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JAN KELLGREN

NÅGOT OM BETYDELSEN AV RECIPROCITET OCH

PRISSÄTTNING VID NEUTRALITETSANALYSER I
INKOMSTSKATTERÄTTSLIG FORSKNING

1  Inledning1

För den som ska rättsvetenskapligt utvärdera gällande inkomstskatteregler
eller diskutera vilka inkomstskatteregler som kunde vara önskvärda är det i
praktiken oundvikligt att reflektera kring neutralitet i beskattningen.
Neutralitetsprincipen ger uttryck för en rättspolitisk målsättning om, enkelt
uttryckt, att skatterätten ska vara så utformad, att skattebetalarnas val mellan
olika handlingsalternativ inte påverkas av beskattningen. Förvisso finns det
många andra kvaliteter som en skattelagstiftning kan, och väl också bör, ha –
t.ex. att den ska fungera praktiskt, kunna tolkas på ett förutsägbart sätt men
ändå vara rimligt flexibel, samt att den ska vila på moraliskt sunda principer
och allmänt sett upplevas som legitim – men neutralitetsprincipen har ändå,
på goda grunder, en attraktionskraft. Neutralitet kan förstås råda samtidigt
som skattelagstiftningen har andra kvaliteter, såsom de nyss nämnda. Så är
dock inte alltid fallet. T.ex. kan en mycket långtgående ambition att uppnå
neutralitet i beskattningen tänkas ge upphov till en komplex och svårtolkad
lagstiftning. Temat för nedanstående analys är hur som helst primärt bara
neutralitet – och då i relation till reciprocitet och prissättning.

Neutralitetsprincipen har en i vissa sammanhang stark ställning både i
samband med lagstiftning (den anförs t.ex. som ett centralt mål i många
propositioner) och i svensk skatterättsvetenskap, må så vara att den också har
ifrågasatts och långtifrån är allenarådande samt att enighet synes råda om att
någon perfekt neutralitet i beskattningen aldrig kan uppnås.2 Det ovan sagda
gäller däremot inte den s.k. reciprocitetsprincipen och det anses troligen
oklart, både vilken som är dess närmare innebörd och vilken ställning den har,

1 Ett stort tack till Emil Elgebrant och Mats Tjernberg för mycket värdefulla synpunkter på tidigare
versioner av denna framställning. Ansvaret för eventuella återstående brister är givetvis bara mitt.
2 Se närmare t.ex. Roger Persson Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomst-
beskattningen. Juristförlaget Stockholm, 1997 kapitel 2 och t.ex. Robert Påhlsson, Likhet inför
skattelag, Iustus 2007 s. 32.
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3 Uppskattningar av marknadsvärdet på utbytta nyttigheter vid en transaktion (eller vid flera
transaktioner som har ett starkt inbördes sammanhang) kan t.ex. 1) ligga till grund för att avgöra
om transaktionen rymmer ett gåvomoment, 2) ge upphov till undersökningar av om ”svarta pengar”
kan ha utgjort en del av betalningen och 3) ge ledning för uppdelningen av en transaktion utan
gåvomoment i olika delar, t.ex. för en förvärvsanalys där anskaffningsvärden/avskrivningsunderlag
för olika tillgångar och tillgångsslag m.m.

och bör ha, i skattepolitiska sammanhang. Kärnan i termen reciprocitet (i
inkomstbeskattningen) får emellertid sägas vara att om en kostnad är
avdragsgill för utbetalaren ska motsvarande intäkt vara skattepliktig för
betalningsmottagaren och om kostnaden inte är avdragsgill ska motsvarande
intäkt vara skattefri för mottagaren (se vidare nedan).

