blev utgången i tre av fyra 

rättsfall att skadeståndet ska anses vara avdragsgillt.131 Omständigheterna i fallen skiljer sig åt 

något, därför är det svårt att jämföra rättsfallen med varandra. Å andra sidan spelar det egentligen 

inte någon roll eftersom rättsfallen var för sig har prejudicerande verkan. Detta bidrar till att de 

tillsammans täcker ett större område, som i sin tur innebär en djupare förståelse för frågan.  

 

HFD fastställde i Revisorsfallet att skadestånd som utgått på grund av att en revisor har varit 

vårdslös vid utövandet av sina arbetsuppgifter är en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten.132 

Däremot ansåg både länsrätten och kammarrätten att skadeståndet i frågan inte var avdragsgillt. 

Anledningen till detta var enligt instanserna att skadeståndet inte var normalt i förhållande till 

näringsverksamheten. Instansernas avgörande anser vi är tämligen märkliga. Revisorn har brustit i 

fullgörandet av sina arbetsuppgifter. Det är ostridigt att utförande av revision faller inom ramen för 

arbetsuppgifterna. Att missa någonting vid utförandet av sina arbetsuppgifter måste enligt vår 

mening anses vara normalt förekommande i verksamheter. Detta får anses gälla även vid yrken som 

kräver noggrannhet, så som revisorsyrket.  

 

HFD gjorde, som tidigare nämnts, en annan bedömning än de föregående instanserna. HFD lade 

ingen vikt alls vid om kostnaden var att anse som normal i verksamheten. De grundade istället sin 

bedömning på att uppdraget har medfört skattepliktiga intäkter i rörelsen och att de kostnader som 

uppkommit på grund av att revisorn brustit i sin fullgörelse av samma uppdrag är att se som 

kostnader i rörelsen. HFD hänvisar aldrig till någon lagparagraf och viktigt att betona är att vid 

tidpunkten för avgörandet tillämpades KL. Men resonemanget stämmer överens med principen att 

utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. Principen återfanns vid tidpunkten 
                                                
131 Se Revisorsfallet (RÅ81 1:18), Konkurrensklausulsfallet (RÅ 1993 ref. 67) och MBL-fallet (RÅ80 1:12). 
132 Se RÅ81 1:18. 
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för avgörandet i 20 § KL och följde också med vid införandet av IL, där den i dag återfinns i 16 

kap. 1 § IL.  

 

Slutsatsen som går att dra av domen från Revisorsfallet är att skadestånd som orsakats av 

näringsidkarens vårdslöshet eller brister vid utövandet av arbetsuppgifterna är avdragsgilla. Vi delar 

HFD:s bedömning att skadeståndet ska vara avdragsgillt; skadestånd av detta slag är en sådan 

kostnad som får anses hänförlig till utövande av näringsverksamhet. HFD berör dock inte frågan om 

kostnaden ska anses vara normal i verksamheten eller inte, vilket kan innebära att det inte uppställs 

något krav på normalitet för att medge avdrag. Å andra sidan skulle det kunna anses att 

normalitetskravet uppfylls per definition i och med att skadeståndet utgör en kostnad och att 

kostnader är normala i en verksamhet. Det senare alternativet är vad vi anser sannolikt. Nämnvärt är 

att det normalitetskrav som diskuteras i domen i dag är borttaget från lagtexten. Detta diskuteras 

fortsättningsvis under avsnitt 5.5.  

 

Hittills har vi diskuterat vad konsekvensen blir vid skadestånd till följd av näringsidkarens 

vårdslöshet. I MBL-fallet, Konkurrensklausulsfallet och Ortopedi-fallet diskuteras vad 

konsekvenserna blir om skadestånd uppkommer på grund av näringsidkarens avsiktliga agerande.133  

 

I MBL-fallet konstaterade RR att ett skadestånd som uppkommit på grund av att arbetsgivaren låtit 

bli att förhandla med arbetstagarorganisationer, vilket de är tvungna att göra enligt 38 § MBL, är 

avdragsgillt. Vid tidpunkten för avgörandet fanns det ingen bestämmelse i lag som reglerade 

arbetsrättsliga skadestånd. Efter domslutet infördes ett sådant avdragsförbud i 20 § KL. I dag 

återfinns förbudet i 16 kap. 15 § IL. Detta har medfört att rättsfallet har förlorat en del av sin 

prejudicerande verkan. I senare rättsfall fastställs dock principen, med hänvisning till detta rättsfall, 

att skadestånd kan vara avdragsgilla fast de utgår på grund av näringsidkarens avsiktliga handlande. 

