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1. Inledning
När man i Sverige talar om ekonomisk brottslighet menar man först och främst de brott

som företag, egentligen företagets anställda, ägare eller övriga personer med stort

inflytande i företaget, begår. De brott man menar, när man pratar om ekonomisk

brottslighet, är skattebrott, bokföringsbrott och brott mot borgenärer. Men även

förskingring och trolöshet mot huvudman som arbets- eller uppdragstagare begår mot

ett företag är ekonomisk brottslighet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet1

förekommer förskingringsbrotten varje år, men de har dock minskat från mitten av

1990-talet. Förskingring av kontanta medel torde vara det man tänker på först och

främst, men förskingring torde även kunna ske av varor eller annan egendom som ägs

av företaget. Förskingring och stöld, när gärningsmannen är en anställd i företaget,

anses i vårt samhälle som ett särskilt allvarligt brott eftersom det bryter mot det

förtroende som finns mellan den anställde och företaget.2 Det är dock svårt att skydda

sig mot brott som förskingring och stöld när gärningsmannen är en anställd, just på

grund av att förtroende måste finnas mellan parterna för att företag skall kunna fungera.

En norsk undersökning från 1994 visar att det vanligaste ekonomiska brott som företag

utsattes för var förskingring, men endast vart sjunde ekobrott ledde till polisanmälan. En

annan undersökning från 1996, som gjorts av revisionsföretaget KPMG, visar också att

det vanligaste brott som drabbar företag runt om i världen är förskingring. I en

pilotstudie, gjord av Brottsförebyggande rådet, genom att studera domar från olika år,

har framkommit att det vanligaste är att gärningsmannen för över medel från

huvudmannens konto till sitt eget konto eller för över medel genom check.

Förutsättningen för att gärningsmannen skall lyckas med sitt brott är att denne har

förtroende att disponera huvudmannens konto samt att det finns brister i den fortlöpande

kontrollen som kan utnyttjas. Andra vanliga sätt för brottet är att direkt ta kontanta

medel från huvudmannen, men också att inte redovisa medel eller egendom trots att

redovisningsskyldighet föreligger.

Det råder dock osäkerhet om hur företaget skall behandla förskingring och stöld

skatterättsligt. Lagstiftaren har reglerat hur företag skall behandla förlust av kontanter

som beror på stöld i företaget, framför allt vid bank- och butiksrån.

                                                          
1 Ekobrott, BRÅ 2002:1
2 Ekobrott, BRÅ 2002:1
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Däremot har lagstiftaren inte tydliggjort hur förskingring eller stöld av kontanter eller

annan egendom skall behandlas skatterättsligt. Lagstiftaren har inte heller tydliggjort

om eller hur beskattning skall ske av den egendom som gärningsmannen tillägnar sig.

Peter Melz har i en artikel3 konstaterat att rättsläget, gällande beskattning av intäkter på

grund av brottslig verksamhet, har klarnat genom två rättsfall från 1991 och 1992. Med

anledning av dessa två rättsfall har dock domstolen tagit ställning i frågan om

beskattning av intäkter vid brottslig verksamhet.

1.1 Problemformulering
När förlust av företagets egendom beror på att en anställd har förskingrat eller stulit den

medges avdrag för företaget enligt de allmänna skatterättsliga reglerna? Föreligger det

någon skillnad när den förskingrade eller stulna egendomen består av varor i lager eller

anläggningstillgångar i stället för kontanter? Skall den egendom som den anställde har

tillägnat sig genom brott ses som en intäkt i sin tjänst, eftersom det föreligger ett

anställningsförhållande? Om egendomen inte kan ses som intäkt av tjänst hos den

anställde uppstår en fordran på denne hos företaget. Kan det anses att det är en säker

fordran?

Alla dessa delfrågor resulterar i fyra huvudfrågor:

• Medför förskingring och stöld avdragsrätt för företaget?

• Kan förskingrad eller stulen egendom utgöra en skattefri intäkt?

• Gör det någon skillnad i avdragsrätt och intäktsredovisning om det rör sig om annan

egendom än kontanter?

• Kan förskingring och stöld vara ett sätt att skatteplanera?

Delfrågorna kommer att utredas och de tre huvudfrågorna kommer att besvaras i

uppsatsen.

1.2 Uppsatsens syfte
Ett syfte med uppsatsen är att klarlägga de skattekonsekvenser som uppstår när ett

företag drabbas av förskingring eller stöld på grund av att en avställd tar egendom. Ett

annat syfte är att se vilka skattekonsekvenserna blir för den anställde genom att tillägna

sig bolagets egendom. Vid en jämförelse av båda parters beskattningskonsekvenser blir

                                                          
3 Skattenytt 1998 s 210
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syftet att se om det kan innebära en skatteplaneringsrisk. Syftet är också att se om det

finns några skatterättsliga skillnader beroende på om den förskingrade egendomen är

lösa saker eller kontanta medel. Den förskingrande personen, tillsammans med bolaget,

påverkas skatterättsligt och jag kommer därför att påvisa bådas situation. Ett ytterligare

syfte är att se om det föreligger några beskattningsrättliga skillnader när gärnings-

mannen är en ägare av företaget eller den verkställande direktören och inte en vanlig

anställd.

1.3 Problemavgränsning
Jag kommer inte att behandla försäkring som eventuellt utfaller på grund av förlusten

och inte heller skadestånd som gärningsmannen kan tvingas betala till bolaget. Jag har

inte heller tagit hänsyn till när gärningsmannen har lämnat tillbaka egendomen.

Uppsatsen kommer inte heller att behandla mervärdesskatterättsliga konsekvenser vid

förlust på grund av brott. Enskild näringsverksamhet, handelsbolag och

kommanditbolag kan ha anställda och därmed drabbas av förskingring och stöld på

samma sätt som ett aktiebolag med efterföljande problem angående avdragsrätt och

redovisning av fordran. Uppsatsen inriktar sig dock mot aktiebolag och hänsyn tas

därmed inte till skillnader i beskattning mellan aktiebolag och enskild

näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag.

1.4 Metod
Jag har valt en deskriptiv metod för att utreda vilka beskattningsregler som gäller vid

förskingring och stöld. Därefter har jag använt mig av en normativ metod för att

analysera rättsförhållandena när det gäller avdragsrätt och inkomstbeskattning. Härvid

kommer, efter ett klarläggande och en analys av rättsläget och rättspraxis, ett

resonemang över hur rättslaget har utvecklats, att företas.

Det material som finns att tillgå är de allmänna skattereglerna samt den praxis som

avser beskattningsproblem vid förskingring och stöld som begåtts av anställda. Det

finns dock inte någon omfattande doktrin inom ämnet. Ett fåtal artiklar har tagit upp

problemet med beskattning av den brottsliga vinsten som jag kommer att använda i

uppsatsen.
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Praxis på området är dock skiftande när det gäller rättsläget och i flera rättsfall torde

prejudikatet bara ge klart besked vid en viss situation. Praxis kommer därför att

ändamålstolkas för att man ska kunna få en bild av vilken linje Regeringsrätten följer.

1.5 Disposition
Kapitel 2 kommer att inledas med en beskrivning av problemen. Därefter redogörs för

de allmänna beskattningsreglerna samt näringsverksamhetens avdragsrätt. Eftersom

frågorna i uppsatsen grundar sig på att en anställd har förskingrat eller stulit krävs en

förklaring av brottens kännetecken. Kapitel 3 är till för att ge förståelse för dessa

kriterier. I kapitel 4 kommer jag att ge en kort redogörelse för den lagstiftning som finns

när det gäller avdragsrätt vid förlust som beror på brott. Eftersom det saknas allmän

reglering för avdrag för förlust som beror på brott kommer kriterierna i den befintliga

lagstiftningen att ligga till grund för vidare diskussion.