Vad prissättning är, allmänt sett, upplevs troligen som oproblematiskt. Hur
prissättning sedan sker är en mycket större fråga, som i hög grad får hänföras
till de ekonomiska vetenskaperna. Prissättningen är dock central också i
inkomstbeskattningen – inte minst i rättstillämpningen, bl.a. därför att en
bedömning av priset på vid transaktioner överförda resurser är principiellt
fundamentalt för att rättsligt klassificera dessa.3 Det torde vara självklart att
fördelningen mellan parterna av olika nyttigheter och andra för- och nackdelar
i samband med en affär mellan icke närstående skattesubjekt är av betydelse
för det överenskomna priset vid sådana affärer. Detta kan t.ex. märkas när
alternativa former för en affär (exempelvis uthyrning eller försäljning av en
maskin) förhandlas mellan två parter. Det är rimligt att anta att motsvarande
principer för prissättning gäller även i sådana fall där alternativa former för en
affär gör att skattemässiga för- och nackdelar (se vidare nedan) både varierar
och, framför allt, fördelas olika mellan parterna.

Syftet med denna framställning är att illustrera varför det i vissa fall är
betydelsefullt att beakta reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i
inkomstskatterättslig forskning. Metoden bygger i första hand på logik-
orienterade resonemang kring prissättning och skatterättsliga principer, inte
på något omfattande källmaterial i form av t.ex. rättspraxis. Framställningen
är orienterad mot förhållandena vid affärer mellan icke närstående parter.
Affärer inom företagsgrupper, eller mellan på andra sätt närstående skattebe-
talare, diskuteras sålunda inte.

2  Vem är det som enligt neutralitetsprincipen inte bör påverkas av
skattesystemet?
Det finns en omfattande doktrin om vad som ska avses med neutralitet. Denna
fråga ska här utvecklas i ett specifikt hänseende. I grunden ansluter jag mig till
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4 Lars-Erik Wenehed, CFC-lagstiftningen, Juristförlaget i Lund, 2000. s. 165, med vidare
hänvisningar. Se också t.ex. Påhlsson a.a. s. 32, som använder formuleringen ”en målsättning, med
innebörden att den skattskyldiges val mellan olika handlingsalternativ inte ska styras av skatte-
reglernas utformning” och Claes Norberg, Reglering och beskattning av banker, Iustus 1991 s.
96 ff samt Åsa Gunnarsson, Skatterättvisa, Iustus 1995 2. 135 ff. Neutralitet i mervärdesskatte-
rättsliga sammanhang har behandlats ingående av Eleonor Alhager, Mervärdesskatt vid om-
struktureringar, Iustus 2001 s. 59 ff och Mikaela Sonnerby, Neutral uttagsbeskattning på
mervärdesskatteområdet, Norstedts Juridik, 2010.
5 De kan dock förutsätta att man först gör definitioner m.m.
6 Det kan finnas flera skäl till att ställa sig bakom en sådan målsättning, men den frågan är helt
underordnad i detta sammanhang. Det mest centrala skälet till att hävda att skattesystemet bör vara
neutralt i nyss angivna mening synes emellertid vara att det, åtminstone i många fall, antas vara bra
för samhällsekonomin om skattebetalarnas val mellan olika alternativ styrs av företagsekonomiska
skäl, snarare än av skattemässiga. Det kan dock också finnas skäl att ”styra med beskattningen” (se
t.ex. Österman a.a.).

Weneheds definition av neutralitet, som synes ligga i linje med den allmänna
uppfattningen av termen. Enligt denna definition är en skatteregel neutral om
den inte påverkar de ekonomiska aktörernas beslut och beteenden på marknaden.4

Det kan t.ex. undersökas om neutralitet råder i beskattningen och om, och
hur, neutralitetsprincipen har spelat roll i förarbeten eller domskäl. Det är
exempel på empiriskt orienterade forskningsansatser som involverar
neutralitetsprincipen.5 I normativ skattepolitisk tappning säger neutralitets-
principen som sagt att skatterätten ska vara så utformad, att ekonomiska
aktörernas beslut och beteenden på marknaden inte ska påverkas av beskatt-
ningen.6 I både empiriska och normativa sammanhang är det betydelsefullt att
ha en bild av vad neutralitet i beskattningen egentligen är. En fråga som därvid
är relevant att diskutera är vem (vilka) den ekonomiska aktör (de ekonomiska
aktörer), vars beslut och beteenden, enligt neutralitetsprincipen inte bör
påverkas av skattesystemet egentligen är? Jag ska här diskutera denna fråga
med utgångspunkt i olika exempel.