Detta torde innebära att rättsfallet bibehållit en viss vägledande ställning och därför har fortsatt 

betydelse vid avgörande om avdragsrätt för liknande skadestånd föreligger.134  

 

Skadestånd som utgått på grund av en medveten handling har också behandlats i 

Konkurrensklausulsfallet och Ortopedi-fallet.135 I båda fallen rörde det sig om skadestånd som 

utgått till följd av att arbetstagare startat konkurrerande verksamheter. I första fallet från RR var 

skadeståndet avdragsgillt medan i det andra fallet från kammarrätten var skadeståndet inte att anse 

                                                
133 Se RÅ80 1:12, RÅ 1993 ref. 67 och mål nr 3806-1999. 
134 Se även Lodin, Sven-Olof, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt. D. 1, 15., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, 
s. 310.  
135 Se RÅ 1993 ref. 67 och mål nr 3806-1999. 
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som avdragsgillt, vilket är intressant eftersom omständigheterna i båda fallen var likartade. Vad 

som varit avgörande vid bedömningarna har varit om skadeståndet var en kostnad som utgått på 

grund av bolagets verksamhet. I Konkurrensklausulsfallet konstaterade RR att skadeståndet var en 

kostnad som utgått på grund av verksamheten.136 Det var en förutsättning att näringsidkaren skulle 

bryta mot sin konkurrensklausul och därmed ådra sig ett skadestånd för att kunna bedriva den nya 

verksamheten. Skadeståndet kan enligt vår mening anses vara affärsmässigt motiverat och är det 

som är avgörande för att avdragsrätten föreligger. Det är på denna punkt som RR:s bedömning 

skiljer sig från kammarrättens bedömning. I Ortopedi-fallet konstaterar kammarrätten att det inte är 

styrkt att skadeståndet utgått på grund av bolagets verksamhet.137 Här var det dock inte fråga om 

brott mot en konkurrensklausul, eftersom det inte fanns någon klausul av det slaget i 

anställningsavtalet. Näringsidkaren hade istället ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att han 

brutit mot sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och röjt företagshemligheter vid uppstartande 

av den konkurrerande verksamheten. Näringsidkaren har i det fallet medgett att det nystartade och 

konkurrerande bolaget hade uppkommit även utan hans delaktighet. Skadeståndet var därför inte 

nödvändigt för att bilda det nya bolaget. Vår uppfattning är att skadeståndet inte ansetts vara 

tillräckligt affärsmässigt motiverat för att avdragsrätt ska föreligga.  

 

6.3 Erlagda utomobligatoriska skadestånd  
Innan slopandet av normalitetskravet gjordes bedömningen, huruvida erlagda utomobligatoriska 

skadestånd var avdragsgilla eller inte, utifrån om skadeståndet kunde anses normalt i 

näringsverksamheten.138 I avgörandet av Bensinmacken ansågs skadeståndet vara avdragsgillt 

eftersom det skett en olycka som ansetts utgöra en normal risk i verksamheten.139 Avgörandet 

härstammar från tiden innan slopandet av normalitetskravet, vilket syns tydligt eftersom hela 

bedömningen grundar sig på huruvida risken var normal för den typen av verksamheten. I och med 

slopandet av normalitetskravet förändrades bedömningen för utomobligatoriska skadestånd. I dag 

görs istället bedömning utifrån om skadeståndet utgör en kostnad i verksamheten. Att göra en 

bedömning utifrån vad som är normalt i en verksamhet ter sig nämligen svårt. Vad som är normalt 

torde vara en subjektiv bedömning, som sker med utgångspunkt i det enskilda fallet. I fallet 