Därefter kommer kapitel 5 att ge insikt i de rättsfall som ligger till grund för denna

uppsats. Eftersom rättspraxis inte är omfattande i fråga om beskattning vid förskingring

och stöld i anställningsförhållande anser jag att det är lämpligt att presentera de som

finns. Presentation är också till för att underlätta diskussionen i de efterföljande

kapitlen.

I kapitel 6 och 7 kommer jag att redogöra för vad som är lager och

anläggningstillgångar och därefter avdragsrätt för dessa enligt de allmänna

skattereglerna. Kapitlen avslutas med att diskutera vilka möjligheter som finns för

avdrag vid förlust som beror på brott om man utnyttjar kriterierna i lagstiftningen.

I kapitel 8 tas beskattningskonsekvenserna ur den anställdes synvinkel upp. Eftersom

den allmänna skatterätten inte visar om det är möjligt att beskatta den intäkt en anställd

fått genom sitt brott kommer en diskussion att föras om detta. Kapitel 9 tar kort upp

tidsperspektivet från en upptäckt förlust till en eftergiven fordran. Ett problem som kan

uppkomma är att avdragsrätt kan medges trots att intäkten inte kan beskattas. Detta

problem skall redogöras för i kapitel 10.
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Kapitel 11 kommer att ta upp de beskattningskonsekvenser som blir när

gärningsmannen inte är en vanlig anställd utan verkställande direktör eller till och med

en ägare. Avslutningsvis kommer kapitel 12 att ge en sammanfattning och slutsats av

uppsatsens frågeställning
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2. Bakgrund
Företag som drabbas av förlust av egendom måste veta hur förlusten skall behandlas

skatterättsligt. De egendomsförluster som kan anses normala för verksamheten orsakar

sällan några problem skatterättligt. De skatterättliga reglerna medger avdrag för förlust

som kan anses normal för verksamheten.

Det finns ett materiellt samband mellan civilrätten och skatterätten när det gäller

näringsverksamhetens inkomster och utgifter4. Grundläggande för resultat i

näringsverksamhet är att det beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Enligt

redovisningsrätten skall inkomster och utgifter i näringsverksamheten periodiseras och

fordringar, skulder, varulager och liknande, värderas enligt årsredovisningslagen och

god redovisningssed5. Bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed ligger sedan

till grund för den beskattning som görs av företagets resultat, utom när något annat

anges i inkomstskattelagen6. Det beskattningsbara resultatet beräknas genom att

näringsverksamhetens intäkter minskas med dess kostnader. Eftersom

redovisningsrätten ligger till grund för näringsverksamhetens beskattning är det viktigt

att förklara vilka regler som gäller redovisningsmässigt i fråga om intäkter och

kostnader, när man skall utreda beskattningseffekter i näringsverksamhet. I detta kapital

kommer först att redogöras för vad som ligger till grund för beskattning i

näringsverksamhet. Därefter kommer en beskrivning av näringsverksamhetens

avdragsrätt. Bakgrunden kommer att avslutas med ett avsnitt om företagets avdragsrätt

vid förlust på grund av brott.

2.1 Beskattning vid inkomstslaget näringsverksamhet
Enligt bokföringslagen7 och årsredovisningslagen8 skall alla utgifter dras av i

näringsverksamheten. Alla utgifter som företaget har skall bokföras i redovisningen

medan skatterätten reglerar att dessa är avdragsgilla när bolagets deklaration skall

upprättas. Medges inte avdrag för en utgift skall den läggas till det redan framtagna

resultatet och beskattas tillsammans med resultatet.

                                                          
4 Det svenska skattesystemet s 282
5 14 kap 2§ IL
6 14 kap 2§ IL
7 Se 4 kap 2§ BFL
8 Se 3 kap 2§ ÅRL
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Skatterättsligt medges avdrag i näringsverksamhet för de utgifter som uppkommer för

att förvärva och bibehålla inkomsterna i verksamheten9. Utgifter som har med

verksamheten att göra är kostnader som hänför sig till tillverkning, försäljning och

administration. Sådana kostnader är kostnader för material som verksamheten antingen

använder för egen tillverkning eller material för direktförsäljning. Andra kostnader som

är nödvändiga i verksamheten är olika kostnader för personal, finansiella kostnader

såsom räntor och för förvaltning, men även avskrivningar på anläggningstillgångar

utgör kostnader i verksamheten. Skatterättsligt är alla inkomster som enligt

inkomstskattelagens regler är skattepliktig inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet,

även om det inte uttryckligen framgår av lagtexten10. Det finns dock undantag för vilka

inkomster som inte är skattepliktiga som nämnts ovan11. Till rörelsens intäkter hänför

sig inte enbart kontanter utan även varor och det gäller inte enbart de intäkter som är

hänförliga till verksamheten utan alla intäkter12. Det innebär att även allt som ägaren

eller ägarna till verksamheten tillgodogör sig ur verksamheten för privat bruk skall tas

upp som verksamhetens intäkt13. Civilrätten, tillsammans med skatterätten, reglerar

likaså hur förlust av varulager eller anläggningstillgångar skall behandlas för att

avdragsrätt skall föreligga. Men hur skall förlust av egendom behandlas när förklaring

saknas till förlusten? Eller när förlusten beror på ett brottsligt förfarande? Det här

kapitel skall därför behandla de allmänna regler som finns vad gäller avdragsrätt för

företaget för att ge en grund till förståelsen av den fortsatta uppsatsen.

2.2.1 Näringsverksamhetens avdragsrätt

Redovisningsrättsligt skall alla utgifter som näringsverksamheten har, redovisas medan

skatterätten reglerar vilka utgifter som är avdragsgilla och vilka som inte är det. Utgifter

som inte medges avdrag för skatterättsligt, påverkar det beskattningsbara resultatet.

Inkomstskattelagen medger avdrag för de utgifter som uppkommer för att förvärva och

bibehålla inkomster i näringsverksamheten14. Som ovan nämnts i punkt 2.1 är kostnader

som har med verksamheten att göra, sådana som hänför sig till tillverkning, försäljning

och administration.

                                                          
9 16 kap 1§ IL
10 Den svenska skattesystemet s289
11 Se 9 kap IL
12 15 kap 1§ IL
13 22 kap IL
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Civilrätten och skatterätten behöver därför inte överensstämma. Det finns kostnader

som skatterättsligt inte får dras av i näringsverksamheten, men som civilrättsligt anses

som en kostnad för bibehållande eller förvärvande av intäkten. Sådana kostnader som

inte är avdragsgill är till exempel svenska allmänna skatter, sanktionsavgifter såsom

böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter och mutor. Det finns också kostnader där

särskilda krav uppställs för att kostnaden skall bli avdragsgill skatterättsligt. Exempel på

sådana kostnader är representation, framtida garantiutgifter, utgifter för forskning och

utveckling samt förlust av kontanta medel. Civilrätten ger företaget till exempel rätt att

uppta varulager till ett lägre värde än vad som är tillåtet skatterättsligt. När civilrätten

medger lägre värde än skatterätten måste justering göras i deklarationen och påverkar

därmed det skattepliktiga resultatet. För kostnader som inte omedelbart kan hänföras till

bibehållande eller förvärvande av intäkter blir avdragsrätten mera osäker.