Det synes vara en naturlig första tanke, att den som enligt neutralitets-
principen inte ska påverkas av skatterna, är skattebetalaren själv, dvs. den som
direkt, i sin egen beskattning, berörs av, de icke neutrala, skattereglerna. Ett
exempel på att beskattningen av aktören själv kan påverka dennes beteende är
när inkomster med anledning av ett slags verksamhet är skattebefriade, men
inte inkomster av ett annat slags verksamhet. Då är det, allt annat lika, mer
attraktivt att ägna sig åt den skattebefriade verksamheten, än åt den som
beskattas.

En sådan bestämning av vem det är som inte bör påverkas av skattesystemet
framstår emellertid, vid en närmare betraktelse, som alltför snäv för att vara
ändamålsenlig. Det är också nödvändigt att beakta situationen för skattebeta-
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larens ”närståendekrets”, t.ex. ägarna eller andra företag i en företagsgrupp. Om
t.ex. bolagsskatten sänks, kan det påverka bolagets ägare att investera mer i
bolaget. Kanske väljer dessa att göra en investering i ett bolag, i stället för att
spara i bank. Det är rimligt att räkna in också sådana aktörer i den grupp, vars
beslut och beteenden på marknaden inte ska påverkas av beskattningen.

Också denna vidare bestämning av vem det är som inte bör påverkas av
skattesystemet är emellertid otillräcklig. Exempelvis kan nyss nämnda lagänd-
ring (bolagsskattesänkningen) även locka andra, helt nya, aktörer att starta ett
bolag, i stället för, t.ex., att spara på bank eller göra en liknande satsning i ett
grannland. Då har skatterna styrt även personer utanför bolagets närståendekrets.
Det är rimligt att räkna in även dessa nytillkomna aktörer i den grupp, vars
beslut och beteenden på marknaden inte ska påverkas av beskattningen. Också
i detta fall är det ju fråga om ekonomiska aktörerna vars beslut och beteenden
på marknaden har påverkats av skattereglerna.

I alla de ovan diskuterade fallen är det fråga om effekter i aktörens egen
beskattning (eller i beskattningen av den närstående grupp, som denne är eller
blir en del av). Enligt min bedömning är även denna, sålunda vidgade,
avgränsning av vem det är som inte bör påverkas av skattesystemet otillräcklig.
Det synes inte vara nödvändigt att inskränka definitionen av den eventuellt
(oönskat) påverkade kretsen till sådana aktörer vars egen beskattning påverkas
av styrande skatteregler. Om mina beslut påverkas av att andra påverkas av
skattesystemets utformning (t.ex. förändring), så har ju skatterätten varit så
utformad, att jag, som ekonomisk aktör, beslutar eller beter mig annorlunda.
Om intäkter av bärplockning är skattefria, så kan det påverka priset på bär,
och därmed mina val – som, kan vi anta, oftare blir att köpa bär. Om fotvård
gynnas skattemässigt, framför andra tjänster, kanske mitt val blir att köpa in
fotvård, i stället för något annat. Så långt tycks vi alltså kunna konstatera, att
också andra aktörer, än de vars egen beskattning påverkas, bör kunna komma
att påverkas av beskattningen, så att deras beslut och beteenden på marknaden
förändras. Detta betyder, att den ekonomiske aktör, vars beslut inte bör
påverkas av beskattningen, i princip också kan vara någon som inte betalar
skatt. Det stämmer med den inledande definitionen, om att de ekonomiska
aktörernas (inte ”skattebetalarnas”) beslut inte skulle påverkas. En ekonomisk
aktörer betalar inte nödvändigtvis skatt. Det kan ändå finnas ett värde i
neutralitet även för denna grupp av ekonomiska aktörer. Därför är det ofta
bättre att inte använda termerna skattskyldig eller skattebetalare när neutralitets-
principen definieras.