Bensinmacken hade en kund ramlat vid en bensinmack och skadat sig, vilket ansågs vara en normal 

risk för den typen av verksamhet. Om kunden istället hade ramlat vid ett besök på ett kontor, hade 

risken då också varit att anse som normal? Svaret är troligtvis nekande. Slopandet av 

                                                
136 Se RÅ 1993 ref. 67. 
137 Se mål nr 3806-1999. 
138 Se exempelvis ”Vad ska dras av som utgift?” http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.4/331530.html och mål nr 
6806-1972. 
139 Se mål nr 6806-1972. 
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normalitetskravet torde inneburit att det görs en mer rättvis bedömning vid utomobligatoriska 

skadestånd. Med mer rättvis bedömning menar vi i detta fall att bedömningen blir mer objektiv och 

förutsebarheten ökar. Frågan kvarstår dock om bedömningen verkligen är mer objektiv. 

 

I Vattenfall-målet konstaterar kammarrätten att skadeståndet i frågan inte är avdragsgillt.140 Här 

görs bedömningen att skadeståndet inte utgör en kostnad i verksamheten. Kammarrätten och 

länsrätten är fåordiga i sin bedömning, de yttrar enbart att de delar SKV:s bedömning i frågan. SKV 

hänvisar i sin tur till propositionen som slopade normalitetskravet.141 I propositionen fastställs att 

det inte är säkert att skadeståndet utgör en kostnad enbart för att det finns ett samband med 

verksamheten. Detta torde innebära att det inte är tillräckligt att sambandskravet uppfylls för att 

skadeståndet ska anses utgöra en kostnad. Slopandet av normalitetskravet kan således ha inneburit 

att den bedömning som görs i dag är strängare än den bedömningen som gjordes tidigare. Det går 

också att ifrågasätta om begreppet ”utgöra en kostnad i näringsverksamheten” är mer förutsebarhet 

än den tidigare ordalydelsen ”normalt i verksamheten”. Det tycks finnas få rättsfall som berör 

området, vilket medför att området fortfarande inte är helt klarlagt. I det rättsfall vi refererat till 

konstaterade kammarrätten att skadeståndet inte uppfyller rekvisiten för att utgöra en kostnad. 

Vilket tyder på att bedömningen som gjorts är förhållandevis sträng.  

 

6.4 Vilken betydelse har Skatteverkets yttranden? 
SKV har i flera av de ovan refererade rättsfallen åberopat sina egna ställningstaganden och 

allmänna råd som stöd för sin talan. De olika publikationernas rättsliga ställning har redogjorts för i 

avsnitt 4.1.1. I somliga rättsfall har domstolen vid sin bedömning valt att följa SKV:s allmänna råd 

och grundat sina domskäl på dessa. I exempelvis Vattenfall-målet åberopar SKV sina handböcker 

för att styrka att avdragsrätt inte föreligger för skadeståndet.142 Enligt handböckerna måste det 

styrkas att skadeståndet utgör en kostnad i verksamheten för att det ska vara avdragsgillt, och så var 

inte fallet. Länsrätten och kammarrätten delade SKV:s bedömning. SKV:s uttalanden hade därmed 

betydelse för utgången i målet.  

 

Det finns även exempel på rättsfall när SKV:s publikationer och yttranden inte haft någon betydelse 

för utgången i målet. Det kan antingen bero på att domstolen inte helt eller delvis delar SKV:s 

ställningstagande i deras yttranden eller att de allmänna råden helt enkelt inte var applicerbara på 

frågan i målet. I Bjurfors-fallet åberopade SKV sitt ställningstagande, i form av styrsignalen 

                                                
140 Se mål nr 833-09. 
141 Se prop. 1996/97:154. 
142 Se mål nr 833-09. 
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”Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar”, som stöd för 

sin talan.143 Förvaltningsrätten valde att inte alls se till styrsignalen vid sin bedömning, utan 

grundade istället sin bedömning på vad skadeståndet avsåg att kompensera. Förvaltningsrätten 

dömde i motsats till SKV:s yrkande. I detta fall var således inte SKV allmänna råd vägledande för 

utgången av målet. 