2.2.2 Företagets avdragsrätt vid förlust på grund av brott

Det finns ingen tvekan om vilken avdragsrätt företag har för kostnader som kan anses

normala för verksamheten. Det förefaller dock mera osäker om samma regler gäller för

kostnader som inte kan anses normala för verksamheten. Om ett företag förlorar

egendom på grund av att en anställd förskingrar eller stjäl egendomen, uppstår en

kostnad i företaget. Förluster i företag som beror på brott, och därmed påverkar

företagets möjlighet till avdragsrätt, har tidigare inte reglerats i lagstiftningen över

huvudtaget. Den förändring som skett inom lagstiftningen kommer att beskrivas

närmare lite senare. Fram till 1997 har enbart praxis reglerat företags avdragsrätt vid

brott. Praxis har dock inte varit speciellt omfångsrik och riktlinjerna har inte varit

tydliga. Eftersom både bankrån och butikrån har blivit vanligare ansåg lagstiftaren till

slut att en lagstiftning krävdes för att företag skall veta vilken avdragsrätt som föreligger

vid sådana tillfällen15. Avdragsrätt för förlust av kontanta medel infördes därför i lag för

att underlätta för företagen16.

                                                                                                                                                                         
14 16 kap 1§ IL
15 Prop 1996/97:154
16 16 kap 20§ IL
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3. Det brottsliga förfarandet
I det här kapitlet kommer först att redogöras för lagen om redovisningsmedel, eftersom

det finns ett förhållande mellan 10 kap 1§ brottsbalken, d vs förskingring, och lagen om

redovisningsmedel. För att förstå vad som utgör förskingring måste en förklaring också

ges till vad ett redovisningsförtroende innebär. Därefter kommer en beskrivning av vad

som utgör förskingring och stöld enligt brottsbalken.

3.1 Lag om redovisningsmedel17

En person kan i sin anställning, genom avtal eller genom sin ställning på företaget,

mottaga medel som denne är skyldig att redovisa för. Det krävs också att

uppdragsgivarens egendom är avskild från uppdragstagarens egna medel. Lagen tillkom

för att ge klarhet gentemot lagrummet om förfalskning, när det gäller den

redovisningsskyldiges möjligheter att med tredjemansskydd avskilja mottagna medel.

Lagen anger på vilka sätt den redovisningsskyldige skall avskilja de mottagna medlen

för att de skall vara skyddade mot den redovisningsskyldiges borgenärer, men också för

att inte förskingringsbrott skall föreligga. Lager gäller medel, d vs pengar, men kan

analogt tillämpas på varor18.

3.1.1 Vad innebär redovisningsskyldighet?

Att vara redovisningsskyldig innebär en plikt att redovisa för de medel som man

mottagit för uppdragsgivarens räkning19. Uppdragsgivaren vill inte på något sätt utsätta

medlen för fara och har som krav att medlen skall redovisas. Redovisningsskyldigheten

torde därmed bestå av två delar a) upplysningskrav och b) utgivningskrav.

Upplysningskravet innebär att den person som anförtrotts medel på tidigare angett sätt

skall framlägga räkenskaperna och visa hur mycket som skall utges till uppdragsgivaren

och varför. Utgivningskravet innebär att uppdragstagaren har skyldighet att tradera de

medel som räkenskaperna har utvisat skall utges. Om den redovisningsskyldige inte

avskiljer medlen utan dröjsmål uppställer lag om redovisningsmedel ett solvenskrav.

                                                          
17 SFS 1994:181
18 Se SOU 1943:24 s 41
19 Se Matsson s 517-519
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Solvenskravet innebär att den redovisningsskyldige inte är skyddad mot sina borgenärer

och därmed inte heller huvudmannens anförtrodda medel, om den redovisningsskyldige

är insolvent.

3.1.2 Vem är redovisningsskyldig?

Det finns flera kategorier av sysslomän som anses vara redovisningsskyldiga. Det finns

sysslomän som enligt lag är skyldiga att avskilja medel. Det kan också vara sysslomän,

som sagts ovan, vilka genom avtal mottagit medel, det kan vara sysslomän som genom

sitt yrke, såsom jurist vid advokatbyrå, mottar medel för redovisning och det kan

slutligen vara sysslomän som genom sin anställning mottagit medel. Om ett skriftligt

avtalsförhållande föreligger har huvudmannen inga problem att kräva att

uppdragstagaren, d vs sysslomannen, skall redovisa och tradera de medel som denne

anförtrotts. Däremot kan ett muntligt avtalsförhållande vara svårare att bevisa för

huvudmannen medan det inte är några problem om uppdraget ingår som en naturlig del

i sysslomannens anställning20.

3.2 Förskingring och stöld
Den förlust av egendom som företaget har drabbats av kan senare visa sig bero på att

den har blivit förskingrad eller stulen av en anställd. För att rekvisiten för förskingring

skall vara uppfyllda krävs att förtroendet mellan företaget och den anställde har

missbrukats. Missbruk av förtroende mellan företaget och en anställd kan vara mycket

allvarligt för företaget, men det uppkommer också frågor om vilken möjlighet företaget

har att dra av förlust av egendomen som visar sig bero på ett brottsligt förfarande,

skatterättsligt.

3.2.1 Förskingring

Förskingring regleras i 10 kap 1§ BrB genom att; ”någon, som på grund av avtal, allmän

eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med

skyldighet av utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig

egendomen eller annorledes åsidosätter sina skyldigheter och gärningen innebär vinning

för honom och skada för den berättigade”

                                                          
20 Se Matsson s 520
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När den person som har, genom avtal eller sin ställning i företaget, tillägnat sig medel

på ett sätt som strider mot lag om redovisningsmedel eller tillägnat sig annan egendom

på det sätt som stadgas i 10 kap 1§ BrB, är det förskingring. Lagrummet innebär att

brottet endast kan begås av en person som fått egendom i sin besittning och denne får

inte sätta egendomen i fara. Personen kan ha fått egendomen antingen direkt från

huvudmannen, d vs uppdragsgivaren, eller från tredjeman på huvudmannens uppdrag21.

Att tillägna sig egendomen kan vara att helt enkelt behålla den, men också att neka till

att man erhållit egendomen, att undvika att redovisa egendomen eller också att hålla sig

oanträffbar för uppdragsgivaren. Att sedan utsätta uppdragsgivarens egendom för fara

gör att rekvisiten för förskingring uppfylls. Om uppdragstagaren mottagit medel skall

denne, enligt lag om redovisningsmedel, avskilja beloppet utan dröjsmål. Lag om

redovisningsmedel ställer upp, som nämnts ovan, solvenskrav som gör att

uppdragstagaren begår ett förskingringsbrott om denne är insolvent och inte utan

dröjsmål avskiljer medlen. Det kan således inte anses som förskingring om

uppdragstagaren är insufficient men har avskilt medlen.

3.2.2 Stöld

Om gärningsmannen inte har någon förtroendeställning är brottsbenämning istället

stöld. Enligt 8 kap 1§ BrB döms den till stöld som; ”olovligen tager vad annan tillhör

med uppsåt att tillägna sig det”. Här finns, som nämnts, ingen förtroendeställning hos

gärningsmannen, utan egendomen kommer i gärningsmannens besittning utan ägarens

tillåtelse. Det innebär att en person som har anställning i ett företag tar företagets

egendom utan tillåtelse för att själv dra nytta av egendomen och beröva ägaren dennes

äganderätt. Exempelvis kan en anställd ta pengar ur handkassan, ta varor som finns i

företagets lager eller anläggningstillgångar för sitt personliga bruk eller för att sälja

vidare.

3.2.3 Förverkande

I samband med att gärningsmannen döms för förskingring eller stöld enligt brottsbalken

kan domstolen utdöma att egendomen skall anses förverkad. Enligt 36 kap 1§ BrB skall

”utbytet av brott förklaras förverkat, om det inte är uppbenbart oskäligt”.