Är denna vidgning av den krets som enligt neutralitetsprincipen bör vara
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7 Denna fråga är nära knuten till fenomenet skatteincidens, som rör frågan vilken grupp i samhället
som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt – en diskurs som har som en viktig komponent,
att skatter ofta i slutändan, indirekt, betalas av någon annan än den som skatterättsligt sett är
skattskyldig.
8 Mattias Dahlberg, Om principer vid tolkningen av skattelag: kommentar, SN 2004 s. 664 f.
9 Se Jan Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det? I Festskrift
till Nils Mattsson, Iustus Förlag 2005 s. 169-182.
10 Det är vad jag i a.a. 2005 benämner omfångsreciprocitet.

opåverkad av skatterna endast relevant för de som själva gör affärer med dem
vars beskattning påverkas, t.ex. den som väljer att köpa städning i stället för
andra tjänster? Nej, inte om den inledande definitionen av neutralitet ska
användas. Naturligtvis kan skattesystemets styrning få effekter i flera led i
samhället, så att säga som ringar på vattnet. Ett sådant scenario kan t.ex. vara
att om en neutralitetsbrist i skattesystemet gör en vara billigare än en annan
vara så borde denna prisskillnad kunna avspegla sig även i andra- och
tredjehandsvärdet på dessa respektive varor.

Kretsen, vars beteende skulle kunna påverkas av neutralitetsbrister i
beskattningen, är alltså mycket stor.7 För den fortsatta analysen i denna
undersökning är det centralt att det tycks vara korrekt att uppfatta neutralitets-
principen som att den avser påverkan på vilka ekonomiska aktörers som helst
beslut och beteenden på marknaden, även om deras egen beskattning inte
berörs och till och med om de själva är skattebefriade. Detta resultat, denna
ståndpunkt, ska nu kopplas till reciprocitet och därefter till prissättning.

3  Vad har reciprocitet med neutralitet att göra?
Det har hävdats att reciprocitetsprincipen är vag.8 Till en del kan jag hålla med
om detta. Reciprocitet betyder ömsesidighet och det kan råda en rad olika
former av ömsesidighet i beskattningen. Termen reciprocitet, använd utan
närmare specificering, är därför, i vissa fall, inte tillräckligt precis.9 Mer oklart
än vad reciprocitet i beskattningen skulle kunna betyda, är enligt min mening
vilken normativ innebörd reciprocitetsprincipen egentligen har. Ska
reciprocitetsprincipen uppfattas som en princip (som lagstiftaren sedan
eventuellt kan välja följa) om att inkomstbeskattningen i princip alltid bör vara
reciprok, eller bara ibland, och i så fall när och reciprok på vilket sätt? Jag nöjer
mig här med att i princip enbart använda reciprocitet i samma, mest centrala
betydelse, som i inledningen; att reciprocitet få sägas råda om en kostnad är
avdragsgill för utbetalaren ska intäkten också vara skattepliktig för betalnings-
mottagaren och om kostnaden inte är avdragsgill ska intäkten vara skattefri för
mottagaren.10
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11 Jag utgår här från att skattesatsen för avdragsrätten och skatteplikten är densamma och att de är
relevanta samma år.
12 Reciprocitet kan också råda i den meningen, att en transaktion ger upphov till både skatteplikt
och avdragsrätt, men till olika belopp. I så fall varpå beskattas, typiskt sett, mervärdet stegvis, led
för led, i takt med att vinst realiseras. Anta t.ex. att en fabrik har ett anskaffningsvärde på 100 kr
för en vara och att man avyttrar denna till en grossist för 200 kr (varpå vinsten 100 kr beskattas),
som i sin tur säljer den till en detaljist för 300 kr (också denna vinst är på 100 kr och beskattas),
som slutligen säljer varan för 400 kr till konsument (då också en vinst på 100 kr beskattas). Jag
bortser här från momsen.