 

Det finns också exempel på uttalanden i rättsfall där SKV säger emot sig själva. I Bjurfors-fallet 

styrker SKV sin talan genom att hävda att skatteplikt ska föreligga till följd av 

reciprocitetsprincipen.144 SKV uttalande lyder enligt följande: ”Då avdragsrätt för skadeståndet i 

det aktuella fallet får anses föreligga för köparen ska motsvarande inkomst beskattas hos säljaren 

till följd av reciprocitetsprincipen.” I Hockey-målet styrker däremot SKV sin talan för att 

skatteplikt ska föreligga med hänvisning till att det inte råder något krav på reciprocitet.145 Detta 

genom uttalandet: ”Skatteverket anser inte att det förhållandet att det är fråga om skadestånd som 

utgör ersättning för en icke avdragsgill kostnad utgör hinder för beskattning då det för vare sig 

avdragsrätt eller skatteplikt beträffande skadestånd uppställs något krav på reciprocitet.”  

 

Inte i något av avgörandena lägger domstolen någon vikt vid huruvida det råder reciprocitet eller ej. 

Men det faktum att SKV är motsägelsefulla i frågan tyder på att det finns en problematik som 

dessutom inte är helt fastställd eller utredd. Hur stor vikt ska läggas vid SKV:s uttalanden när de 

själva inte är konsekventa i sina bedömningar? Det råder inget tvivel om att SKV har en vägledande 

roll inom skatterätten. Det är en statlig myndighet som i vissa frågor, efter bemyndigande från 

regeringen, har rätt att meddela bindande föreskrifter för såväl fysiska som juridiska personer. 

Eftersom det är en myndighet som finns representerade på 103 servicekontor över hela landet 

innebär det en svårighet för SKV att vara konsekventa i sina bedömningar.146 Det är inte 

förutsebart, vilket innebär att det heller inte är rättssäkert. Å andra sidan är det inte heller önskvärt 

att samla allt arbete på ett kontor, ty det skulle medföra sämre service.  

 

Hultqvist har diskuterat huruvida bestämmelser som är allmänt vagt formulerade kan strida mot 

legalitetsprincipen. Hultqvist tar som exempel upp bestämmelser som till sin natur är enkelt 

formulerade och rent språkligt lätta att förstå, men istället brister gällande den juridiska 

                                                
143 Se mål nr 1876-10 och Dnr 131 239842-06/111. 
144 Se mål nr 1876-10. 
145 Se mål nr 1629-08. 
146 Se ”Skatteverkets servicekontor”, https://www.skatteverket.se/omoss/samverkan/servicekontor.4.3a7aab801183dd6bfd380002046.html 
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precisionen.147 Vi anser att den problematik Hultqvist diskuterat återfinns i SKV:s rättsliga 

vägledning för skatteplikten respektive avdragsrätten för skadestånd. Se exempelvis SKV:s yttrande 

att skadestånd ska tas upp som skattepliktig intäkt om de ”inflyter i verksamheten”. Formuleringen 

är enkel att förstå rent språkligt, men den bringar inte klarhet i var gränsen går för vad som får anses 

inflyta i en näringsverksamhet. 

 

Slutsatsen blir följaktligen att SKV:s yttranden och allmänna råd har betydelse och är till viss del 

vägledande på området, men de är inte alltid helt felfria och måste därför ses mot bakgrund av detta. 

Viktigt att poängtera är att det enbart är SKV:s föreskrifter som är juridiskt bindande och att övriga 

yttrande och allmänna råd m.m. är att se som rekommendationer som kan komma att ändras genom 

domstolsprövning.  

 

6.5 Innebar införandet av IL en oönskad förändring av rättsläget? 
Vi kommer inte gå på djupet med vilken förändring av rättsläget som införandet av IL medförde. 