                                                          
21 Se Matsson s 512
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Förverkande kan anses oskäligt om det t ex finns anledning att anta att gärningsmannen

blir skadeståndsskyldig. Förverkandet innebär därför att gärningsmannen inte har någon

rätt att behålla egendomen utan måste lämna den till staten. Det kan ha skatterättslig

betydelse om den brottsliga intäkten är förverkad eller inte. Om intäkten har förverkats

uppkommer frågan om det är möjligt att beskatta gärningsmannen, trots att det inte

längre finns någon intäkt? Den frågan kommer dock att tas upp senare.

De följande kapitlen, som är till för att ge ytterligare förståelse för problemet, kommer

att ge insyn i den lagstiftning som finns när det gäller avdrag på grund av brott samt en

del av den praxis som finns.
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4. Lagstiftning vid förlust på grund av brott
Det här kapitlet kommer att redogöra för den lagstiftning som finns när det gäller förlust

på grund av brott och vilken avdragsrätt som föreligger för företag. Grunden till att det

skett en lagändring är att näringsidkare vägrats avdrag för förluster som uppkommit

genom stöld av kontanta medel. Detta har föranlett ett flertal riksdagsmotioner eftersom

man ansett det ”stötande, orättvist och stridande mot grundläggande rättsprinciper” att

avdrag inte medges22. Riksdagen beslöt därför 1997 att anta förslaget i prop 1996/97:54

som innebär en utökad avdragsrätt för förluster genom brott.

4.1 Förlust av kontanta medel före 1997
Före 1997 medgavs avdrag för förlust av kontanta medel, om förlusten kunde betraktas

som något normalt för verksamheten23. Lagstiftning saknades och praxis låg därför till

grund för bedömningen om förlusten skulle anses avdragsgill eller inte. Om brottet

begicks av en anställd, som genom sin tjänst haft medel under sin förvaltning, ansågs

förlusten som driftsförlust och avdrag medgavs24. Saknade den anställde

redovisningsansvar ansågs förlusten däremot vara en kapitalförlust25. Om brottet begåtts

av en icke anställd betraktades förlusten också som en kapitalförlust. Till skillnad mot

kapitalförlust som avser inkomstslaget kapital avsåg uttrycket kapitalförlust i detta fall

vissa förluster/kostnader som inte var avdragsgilla26.

 I de rättsfall där frågan varit om bank har rätt till avdrag vid stöld och rån har

Regeringsrätten ansett att avdragsrätt föreligger vid sådana tillfällen. I ett rättsfall från

197927 ansåg Regeringsrätten att kostnadsökning vid brottligt angrepp inte skall anses

vara kapitalförlust, d vs inte avdragsgill. Domstolen ansåg att kostnader vid brott kunde

jämställas med de kostnader som uppkommer under normala driftsförhållanden såsom

för reparationer, städning och för personal. På samma linje gick Regeringsrätten i en

dom från 198628 där domstolen ansåg att förlust av kontanta medel som uppkommit

genom rån, stöld, bankboxsprängningar och liknande kan anse som en driftsförlust inom

                                                          
22 Enligt prop 1996/97:154
23 Prop 1996/97:154
24 Prop 1996/97:154 anger som exempel RÅ 1935 ref 14, RÅ 1940 Fi 690 och RÅ 1944 ref 64 samt Melz
”Avdragsrätt för förlust genom brott”
25 Prop 1996/97:154 anger som exempel RÅ 1941 Fi 347 och RÅ1957 Fi 1765
26 Melz ”Avdragsrätt för förlust genom brott”
27 RÅ 1979 1:69
28 RÅ 1986 ref. 148
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bankverksamhet. Domstolen ansåg emellertid att rån i butik inte var så vanligt att det

kunde anses vara normalt för verksamheten.29 Regeringsrätten angav som skäl att

bankers rätt till avdrag vid förlust på grund av brott, skall a) medges för kostnader som

kan anses vara normala för verksamheten och b) medges om man kan anse brotten som

en normal företeelse i verksamheten. En vändpunkt kom med rättsfallen från 197930 och

198631 eftersom tidigare praxis inte gav banker rätt till avdrag för förlust av kontanta

medel genom stöld eller rån32. Dessa rättsfallen har sedan påverkat lagstiftaren vid

införandet av regeln om förlust av kontanta medel.

4.2 Förlust av kontanta medel efter 1997
Att näringsidkare har förvägrats avdrag för förluster genom stöld av kontanta medel har

ansetts stötande, orättvist och strida mot grundläggande rättsprinciper33. I ett rättsfall

från 199434 bedömde Regeringsrätten att inbrott i butikslokal inte var någon avdragsgill

driftsförlust. Det konstaterades att avdrag kunde medges om förlusten kunde anses

normal för förvärvskällan. Däremot kunde butiksrån inte anses var så vanliga att de

kunde anses normala för verksamheten.

Verksamheter behandlades olika avdragsrättsligt och förluster behandlades olika

beroende på hur de hade uppkommit. Eftersom praxis vid avdragsrätt för banker hade

förändrats från en icke avdragsgill kapitalförlust till en avdragsgill driftsförlust medan

synen på avdrag vid rån i butik fortfarande ansågs som en icke avdragsgill kapitalförlust

krävdes allmän avdragsrätt vid förlust av kontanta medel. Regeringens förslag var

därmed att införa rätt till avdrag för förluster av kontanta medel i näringsverksamhet på

grund av brott. Det nya lagförslaget gavs eftersom man ansåg att

försäljningsverksamhet inte kunde bedrivas utan en kalkylerad risk att utsättas för

brott35.

För att en regel om allmän avdragsrätt inte skall missbrukas har särskilda regler ställts

upp. Ett beviskrav har införts som innebär att förlusten måste uppkommit genom brott

                                                          
29 Prop 1996/97:154
30 RÅ 1979 1:69
31 RÅ 1986 ref 148
32 Prop 1996/97:154 s28
33 Prop 1996/97:154
34 RÅ 1994 ref 27
35 Prop 1996/97:154
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mot näringsidkaren och avse tillgångar i näringsverksamheten. Bevisning måste ske

såväl av förlustens storlek som att förlusten uppkommit genom brott. Att förlusten

uppkommit genom brott kan bevisas genom att en polisanmälan har gjorts snarast efter

det att brottet upptäckts. Det finns dock inget krav på fällande dom eller att

gärningsmannen har gripits och erkänt brottet. Man har också infört en särskild

beloppsbegränsning. Avdrag medges inte med ett större belopp än vad som motsvarar

ett sedvanligt innehav av kontanter i verksamheten. Vad som anses vara ett sedvanligt

innehav måste dock bedömas från fall till fall. Det kan t ex vara inkomsten under en dag

eller det belopp som behövs för dagens löpande utgifter. Dagskassans storlek kan också

variera med hänsyn till veckodag, utförsäljning, utbetalning av lön och liknande. Med

kontanta medel avser lagstiftaren sedlar och mynt samt checkar, postväxlar och andra

anvisningar som kan omsättas i pengar36.

4.3 Sammanfattning
I och med 16 kap 20§ inkomstskattelagen har reglering skett av avdragsrätten för förlust

av kontanta medel i näringsverksamhet på grund av brott. Avdrag vid förlust av

kontanta medel kan därför medges om förlusten kan anses 1) rimlig för verksamheten,

2) att de särskilda beviskraven37 är uppfyllda och 3) beloppet inte är större än vad som

kan anses vara normalt för verksamheten. Ett normalt belopp för verksamheten kan vara

en dagskassa eller de medel som krävs för dagens löpande utgifter. Eftersom regeln om

avdrag för förlust av kontanta medel är avsedd som en allmän avdragsregel torde den

gälla, inte bara vid rån och stöld, utan också vid förskingring. Samma speciella krav

torde dock gälla oavsett om förlusten beror på rån, stöld eller förskingring.16 kap 20§

IL reglerar dock enbart förlust av kontanta medel och inte förlust av annan, av bolaget

ägd, egendom.