När det sedan gäller rationaliteten i att se reciprocitet som en skattepolitisk
målsättning, tycks det finnas intressanta problem. Å ena sidan synes total
reciprocitet göra att mycket lite inkomstskatt skulle komma in, emedan varje
skatteplikt skulle motsvaras av ett motsvarande avdrag – alternativt att ingen
skatt skulle tas ut och att inget avdrag medges.11 Total reciprocitet torde därför
vara mer eller mindre meningslös som ens idé till central princip för ett
rationellt inkomstskattesystem. Reciprocitet kan dock vara både rationellt och
skattemässigt neutralt i vissa situationer. Så är t.ex. fallet när, så att säga,
skatteplikter ska slussas vidare (ungefär som i mervärdesbeskattningen), via
avdrag och skatteplikt, tills de når rätt skattebetalare där de till sist (enbart
enkel)beskattas.12 Ett bra exempel på när detta sker är när reglerna om
koncernbidrag i 35 kap Inkomstskattelagen tillämpas. Här är det ju är en
central del av den i lagstiftningen använda beskattningsmodellen att recipro-
citet råder rörande lämnade respektive mottagna koncernbidrag, må så vara
att reciprociteten kan brista det aktuella året, i den meningen att ett avdrag från
ett överskott hos givaren inte motsvaras av en beskattning samma år av ett
koncernbidrag som täcker ett underskott.

Å andra sidan torde reciprocitetsbrister, om man ser till de två parterna i en
transaktion i vilken reciprocitetsbristen rådet som ett kollektiv (se vidare
nedan), ge upphov till en skattefördel eller en skattenackdel, jämfört med
perfekt reciprocitet och även jämfört med många andra handlingsalternativ.
Om den som betalar inte får avdrag, men den som får betalt beskattas, kan det
vara en skattemässigt oförmånlig situation. Om istället den som betalar får
avdrag, men den som får betalningen inte beskattas, så är det förmånligt. Om
eller hur neutralitet bör anses råda beror förvisso, som vi ska se nedan, på vad
man jämför med, men det är sålunda mycket som talar för att bristande
reciprocitet kan ge upphov till en icke neutral beskattning. För den som vill finna
öppningar till skatteplanering bör brister i reciprociteten i beskattningen (så
att det avdrag en transaktion ger upphov till är värt mer än nackdelen av
motsvarande skatteplikt) vara något att leta efter, må så vara att dessa brister
sedan måste utvärderas (t.ex. jämföras med alternativa transaktioner) och att

janke77
Sticky Note
råder
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13 Se proposition 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar.

prissättningen i samband med transaktioner som syftar till att utnyttja en
reciprocitetsbrist måste bli korrekt (se nedan). Reciprocitetsbrister kan
emellertid råda på ett sätt som är skattemässigt neutralt mellan (t.ex.) två
handlingsalternativ, t.ex. i den meningen, att skatt visserligen tas ut (t.ex.
därför att värdet av ett avdrag med anledning av en utgift är mindre än skatten
på motsvarande intäkt), men på ett likartat sätt för samtliga på någon grund
ekonomiskt jämförbara och utbytbara handlingsalternativ.

Att analysera reciprociteten i beskattningen i en planerad affär, där flera
alternativa metoder (t.ex. att köpa eller hyra) övervägs, innebär att undersöka
vilka skatteeffekter de olika affärsmetoderna skulle aktualisera för transaktion-
ens respektive parter. T.ex. innebär uthyrning att den som inledningsvis är
ägare (A) till det som ska hyras ut kvarstår som ägare och gör värdeminsknings-
avdrag på tillgången mot en vanligtvis linjärt intäktsredovisad hyresintäkt,
medan brukaren (B) gör stegvisa avdrag för hyror. Om parterna istället gör upp
om en försäljning av tillgången, gör köparen (B) värdeminskningsavdrag på
tillgången, medan säljaren (A) kostnadsför tillgångens anskaffningsvärde
(minus eventuellt redan gjorda avdrag) och i princip omedelbart intäkts-
redovisar tillgångens hela marknadsvärde. Situationen är likartad med t.ex.
s.k. paketering, dvs. avyttring av tillgång genom att överföra dem till ett
dotterbolag som sedermera avyttras. Vid paketering finns ofta möjlighet för
säljaren att undgå skatt, men å andra sidan får köparen inte, eller först vid en
framtida avyttring, avdrag för sin köpeskilling. Denna effekt vid paketering
ska jämföras med en direktförsäljning, där full beskattning sker hos säljaren,
men att köparen (vanligtvis) får göra avdrag för köpeskillingen och dessutom
relativt snabbt.13 Skatteeffekterna av tänkbara alternativa tillvägagångssätt (i
exemplen hyra eller köp respektive paketering eller ej) får värderas av de
respektive parterna och naturligtvis då också sammanvägas med andra
aspekter på valet av transaktionsform.