Anledningen till att vi dock valt att beröra området till viss del är att kammarrätten väljer att delvis 

pröva frågan om det skedde en oönskad förändring av den tidigare regleringen i 19 § KL genom 

införandet av IL (8 kap. 22 § IL).148 Kammarrätten hänvisar till regeringens uppfattning, vilken är 

att om det ska ske en materiell förändring av rättsläget, måste detta framgå av förarbetena. Om det 

inte framgår av förarbetena ska det istället tolkas som att ingen förändring är önskvärd. I sin 

bedömning väljer kammarrätten att gå efter det som framgår av propositionen, alltså att 

bedömningen ska göras på samma sätt som tidigare.149 HFD gick emot kammarrättens dom och 

dömde istället efter ordalydelsen, som den anges i IL. HFD gick med andra ord enbart på vad som 

uttrycks i lagtext, och berörde aldrig frågan om hur införandet av IL skulle tolkas. Att döma utifrån 

lagens ordalydelse är förenligt med legalitetsprincipen.150 Vi tolkar HFD:s tystnad som att den 

tidigare bestämmelsen inte längre ska tillämpas. Enligt Påhlsson är det vanligt förekommande att 

HFD inte lägger någon vikt vid förarbetena i de fall dessa saknar stöd i lagens ordalydelse.151 I de 

fallen väljer HFD istället att döma efter lagtexten. Det styrker också vår tolkning om att den äldre 

bestämmelsen inte längre är tillämplig. Det torde därför innebära att det har skett en materiell 

förändring av rättsläget.  

 
                                                
147 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 738. 
148 Se Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39). 
149 Se prop. 1999/2000:2 del 1. 
150 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 88 och Höglund, Mats, Taxeringsrevision – ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv, 1. uppl., Jure Förlag AB, Diss. Stockholm: Handelshögskolan, 2008, Stockholm, 2008, s. 36.  
151 Se Påhlsson, Robert, Konstitutionell skatterätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2013, s. 89. 
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En diskussion kan föras huruvida förändringen av rättsläget var frivillig eller inte. Å ena sidan fanns 

ingen uttrycklig önskan i propositionen att förändra rättsläget. Vilket kan tolkas som att 

förändringen skedde ofrivilligt. Å andra sidan ändrades ordalydelsen i paragrafen vilket tyder på att 

förändringen av rättsläget var frivillig. Hade avsikten varit att behålla rättsläget oförändrat hade den 

nya bestämmelsen i IL utformats på samma sätt som den tidigare bestämmelsen i KL. För att 

fastställa om förändringen var ofrivillig eller inte krävs dock en mer djupgående analys av frågan, 

vilket inte är en del av syftet med denna uppsats.  

 

6.6 Reciprocitets-, förutsebarhets- och legalitetsprincipen 
Om det råder full reciprocitet mellan skatteplikten och avdragsrätten för skadestånd innebär det att 

varje skadestånd som tas upp hos mottagaren ska dras av hos den erläggande parten. Efter vår 

analys har vi konstaterat att skatteplikt för skadestånd föreligger enligt huvudregeln i 15 kap. 1 § IL 

om inte något undantag, huvudsakligen undantaget i 8 kap. 22 § IL, kan tillämpas. Avdragsrätt 

föreligger om skadeståndet framstår som en kostnad i näringsverksamheten. Som nämnt är det 

oklart var SKV står i frågan. De har argumenterat både för och mot reciprocitet i sina yrkanden. Vi 

har inte heller lyckats finna något stöd i vare sig doktrin eller rättspraxis som besvarar 

frågeställningen. Kellgren anser, som nämnts ovan, att det inte alltid uppställs krav på att 

reciprocitet ska föreligga, att det till och med kan finnas situationer där det inte är önskvärt eller ens 

genomförbart med reciprocitet. I de rättsfall som vi refererat till har instanserna aldrig berört 

reciprociteten eller lagt någon vikt vid hur motparten behandlat skadeståndet. I exempelvis rättsfall 

som berör erlagda skadestånd diskuteras inte frågan om skatteplikt för mottagaren av skadeståndet 