                                                          
36 Prop 1996/97:154 s33
37 Polisanmälan uppställs som krav, men det finns dock inget krav på fällande dom. Gärningsmannen
behöver inte heller ha gripits eller erkänt brottet. Prop 1996/97:154 s 31



20

5. Rättspraxis
I det här kapitlet kommer att redogöras för en del av den rättspraxis som finns när det

gäller avdragsrätt vid förlust på grund av brott och beskattning av brottslig intäkt. Det

finns dock ingen omfattande rättspraxis inom detta område och med anledning av det

kan det vara många år mellan de olika rättsfallen. Den äldre praxis saknar utförliga

domskäl men ger ändå en grund till de yngre rättsfallen med utförligare domskäl. Det är

dock inte möjligt att återge alla rättsfall eftersom det skulle ta allt för stor plats.

Tyngdpunkten kommer därför att ligga på de rättsfall som jag anser har haft störst

betydelse, framför allt de från senare tid, där domstolen också har försökt att förklara

sin ståndpunkt.   

5.1 Avdrag som medgivits av Regeringsrätten
I rättsfall från 1910, 1935 och 194038 medgav Regeringsrätten avdrag för förlust på

grund av förskingring utan att ge någon omfattande förklaring till sin ståndpunkt. I

rättefallen från 1910 var omsändigheterna sådana att en tjänsteman på Skånska

Handelsbanken utnyttjade sin ställning för att förmå andra banker att betala ut pengar

till dennes fordringsägare. I rättsfallet från 1935 hade kontorschefen ensamprokura i

bolaget och genom att utnyttja den förskingrat bolagets pengar. I rättsfallet från 1940

gjorde två av Bodens stads elektricitetsverk tjänstemän sig skyldiga till att ha

förskingrat en del av bolagets intäkter. I alla tre rättsfallen har företagen yrkat avdrag

för den förlust som åsamkats dem och avdrag har medgivits.    

5.1.1 Kammarrätten i Jönköping 2000-10-11

I ett rättsfall från 2000 medgav kammarrätten i Jönköping avdragsrätt för förlust genom

förskingring. Kammarrätten angav i detta rättsfall de domskäl som kunde ligga till

grund för domen, till skillnad mot de tidigare nämnda rättsfallen i punkt 5.1. I detta fall

var dock gärningsmannen den verkställande direktören. Denna omständighet kan göra

att domskälen skiljer sig en del mot det fall gärningsmannen hade varit en annan

anställd person.  Omständigheterna i rättsfallet var följande: Prenad yrkade avdrag för

den förlust som bolagets verkställande direktör åsamkat genom att förskingra från

bolaget. Den verkställande direktören lät inköpschefen upprätta osanna underlag som

sedan skickades till några utvalda leverantörer. Leverantörerna upprättade sedan

                                                          
38 RÅ 1910 ref 90, RÅ 1935 ref 14 samt RÅ 1940 Fi 690
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fakturor, skickade dem till Prenad där den verkställande direktören skrev ut checkar i

bolagets namn. De pengar som leverantörerna mottog lämnades sedan tillbaka till den

verkställande direktören som stoppade dem i egen ficka.

Förskingring pågick mellan 1989 och 1993. Ett år senare förvärvade den verkställande

direktören en tredjedel av andelar i bolaget. Kammarrätten ansåg att skenfakturorna inte

kunde anses som onormala i förvärvskällan. Att den verkställande direktören inte hade

medlen under sin egen förvaltning och redovisning, och inte heller i normalfall deltog i

bolagets inköpsrutiner hade någon påverkan på avdragsrätten. Anledningen till att

avdragsrätten inte påverkades var att den verkställande direktören hade den formella

behörigheten att företräda bolaget. Avdragsrätt förelåg så länge som den som

förskingrat inte hade överträtt sin behörighet i något avseende. Eftersom den

verkställande direktören inte överträdde sin behörighet genom att skriva ut checkar i

bolagets namn kunde avdrag för förlusten inte vägras. En anställd person som inte är

verkställande direktör har inte formell behörighet att företräda bolaget och skenfakturor

upprättade av en annan anställd torde därmed vara onormala i förvärvskällan. Den

verkställande direktören torde därmed utgöra ett undantag som gärningsman på grund

av sin behörighet och befogenhet.

5.2 Avdrag som ej medgivits av Regeringsrätten
 5.2.1 RÅ77 Aa-52 Missbruk av checkräkningskredit

Den verkställande direktören, till lika andelsägare, i en bokhandel förskingrade ur

bolaget. Den verkställande direktören hade ensam handhaft skötseln av bolagets

ekonomiska angelägenheter och utnyttjade i sin ställning bolagets checkräkningskredit.

Regeringsrättens bedömning var att det missbruk av checkräkningskrediten som den

verkställande direktören gjorde sig skyldig till var främmande för bolagets verksamhet.

Den ställning som gärningsmannen hade i bolaget utgjorde inte någon avdragsgill

driftsförlust och avdrag medgavs därmed inte.

5.3 Brottslig intäkt som beskattats
I ett rättsfall från 196839 ansåg Regeringsrätten att den intäkt som en man erhållit genom

en olaglig aktieförsäljning utgjorde beskattningsbar inkomst. Domstolen ansåg att

                                                          
39 RÅ 1968 Fi 209
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intäkten skulle utgöra inkomst av tillfällig förvärvskälla. I rättsfallet var det också fråga

om mannen var skattskyldig i Sverige eller inte. Domstolen konstaterade att mannen var

skattskyldig i Sverige och därmed skattskyldig för alla sina intäkter. Det förefaller

därför inte ha tagits någon hänsyn till att intäkten från den olagliga aktieförsäljningen

var en brottsliga intäkt.

5.3.1 RÅ 1988 ref 69 Falska fakturor

Regeringsrätten bedömde i ett annat rättsfall från 1988 brottslig intäkt vara en del av

den lagligt bedrivna verksamheten. Ägaren till ett åkeriföretag upprättade falska

fakturor och intäkten från dessa upptogs inte som intäkt i den lagliga verksamheten. De

falska fakturorna var avsedda för en kund till åkeriföretaget och fakturorna utfärdades

med angivande av företagets firma. Mot bakgrund av att de falska fakturorna utfärdats

med företagets firma och att de var avsedda för en kund till företaget ansåg domstolen

att intäkterna skulle utgöra inkomst av rörelse. Observeras bör i detta rättsfall att det

belopp som erhölls genom brott inte förverkades i allmän domstol.  

5.4 Brottslig intäkt som inte beskattats
Regeringsrätten har i många fall ansett att brottslig intäkt inte utgör någon förvärvskälla

och därför inte kan utgöra beskattningsbar intäkt. Domstolen har dock, på samma sätt

som i avdragsrättsfallen, inte alltid redogjort för varför man har intagit en sådan

ståndpunkt. En kort beskrivning skall dock ges av omständigheterna i några av dessa

rättsfall. Därefter kommer att redogöras för de tre rättsfall som har haft störst betydelse

på senare tid.

I ett rättsfall från 194740 gjorde en man en vinst vid försäljning av vad som på den tiden

stred mot gällande ransoneringsbestämmelser. Eftersom mannen inte bedrev någon

rörelse kunde intäkten från brottet inte anses vara en skattepliktig inkomst av rörelse.