4  Prissättningen – skatteplanering som ett slags gemenskapsakt
Vad har då prissättningen med reciprociteten och sedan (tillsammans med
reciprociteten) med neutraliteten i beskattningen att göra? Jo, nyckeln ligger
i att allokeringen av skattefördelar bör avspegla sig i priset.

Om de strax ovan beskrivna parterna, som stod i begrepp att välja mellan
hyra och försäljning, väljer affärsmetod skattemässigt rationellt så synes, med
viss förenkling, gälla följande: Värdeminskningsavdragsrätten ger ett snabbt
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14 Det är för övrigt en annan form av reciprocitet, nämligen bedömningsreciprocitet. Se dock om
s.k. ”double dips” i Jan Kellgren, Redovisning och beskattning, Studentlitteratur, upplaga 1, 2004
s. 163 och 168.
15 Jag har här konsekvent bortsett från andra skäl och behov, än just de skattemässiga.
16 Se KPMG, Skattehandboken, upplaga 15, 2013, s. 294 och Ulf Bokelund Svensson,
Fastighetsbeskattning, upplaga 7, Björn Lundén information 2013, s. 35.

avdrag (”överavskrivning”) och är därför attraktiv, men den kan vanligtvis bara
erhållas av en part.14 Allt annat lika bör därför den som inledningsvis är ägare
av tillgången (A) kräva mindre betalning om man får ha kvar värdeminsknings-
avdragsrätten (uthyrning) än om denna övergår till den som ska använda
tillgången (B). Å andra sidan torde B vara beredd att betala lite mer, om
värdeminskningsavdragsrätten övergår. Om de två företagen litar på varandra
och bara tänker på skatter så försöker de att gemensamt utröna vem som har mest
nytta av värdeminskningsavdragsrätten (det bör typiskt sett vara den som har
stora skattemässiga överskott) och sedan räkna ut en korrekt kompensation,
som verkställs via storleken på kassaflödet (”priset för att få använda
tillgången”). Den affärsmodell bör då väljas som ger de största fördelarna för
kollektivet, dvs. för A och B gemensamt. Prissättningsinstrumentet blir sedan ett
grundvillkor för att kunna välja denna metod för skatteoptimering.15 En skatte-
mässigt precis prissättning, som rättvist fördelar skatteutfallet mellan parterna,
torde underlättas av om de kommunicerar öppet om varandras skattemässiga
förutsättningar. Det är t.ex. till fördel för parterna, om de gemensamt kan
konstatera, t.ex. att rätten till överavskrivning ger en bättre skattemässig effekt
hos den ene parten, än hos den andre. En annan sak är att de i princip kan
komma fram till en skattemässigt optimal transaktionsform och en korrekt
prissättning utan en sådan öppenhet, men det torde vara svårare att lyckas
under sådana förhållanden. Samtidigt kan förstås en öppenhet av här beskrivet
slag stå i konflikt med andra affärsmässiga hänsyn, men det är en annan sak.

Exemplet med paketering vs. direktavyttring (ovan) är också i detta
hänseende likartat det med uthyrning vs. avyttring. Skattefriheten vid avyttring
måste värderas (skulle t.ex. säljaren egentligen göra någon vinst vid avytt-
ringen?), liksom den eviga eller fleråriga frånvaron av avdragsrätt för köpeskil-
lingen avseende andelarna vid en eventuell paketering (blir andelarna närings-
betingade, vilket utesluter avdrag, och, om inte, ämnar kanske köparen avyttra
dem inom kort, så att köpeskillingen ändå blir avdragsgill tidigt?). Öppen
kommunikation mellan parterna möjliggör en skattemässigt mer effektiv
affärsförhandling. Regleringsinstrumentet mellan parterna, när man kommit
fram till vilken affärsmodell (paketering eller direktavyttring) som ska väljas,
är som sagt priset. Det bör bli lägre vid paketering – man talar ibland om
”paketeringsrabatt”.16
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17 Se också Jan Kellgren, Några taxeringsfrågor vid genomsyn respektive tillämpning av skatteflykt-
slagen, Svensk Skattetidning 2009 s. 952.
18 Kellgren a.a. 2009.