över huvud taget och i rättsfall som berör erhållna skadestånd diskuteras inte frågan om avdragsrätt 

för givaren. Det tycks därför inte finnas någonting, enligt vår mening, som tyder på att det uppställs 

krav på att reciprocitet ska råda. Å andra sidan innebär detta inte att reciprocitet inte kan 

förekomma på området eller att det finns någon uttrycklig strävan efter att reciprocitet inte ska 

föreligga. Det betyder enbart att om skatteplikt föreligger hos mottagaren är det inte nödvändigt att 

det dras av hos erläggaren, men det skulle kunna göra det.  

 

Skatteplikt och avdragsrätt för skadestånd torde vara ett så pass vanligt förekommande fenomen 

inom näringsverksamheter att inte enbart jurister eller skatteexperter ska kunna förutse 

beskattningskonsekvenserna av dessa. Frågan om förutsebarhet råder eller inte är dock en komplex 

fråga som ej går att besvara endast jakande eller nekande. Det råder en viss förutsebarhet för 

skatteplikten respektive avdragsrätten för skadestånd. Men det är svårt att uppnå total förutsebarhet 

på området genom enbart fastställande av rättspraxis. Omständigheterna kring hur skadeståndskrav 

kan uppkomma skiljer sig mycket åt och därför kan det vara svårt att förutse hur bedömningen ska 
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göras. I ena fallet kan det vara fråga om skadestånd som uppkommer på grund av ett avtalsbrott och 

i andra fallet ett skadestånd som uppkommit på grund av att en kund ramlat ner i en smörjgrop 

(utomobligatoriskt skadestånd). Ett fastställande av skatteplikten respektive avdragsrätten för en typ 

av skadestånd är inte alltid vägledande för bedömningen av andra typer av skadestånd. En metod för 

att uppnå fullständig förutsebarhet är att införa en reglering i lagtext som berör alla skadestånd som 

uppkommer i näringsverksamheter. Frågan är dock om den typen av reglering är önskvärd eller ens 

genomförbar. Orsaken till att det är svårt att genomföra är att det kan röra sig om så pass olika 

omständigheter i det enskilda fallet att det inte går att konstruera en reglering som täcker alla typer 

av situationer när skadestånd kan uppkomma.  

 

En ytterligare problematik som uppstår när rättsläget fastställs genom rättspraxis är att förfarandet 

hamnar i en konflikt med legalitetsprincipen. Hultqvist anser att när bestämdhetskravet i 

legalitetsprincipen inte uppfylls och fastställande av rättsläget görs genom rättspraxis, sker en 

förflyttning av kompetensen från riksdagen till SKV och domstolarna. Detta innebär att domstolen 

går ifrån sin roll som rättskipande institution och istället skapar normer för hur beskattning ska 

ske.152 Vi delar Hultqvist mening angående den problematik som uppstår i de fall domstolen tvingas 

precisera lagtexten, på grund av dess vaga formulering. Låt oss applicera problematiken på erhållna 

skadestånd i en näringsverksamhet, för att illustrera varför vi delar Hultqvist åsikt i frågan. 

Föreskriftskravet i legalitetsprincipen har sin grund i att det inte kan påföras skatt utan stöd i lag. 

Lagstiftaren har, genom 15 kap. 1 § IL, fastställt att huvudregeln är att alla inkomster i 

näringsverksamheten ska tas upp som intäkt. Det har dock varit upp till domstolen att konstatera 

huruvida skadestånd är en inkomst i en näringsverksamhet eller om det kan tänkas falla in under 

något undantag. I exempelvis Nykomb-fallet ansåg kammarrätten att skadeståndet föll in under ett 

sådant undantag, medan HFD ansåg att skadeståndet inte föll in under något undantag och skulle 

beskattas enligt huvudregeln. Genom instansernas motstridiga bedömningar tydliggörs 

problematiken med vagt formulerade lagtexter. Bestämdhetskravet i legalitetsprincipen kan inte 

anses uppfyllt och därmed återkommer vi till bristen på förutsebarhet. Av detta skäl brister även 

legaliteten, vilket sammantaget innebär en minskad rättssäkerhet.  