Omständigheterna skiljer sig dock åt i ett annat rättsfall från 194741. En kvinna som

bedrev affärsrörelse gjorde en vinst som stred mot gällande ransoneringsförfattningar.

Domstolen angav inte några skäl till varför den brottsliga intäkten inte kunde beskattas

tillsammans med den lagliga förutom att nettointäkten var låg. I ett tredje rättsfall från

                                                          
40 RÅ 1947 not Fi 1008
41 RÅ 1947 not Fi 1095
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194942,där det också var fråga om illegal försäljning av ransonerade varor, dömdes

mannen att utge vinsten från försäljningen till staten. Det var alltså fråga om

förvärvande i detta fall. Eftersom det därmed inte uppstod någon vinst för

gärningsmannen kunde någon beskattning inte komma ifråga.

 I ett fjärde rättsfall från 198443 utgjorde inte heller här brottslig intäkt, i detta fall

mutor, någon beskattningsbar intäkt på grund av att den förverkats. Omständigheterna i

ett femte rättsfall från 198744 var att en man fått för mycket i utbetalad lön. Mannen

förskingrade mellanskillnaden mellan sin rättmätiga lön och vad som utbetalats för

mycket. Regeringsrätten konstaterade att det förskingrade beloppet inte utgjorde någon

skattepliktig inkomst för mannen och därför inte kunde beskattas.  

5.4.1 RÅ80 1:56 Huvudaktieägare i fåmansaktiebolag

Rättsfallet från 1980 avsåg huvudaktieägaren i ett fåmansaktiebolag där dennes hustru

var ensam bokföringsansvarig. Hustrun underlät att intäktsredovisa en del av bolagets

intäkter och istället använt pengarna för eget bruk. Mannen hävdade att han litat helt på

sin hustru och att han varit helt ovetande om hennes förskingring. Regeringsrätten

inledde sitt domskäl med att konstatera att; ”huvudaktieägare i familjebolag beskattas

personligen för medel som obehörigen uteslutits från bokföring hos bolaget enligt

vedertagen praxis. Sådana medel betraktas som uttagna ur bolaget av huvudaktieägaren,

antingen som lön eller utdelning”. Frågan var därför vilken rådighet mannen hade haft

över de undanhållna pengarna. Regeringsrätten ansåg att medel som obehörigen tagits

från bolaget inte presumerade att medlen stått till huvudaktieägarens förfogande. Enbart

den omständigheten att huvudaktieägare och företagsledare har ansvar för att

bokföringen i bolaget sköts riktigt kan inte utgöra anledning till beskattning hos dessa.

Domstolen ansåg att huvudaktieägaren i bolaget inte hade haft den rådighet över de

undanhållna medlen som krävs för beskattning. Taxeringlagen tillät inte heller någon

överflyttning till bolaget eller mannens hustru45. De pengar som hustrun till

huvudaktieägaren tagit och som inte heller blivit intäktsförda i bolaget kunde därför inte

beskattas.   

                                                          
42 RÅ 1949 not Fi 1113
43 RÅ 1984 Ba-42
44 RÅ 1987 not 184
45 Se dåvarande taxeringlagen 105§
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5.4.2 RÅ 1991 ref 6 Oljestölden

En man hade, i ett rättsfall från 1991, vidareförsålt olja som denne stulit från sin

arbetsgivare. Det här rättsfallet ger en bättre förklaring till varför Regeringsrätten anser

att brottslig intäkt inte är beskattningsbar. Man hänvisade till

bevillningstaxeringsförordningen från 1910 som angav att intäkt som inte kunde

beskattas eller rätt saknades för beskattning, inte heller skulle undersökas vidare av

fiskus. Eftersom brottsbalken anger att utbyte av brott skall förverkas46 kan brott enligt

brottsbalkens mening inte leda till vinst. Tidigare rättspraxis har därför tagit hänsyn till

förverkat belopp vid bestämmandet av beskattning. Domstolen fortsatte med att

konstatera att brottlig verksamhet kan utgöra verksamhet i skatterättlig mening och

bokföringsskyldighet skulle därmed föreligga. Det ansågs ligga i sakens natur att

brottslig verksamhet inte redovisas öppet och brottslig verksamhet kan därför inte

utgöra någon beskattningsbar inkomstkälla. Undantag för beskattning av brottslig intäkt

föreligger dock om den ingår som ett led i den legala verksamheten. Eftersom mannen

inte bedrev någon näringsverksamhet kunde försäljningen av olja, som grundade sig på

stöld, inte utgöra någon inkomstkälla och därmed inte beskattas.

5.4.3 RÅ 1992 not 327 Förskingring av bingomedel

I ett rättsfall från 1992 tillägnade sig en man pengar av influtna bingomedel. Mannen

arbetade ideellt och utan lön i en idrottsförening där han, tillsammans med en annan

person, skötte idrottsföreningens bingoverksamhet. Idrottsföreningen upptog en fordran

i sin redovisning på mannen som föreningen senare efterskänkte. Även i detta rättsfall

konstaterade Regeringsrätten att brottslig verksamhet inte utgör någon beskattningsbar

inkomstkälla men kan beskattas om den ingår som ett led i den legala verksamheten.

Eftersom mannens arbete skulle vara oavlönat kunde den efterskänkta fordran inte

beskattas som lön trots att eftergiftsbeslutet hade inneburit en förmögenhetsöverföring.

Rättsfallet fastställer domstolens syn att brottslig verksamhet inte kan utgöra en

förvärvskälla, även om omständigheterna var annorlunda. En tolkning av den synen blir

att mannen inte hade blivit beskattat för intäkten genom förskingring ens om han hade

uppburit lön för sitt vanliga arbete.   

                                                          
46 36 kap 1§ BrB
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5.5 Rättsläget har klarnat
Peter Melz har i en artikel i Skattenytt från 199847 ansett att rättsfallen från 199148 och

199249 har medfört att rättsläget, vad gäller beskattning av brottslig intäkt, har klarnat

betydligt. Melz har dragit slutsatsen att intäkterna i rättsfallen inte är skattepliktigt på

grund av att de förvärvats genom brottslig verksamhet. Brottslig intäkt har dock

beskattats i vissa fall såsom i RÅ 1988 ref 69. Enligt Melz uppfattning föreligger inga

oöverstigliga skatterättsliga hinder för en beskattning av brottslig intäkt, utan

bedömningen att inte beskatta intäkterna ligger på ett allmänt rättspolitiskt plan. Han

anser dock att en olikbehandling i de fall där den brottsliga verksamheten är ett led i den

lagliga verksamheten är märklig. Enligt Melz mening torde det vara möjligt att beskatta

brottslig verksamhet som är ett led i den skattskyldiga verksamheten. Framför allt

förefaller det inte orimligt att beskatta den brottsliga intäkten när den brottliga

verksamheten inte skiljer sig mycket från den lagliga verksamheten. Ett exempel är RÅ

1991 ref 6 där den brottliga verksamheten inte är så väsensskild från den lagliga

verksamheten. I artikeln har angetts två exempel till stöd för den slutsatsen. 1) Om

förskingringen sker med arbetsgivarens tysta medgivande blir intäkten en skattefri

löneförstärkning. Löneförstärkningen är dock skattepliktig enligt inkomstskattelagen

och skall deklareras. Underlåtenhet att deklarera intäkten respektive redovisa

arbetsgivaravgifter och källskatt medför påföljder. Har arbetsgivaren däremot inte

lämnat något medgivande föreligger ett brott och intäkten torde i detta fall bli skattefri

enligt den bedömning som gjorts i rättsfallen. 2) En anställd missbrukar arbetsgivarens

kontokort för sina personliga levnadskostnader men arbetsgivaren avstår från ersättning.