Sålunda kan det konstateras, att skattefördelar kan sägas vara rätt lika andra
fördelar. Jag betalar mer för en lastbil med en värdefull last, än för en olastad
lastbil, och jag betalar mer för en tillgång som så att säga levereras med en
skattefördel, t.ex. möjligheten till överavskrivning, än för en tillgång utan
motsvarande fördel.17 Dessa är förhållanden av grundläggande betydelse för att
förstå vissa av principerna bakom skattemässig rationalitet. Två av många
frågor, som här inte har berörts, är vilka ”upplägg” som bör, eller kommer att,
accepteras av Skatteverket och skattedomstolarna och vilka strategier som bör
anses vara moraliskt acceptabla. Här har jag ju bara berört några ekonomiska
förutsättningar för skatteoptimering i vissa sammanhang.

En annan, i mitt tycke intressant, fråga, som inte utvecklas här, är om, och
i så fall hur, priseffekter orsakade av att reciprocitetseffekter i beskattningen
eventuellt kan påverka den skatterättsliga bedömningen av prissättningen,
t.ex. i samband med prövning av internpriser och i samband med att frågan
om uttagsbeskattning aktualiseras. Jag har i annat sammanhang diskuterat
relevansen för genomsyn respektive tillämpning av skatteflyktslagen av att
prissättning mellan parterna i en transaktion är, eller kan vara, påverkad av att
en skattefördel erhållits av en av parterna.18

5  Vad är poängen?
Neutralitetsprincipen bör sålunda, enligt resonemanget ovan, anses ta sikte på
i princip vilken ekonomisk aktör som helst, som kan påverkas av skattesys-
temet. Effekten kan vara indirekt och behöver alltså inte märkas i just aktörens
egen beskattning. Skattefördelar (som alltså kan ha en koppling till bristande
reciprocitet i beskattningen) kan, via marknadsmekanismer och affärs-
förhandlingar, överföras mellan aktörerna via priser. Det är i princip inte
nödvändigt att en aktör ens vet att skattesystemet, på grund av en neutralitets-
brist, har gjort att en viss tjänst eller vara är billigare, än en annan. Det är inte
heller nödvändigt att aktören ifråga är den första medkontrahenten i t.ex. en
av skatteskäl påverkad affär mellan två företag. Fördelar och nackdelar kan
föras vidare på marknaden, som ringar på vattnet.

Den som vill göra en neutralitetsanalys måste beakta allt detta – i alla fall i
princip. Det är t.ex. inte tillräckligt att bara konstatera att ränteutgifter är
avdragsgilla men inte utdelning (nu bortser jag ifrån ränteavdragsbegränsninga-
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19 Ceteris paribus är latin för den vetenskapliga termen ”allt annat lika”.
20  Se t.ex. Stockholms Handelskammare, Rapport 2006:3, Förslag om förändrade regler för
sponsring, 2006 s. 2, där det konstateras att ”Valet mellan olika marknadsföringskanaler är alltså
inte skatteneutralt” utan några referenser till reciprocitet. Det bör dock tilläggas, vilket också
poängteras i nämnda rapport, att det kan finnas oönskade neutralitetsbrister med anledning av
skillnader i synen på olika former av sponsring. Att det kan vara svårt att i förväg bedöma avdragsrätten
är också en, i och för sig viktig, fråga som jag nu bortser ifrån, emedan den inte rör reciprocitet.
21 Storleken på fotbollsföreningens eventuella skattefördel har naturligtvis med flera faktorer att göra,
t.ex. om de ha kostnader för att producera det man gör, som inte kan dras av, men som hade varit
avdragsgilla för en reklambyrå.