 

Enligt vår mening är skatteplikten för erhållna skadestånd mer förutsebar än avdragsrätten för 

erlagda skadestånd. Erhållna skadestånd är nästintill alltid skattepliktiga, med ett fåtal undantag. 

Avdragsrätten för skadestånd är enligt vår uppfattning mer svåröverskådlig. Här spelar 

omständigheterna i det enskilda fallet en stor roll.  

 
                                                
152 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 743. 
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6.7 Finns det ett behov av en tydligare reglering i lagtext? 
Hultqvist anser att det är möjligt att minska antalet tvister som tas upp av domstolen genom att 

skapa bättre förutsättningar i lagtexten. 153 Dock menar Hultqvist det är svårt att författa en lag som 

reglerar allt in i minsta detalj.154 Vi delar Hultqvist mening angående att det är möjligt att undvika 

tvister genom att skapa en mer precis reglering i lagtext.  

 

Vi anser att det skulle kunna vara lämpligt att införa en lagstiftning som föreskriver att alla 

skadestånd som tillfaller en näringsverksamhet är skattepliktiga. Genom vår rättsfallsanalys har vi 

konstaterat att skadestånd i stort sett alltid är skattepliktiga intäkter i en verksamhet. Det enda 

undantaget i vår analys var Bjurfors-fallet, men som nämnts tidigare i uppsatsen har Nykomb-fallet 

och Belebro-fallet fått prejudicerande verkan och torde därför ha undanröjt den eventuella 

vägledning som Bjurfors-fallet tidigare gav. Att reglera i lagtext att skadestånd alltid är 

skattepliktiga, skulle vara förenligt med förutsebarhet- och legalitetsprincipen, eftersom det inte 

lämnas något utrymme för tolkningsmöjligheter för hur skadeståndet ska behandlas skattemässigt. 

Å andra sidan skulle en sådan reglering inte tillåta några undantagssituationer, vilket rättspraxis ger 

utrymme för i dag. Det måste göras en avvägning mellan hur omfattande rättsregeln ska vara och 

hur stor förutsebarhet regleringen ger, ju fler undantagssituationer regleringen tillåter desto svårare 

blir rättsläget att förutse.  

 

En reglering gällande avdragsrätten för skadestånd är knepigare att formulera eftersom situationen 

är mer komplex, vilket dock innebär att det finns ett större behov av att tydliggöra i lagtext när 

avdragsrätt föreligger för skadestånd. Att skapa en reglering som föreskriver att alla skadestånd som 

drabbar en verksamhet är avdragsgilla är förenligt med förutsebarhets- och legalitetsprincipen, men 

stämmer inte överens med gällande rättspraxis. Det är svårt att utifrån vår rättsfallsanalys dra några 

generella slutsatser gällande vilka situationer avdragsrätt ska föreligga; avdragsrätten för skadestånd 

är i stor utsträckning beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Skulle dock en reglering 

införas, som föreskriver att samtliga skadestånd som tillfaller en näringsverksamhet är skattepliktiga 

respektive drabbar en näringsverksamhet är avdragsgilla, hade det varit förenligt med 

reciprocitetsprincipen.  

  

                                                
153 Se Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SN 2016, s. 734. 
154 Ibid, s. 741. 
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7. SLUTSATS 
Utifrån en genomgång av valda rättsfall har vi landat i följande slutsatser. Vad gäller erhållna 

skadestånd i näringsverksamheter är huvudregeln att dessa alltid är skattepliktiga. Skadestånd 

räknas till sådana inkomster som faller in under 15 kap. 1 § IL och kan enbart undantas från 

beskattning genom undantaget i 8 kap. 22 § IL, dock tillämpas undantaget sällan. Detta har framgått 

av flertalet rättsfall.155 Undantaget tar sikte på försäkringsersättningar och andra ersättningar för 