Bedöms missbruket som brottsligt är förmånen skattefri men bedöms det som inte

brottligt är förmånen skattepliktig.

Enligt min mening torde det inte spela någon roll om den lagliga verksamheten avser

inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av tjänst. Oavsett om den brottliga intäkten

har tillkommit som ett led i näringsverksamhet eller i tjänst kan den beskattas

tillsammans med övrig laglig intäkt.

                                                          
47 Peter Melz Skattefri brottslighet RÅ 1991 ref 6
48 RÅ 1991 ref 6
49 RÅ 1992 not 327
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Den förskingrade egendomen behöver inte vara kontanter, det torde vara lika möjligt att

det är varor i lager eller en anläggningstillgång. Följande avsnitt kommer därför att ge

insyn i avdragsrätt vid förlust av varulager eller anläggningstillgångar.
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6. Förlust av lager och pågående arbete
I det här kapitlet kommer att redogöras för den avdragsrätt som föreligger vid förlust av

lager och pågående arbete enligt de allmänna skattereglerna. Detta görs för att skapa en

grund till jämförelse för att se om de allmänna avdragsrättsreglerna för förlust av sådan

egendom kan föreligger även vid förlust på grund av brott. Kapitlet kommer att avslutas

med en utredning av möjligheten till avdrag vid förlust av lager eller pågående arbete.

För att kunna utreda detta används de kriterier som uppställts vid allmän avdragsrätt

samt de kriterier som uppställts enligt regeln vid förlust av kontanta medel .  

6.1 Förlust av annan egendom än kontanta medel
Att lagstiftaren har infört avdragsrätt vid förlust av kontanta medel har medfört en viss

riktlinje för vidare bedömning av förlust av annan egendom. Även om regleringen

enbart avser kontanta medel kan möjligen en liknande bedömning göras vid förlust av

annan egendom. För att kunna bedöma företagets avdragsrätt vid förlust av varulager

eller anläggningstillgångar på grund av brott måste man till att börja med utgå från den

avdragsrätt som föreligger i den normala verksamheten. Kraven som uppställts för

avdragsrätt vid förlust av kontanta medel kan ytterligare bidraga med en klarläggning av

avdragsrätt för annan egendom än kontanter.

6.2  17 kap inkomstskattelagen
Lager kan bestå av varor för försäljning eller tillverkning men även aktier och

fastigheter kan vara lager50. Om en anställd, t ex en lagerchef, har ansvar för varor för

försäljning eller tillverkning uppfyller det ansvar som personen i fråga har, de rekvisit

som finns för förskingring, se punkt 3.2.1 En anställd som däremot inte har det

förtroende som lagerchefen åtnjuter, kan känna sig frestad att ta egendom ur lagret för

sitt eget bruk och brottet kan i stället rubriceras som stöld.

Aktier eller fastigheter förefaller svårare att förskingra eller stjäla. Eftersom aktier och

dess ägare registreras, oftast hos värdepapperscentralen, och det måste finnas lagfart på

fastighet som anger vem som är ägare, förefaller det inte lika enkelt att förskingra eller

stjäla sådan egendom. Saknar företaget emellertid ordentlig kontroll över aktier och

fastigheter i lager skulle det kunna finnas en risk att egendomen går förlorad. Om den

                                                          
50 RSVs handledning tax 2002 s 921
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anställde vill sälja egendomen till en mindre nogräknad köpare eller en köpare i god tro

kan risk finnas för att egendomen försvinner för gott.

Det förefaller lika svårt att förskingra eller stjäla pågående arbete som att förskingra

eller stjäla aktier eller fastigheter men det kan finnas undantag. Pågående arbete kan

vara den löpande tillverkning som företaget har där produkten ännu inte är färdig för

försäljning. Sådant pågående arbete torde kunna förskingras av en anställd som, i likhet

med lagerchefen, har fått förtroende att ansvara för sådan egendom. Annat pågående

arbete kan vara när en uppdragsgivare har anförtrott egendom till företaget för

bearbetning på något sätt51. Eftersom uppdragsgivaren äger egendomen och inte

företaget som utför arbetet förefaller det omöjligt för en anställd att förskingra

egendomen från arbetsgivaren eftersom denne inte äger egendomen. Däremot finns

möjlighet att den anställde stjäl egendomen, men det är trots allt inte från arbetsgivaren

och det är inte heller pågående arbete som stjäls utan egendomen i sig. För att ge

förståelse för vilken avdragsrätt som finns för företag vid förlust av lager som inte beror

på brott skall en förklaring ges till detta. En förklaring kommer också att ges av vilka

möjligheter till avdrag som företaget har.

6.2.1 Förlust av lager

Lagret är en tillgång som är avsedd för omsättning i den verksamhet som bedrivs eller

för förbrukning i tillverkning som verksamheten bedriver52, d vs en omsättningstillgång.

Motsvarande definition av varulager finns i civilrätten53. Som varulager räknas vad som

finns kvar av de produkter som företaget har i sin verksamhet för att sälja, tillverka eller

tillhandhålla. Lagret kan också bestå av värdepapper eller fastigheter om företaget

bedriver handel med dessa. Företaget skall, vid varje årsbokslut, värdera sina

omsättningstillgångar, enlig god redovisningssed, till det lägsta av anskaffningsvärdet

och det verkliga värdet på balansdagen54. I lag om inventering av varulager för

inkomsttaxeringen55 anges att lagret skall inventeras post för post och det lägsta av

anskaffningsvärdet och verkliga värdet skall anges för varje post. När

varulagerinventeringen är slutförd skall justering av det, i balansräkningen, upptagna

                                                          
51 Inkomstskatt 1 s 273
52 17 kap 3§ IL
53 Redovisningsrådet RR2 p3
54 4 kap 9§ ÅRL
55 SFS 1955:257
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varulagervärdet göras under förutsättning att värdet inte överensstämmer med värdet på

inventeringslistorna som upprättats. Om varulagerinventeringen utvisar ett lägre värde

än balansräkningen justeras mellanskillnaden och avdrag medges för denna skillnad.

Mellanskillnaden blir därmed en kostnad för företaget.

6.3 Kan avdrag av förlust på grund av brott ske enligt

inkomstskattelagens regler?
Eftersom det saknas reglering för avdragsrätt vid förlust av lager som beror på brott,

måste andra kriterier användas för att utröna möjlighet till avdragsrätt vid sådan förlust.

De förluster som uppkommer i varulagret och som kan anses normala för verksamheten

kan bero på att det finns brister i lagerredovisningen så att varorna är sålda och

intäktsförda men inte kostnadsförda. Andra orsaker till att det finns en förlust i lagret

kan vara att varor har gått sönder eller på något annat sätt är obrukbara och har slängts

bort. Det innebär att förluster som kan anses höra till den normala verksamheten

medges avdrag för som en, för verksamheten, normal kostnad. Som sagts tidigare är en

normal kostnad avdragsgill om den uppkommer för att förvärva eller bibehålla

näringsverksamhetens skattepliktiga intäkt56. Man måste därför fråga sig om en förlust

av lager som beror på brott kan anses normal för verksamheten.

Enligt inkomstskattelagen medges kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter.