rna). Det är nödvändigt att också undersöka hur beskattningen sker, eller
skulle ske, för mottagaren av dessa två slag av kassaflöden. Ett annat exempel
är att skattefördelen med en s.k. paketering troligen i realiteten inte blir kvar
hos säljaren, utan att den, i alla fall delvis, måste fördelas till köparen – vilket
sker via prissättningen. Ceteris paribus bör således inte antas angående priset.19

Detta är kanske självklarheter för många, men bör inte förbises. Eller också
beaktar man det inte i sin skatterättsliga neutralitetsanalys, men då bör det
finnas en medvetenhet kring valet och att skälen för det bör kommuniceras
med läsarna.

Ett liknande exempel är sponsring. Det kan kanske uppfattas som felaktigt
att företag inte alltid får avdrag för utgifter av detta slag, fast (till den del)
företaget uppfattat dem som marknadsföringskostnader.20 Det finns visserli-
gen stöd för att vägra avdrag för gåvor, men låt oss bara notera att företag ibland
inte får avdrag för sådana sponsringsutgifter som man själva faktiskt betraktar
som marknadsföringskostnader. Sett enbart utifrån företagets perspektiv kan
det tyckas vara en icke-neutral beskattningseffekt, om man jämför med att
köpa in traditionella reklamtjänster. Poängen ur ett reciprocitetsperspektiv är
i detta fall följande: Reklamfirman betalar bolagsskatt, medan den sponsrade
fotbollsföreningen många gånger är skattebefriad. Allt annat lika har fotbolls-
föreningen, av skatteskäl, möjlighet att prestera sin ”tjänst” till lägre pris,
eftersom de inte behöver betala skatt.21 Priset skulle kunna vara i princip lika
mycket lägre, som ett avdrag för kostnaden till reklambyrån hade varit värt.
Vid bidrag till reklamfirman råder alltså reciprocitet, i form av avdragsrätt och
skatteplikt, men också vid bidrag till fotbollsföreningen kan det råda recipro-
citet, i form av avsaknad av avdragsrätt för utbetalaren respektive i form av
skattefrihet för mottagaren. Den modell som helt bortser från detta, är mindre
vederhäftig, än den som beaktar det.

Hur respektive forskare sedan de facto, allt beaktat, bör göra sina
inkomstskatterättsliga neutralitetsstudier, är en helt annan sak – som faller
långt utanför ramarna för denna lilla undersökning. Betydelsen av reciprocitet
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22 Se t.ex. Kristina Ståhl, Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, Iustus, 1996 s. 90. Se t.ex. också
direktiven till SOU 1991:100 (neutral företagsbeskattning) där utredningsmannen fick i uppgift
att skapa ett system för beskattning av enskild näringsverksamhet som är neutralt i förhållande till
(och här ligger valet av neutralitetstema) fåmansaktiebolagen.
23 Se också Jan Kellgren, Kunskapsutveckling och beskattning, Norstedts Juridik, 2005 s. 36 ff.
24 Se t.ex. Kellgren a.a. 2005 s. 168 ff.

och prissättning bör dock övervägas. Därutöver måste förstås, t.ex., avgöras,
vilka företeelser som är naturliga jämförelseobjekt.22 Tidsbristen måste, det är
alla forskares förbannelse, begränsa ambitionen. Men valet av undersöknings-
objekt och av dess närmare avgränsning kan göras delvis med beaktande av
reciprocitet och prissättning.23 När skatteregler kritiseras för att ge upphov till
neutralitetsbrister kan det vara korrekt, men det bör då också beaktas att
samma regler kanske tillämpas på långt fler situationer, än dem man själv har
jämfört.24 Sedan finns det ju en mängd andra hänsyn än neutralitet, t.ex. att
reglerna ska ge förutsebarhet, konformitet med EU-rätten, och inte sällan
också en styrande effekt (t.ex. locka till investeringar). Men det är en annan
fråga.
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