skada på tillgångar, dock undantas tillgångar i näringsverksamheter i första strecksatsen i 

paragrafen. Härav följer att undantaget sällan tillämpas i näringsverksamheter eftersom de flesta 

skadestånd är en ersättning för skada på tillgångar, till exempel skada på en anläggningstillgång. I 8 

kap. 22 § IL stadgas också att undantaget inte avser ersättningar som på något sätt avser inkomster 

eller utgifter i näringsverksamheten. Regleringen täcker de flesta tänkbara skadeståndssituationer 

som kan uppstå och är vanligtvis inte möjlig att tillämpa som stöd för undantag för skatteplikt.  

 

Angående avdragsrätten för erlagda skadestånd i en näringsverksamhet är rättsläget inte lika 

klarlagt som för skatteplikten för erhållna skadestånd. Avgörande för bedömningen är om 

skadeståndet är en sådan kostnad i en näringsverksamhet som får dras av enligt huvudregeln i 16 

kap. 1 § IL. Huvudregeln är inte att skadestånd är avdragsgilla kostnader, utan istället får varje 

enskilt skadestånd prövas om det utgör en sådan kostnad som är avdragsgill enligt 16 kap. 1 § IL. 

Genom rättspraxis har dock några riktlinjer fastställt om vad som utgör sådana kostnader. 

Beträffande skadestånd på grund av avtalsbrott utgör dessa sådana kostnader, om det utgår på grund 

av näringsidkarens vårdslöshet, detta fastställdes i Revisorsfallet.156 Vad gäller skadestånd som 

utgått på grund av åsidosättande av en konkurrensklausul har det fastslagits att skadeståndet utgör 

sådan kostnad, i den konkurrerande verksamheten, om kostnaden varit en förutsättning för denna. 

Har näringsverksamheten på något sätt gynnats till följd av avtalsbrottet anses skadeståndet varit en 

nödvändig kostnad för att förvärva och bibehålla inkomster.  

 

Vi anser att bedömningen för avdragsrätt för utomobligatoriska skadestånd är något strängare än 

bedömningen vid avtalsbrott. Anledningen till detta är, enligt vår mening, att ett utomobligatoriskt 

skadestånd saknar det naturliga samband med näringsverksamheten som finns beträffande 

skadestånd som uppkommit på grund av avtalsbrott. Mot bakgrund härav är det svårare att styrka att 

utomobligatoriska skadestånd utgör sådana kostnader som får dras av enligt 16 kap. 1 § IL. Detta 

gäller i synnerhet efter slopandet av normalitetskravet. Efter slopandet måste det verkligen gå att 

påvisa att skadeståndet är en förutsättning för att förvärva och bibehålla inkomsterna. Styrks inte 
                                                
155 Se exempelvis Lillemor-fallet (mål nr 562-10), Nykomb-fallet (HFD 2012 ref. 39) och Belebro-fallet (HFD 2015 not. 30).  
156 Se RÅ81 1:18. 
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detta medges heller inte avdrag för skadeståndet. Hur bedömningen görs är enligt vår mening 

förhållandevis oklar.  

 

Enligt vår mening skulle det behövas en tydligare reglering angående skatteplikten och 

avdragsrätten för skadestånd för att stärka förutsebarheten på området. Dock krävs det, som alltid 

vid införandet av en ny reglering, en avvägning mellan hur omfattande lagtexten ska vara och hur 

förutsebar den är. Det är svårt att författa en lag som täcker alla möjliga situationer vari 

skadeståndskrav kan uppkomma, men det får inte innebära att lagtexten författas allt för generellt.  

 

Avslutningsvis har vi dragit slutsatsen att det inte råder något krav på reciprocitet gällande 

skatteplikten och avdragsrätt för skadestånd i en näringsverksamhet. Domstolen har inte lagt någon 

vikt vid reciprocitet i sina bedömningar. Efter genomgång av hur bedömningen görs gällande 

skatteplikten respektive avdragsrätten anser vi att det inte finns något som tyder på att reciprocitet 

föreligger på området.  
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