Förlust av egendom som beror på att en anställd har förskingrat eller stulit den förefaller

inte vara en kostnad som kan anses normal för verksamheten. Om egendomen hade

förlorats genom brister i lagerredovisningen ter det sig troligt att den redan har sålts och

därmed utgör en inköpskostnad i företaget. Det torde alltid finnas risk för att

egentillverkade varor går sönder och därmed inte går att sälja utan enbart utgör en

kostnad. I detta fall förefaller det passande att kalla kostnaden för normal. Det förefaller

däremot inte passande att kalla en förlust som beror på brott, normal. Den egendom som

förlorats på grund av brott kan inte säljas av företaget eller lämnas tillbaka till

leverantören på grund av att den är obrukbar.

Att avdrag för förlust i lagret, oavsett vad förlusten beror på, direkt skall anses som

avdragsgill i verksamheten förefaller inte helt naturligt, om förlusten beror på en

                                                          
56 16 kap 1§ IL
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omständighet som inte är normal för verksamheten. Det finns ingenting som tyder på att

lagstiftaren anser att en förlust som beror på att egendom har blivit förskingrad eller

stulen är att anse som något normalt för verksamheten även om, som sagts i inledningen
57, förskingring inte är helt ovanligt. Det torde därför, enligt min mening, vara viktigt ur

skatterättslig synvinkel att utreda vad förlusten beror på för att se om avdragsrätt enligt

inkomstskattelagens regler föreligger eller inte. En sådan utredning och redovisning

skall först och främst göras av företaget självt. En undersökning torde dock kunna vara

både kostsam och tidsödande. Det förefaller därför troligt att ansvariga för företaget i

praktiken konstaterar att det har uppkommit en förlust utan vidare utredning. Eftersom

förlusten avser varor i lager bokförs den därmed som en avdragsgill kostnad.

6.4 Kan avdrag av förlust på grund av brott ske enligt kriterierna för

regeln om förlust av kontanta medel?
Genom regeln om förlust av kontanta medel58 har lagstiftaren medgett avdrag för rån

och stöld i vissa fall. Reglering avser framför allt bank- och butiksverksamhet där

sådana brott kan anses normala för verksamheten. Varken lagregeln eller propositionen
59 visar att brott som rån och stöld kan anses normala i alla verksamheter. Lagregeln

uttrycker inte heller att avdragsrätten gäller andra brott, såsom förskingring. Eftersom

regeln om avdragsrätt vid förlust av kontanta medel förefaller inrikta sig mot de

verksamheter med störst risk att utsättas för brott som rån och stöld torde regeln inte

gälla alla verksamheter.

Anledningen till att lagstiftaren införde lagstiftningen förefaller vara att banker och

butiker löper stor risk att rånas av personer som inte är anställda i företaget. En person

som rånar banker eller butiker är förmodligen ute efter ”snabba” pengar och bankens

pengar eller butikens dagskassa är målet för brottet. Tillverkande företag torde inte

falla in under den kategorin. Det torde dock finnas risk även för tillverkande, säljande

och andra företag att utsättas för rån av egendom, men den risken förefaller inte vara så

överhängande att lagstiftaren vill reglera den. En ytterligare anledning till lagstiftningen

kan ha varit att praxis medgav avdrag för förlust på grund av brott som begåtts av

                                                          
57 Se punkt 1
58 16 kap 20§ IL
59 16 kap 20§ IL samt Prop 1996/97:154
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anställda i företaget. Jag kommer att diskutera avdragsrätt i praxis i slutet av detta

avsnitt.

Kriterierna i regeln om avdragsrätt för förlust av kontanta medel kan användas för att

skapa en princip att belysa möjligheterna till avdragsrätt vid förlust av varulager och

anläggningstillgångar. (Anläggningstillgångar kommer att tas upp i kapitel 7). Den

avdragsrätt som man kan kalla ”normala” rätten till avdrag i verksamheten enligt

inkomstskattelagen, medges när förlusten beror på något som kan anses som ett led i

verksamheten. Det måste därför finnas något annat sätt att se om förlusten är avdragsgill

eller inte när förlusten inte kan anses vara ett led i verksamheten. Regeln om avdragsrätt

vid förlust av kontanta medel kan därför bli ett hjälpmedel för den analysen.

Som sagt i punkt 4.2 krävs, för att avdrag skall medges vid förlust av kontanta medel,

att förlusten kan anses som något normalt för verksamheten. Till att börja måste man

därför konstatera vad som kan anses som lager. Om den egendom som förskingrats eller

stulits inte kan anses ingå i ett varulager är den inte normal för verksamheten. Vad

lagstiftaren menar med ”normalt för verksamheten” förefaller vara en syftning på

kostnadens ”natur”, d vs om det är en kostnad som kan anses vanligt förekommande i

den speciella verksamheten. Kostnaden som uppkommer på grund av brott kan därmed

inte anses normal för verksamheten och avdrag kan därmed inte medges. När man

konstaterat vad som kan anses vara en normal kostnad för verksamheten måste två

andra krav uppfyllas. Tillsammans med att förlusten, d vs kostnaden, skall vara normal

för verksamheten krävs också att brottet, som orsakat förlusten, kan bevisas på något

sätt, samt att värdet av förlusten inte överstiger ett, för företaget, normalt belopp. Som

sagts i kapitel 4 kan förlusten bevisas genom polisanmälan, d vs att brottet är bekräftat.

Att visa att värdet av förlusten inte är för stort och vad som är ”normalt” belopp kan

innebära större problem och måste bedömas från fall till fall. Vid en sådan bedömning

förefaller bedömning av branschorganisation eller liknande utgöra norm för vad som

kan anses vara ett ”normalt” belopp.

Det förefaller dock mycket tveksamt att betrakta förlust av lager, på grund av brott som

förskingring eller stöld, som en normalt kostnad i verksamheten. Som exempel kan

användas en lagerchef som, genom sitt förtroende, har både ett slags redovisningsansvar

och utgivandeplikt som uppfyller rekvisiten för förskingring om de bryts mot.  Att den
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kostnad som uppkommer på grund av att en lagerchef förskingrar det lager han är

ansvarig för, förefaller inte vara vad som kan anses en normal kostnad för företaget. Ett

annat exempel kan vara en anställd som inte har det förtroende som förutsätts för

förskingring, men ändå har möjlighet att stjäla ur lagret. På samma sätt som en

lagerchef har möjlighet att förskingra varor ur lagret torde det vara möjligt för en

anställd att stjäla ur lagret. Däremot ter sig inte heller i detta fall kostnaden som

uppkommer på grund av brottet som ett normalt led i verksamheten. Eftersom det måste

finnas förtroende mellan företaget och dess anställda kan samma risk inte föreligga för

förskingring eller stöld som vid rån i butik av en utomstående. Även om företagets

ledning är medveten om att förlusten beror på att en anställd har förskingrat kan det

förefalla osäkert att förlusten kan ses som en för verksamheten normal kostnad, d vs

enligt 16 kap 1§ IL. Som tidigare redogjorts för har lagstiftaren reglerat avdragsrätten

vid förlust av kontanta medel. Företag ges dock inte ledning, enbart genom att läsa

lagrummet, om förlust på grund av förskingring är avdragsgill. För att se om 16 kap 20§

IL är tillämplig i fråga om förlust av varor i lager på grund av förskingring krävs en

mera djupgående analys. Till ledning kan företaget också använda den praxis60 som

finns när det gäller avdragsrätt vid förlust med anledning av brott. Det ter sig dock

ovanligt att företag gör en så grundlig utredning av avdragsrätt vid brott. Risken

förefaller därför överhängande att man låter förlusten bli en ”normal kostnad för

verksamheten” och erhåller avdrag för den, än riskera en icke avdragsgill kostnad.

Därmed torde inte kriterierna för vad som kan anses normalt för verksamheten vara

uppfyllda.

Det andra kravet för att avdragsrätt skall medges enligt regeln om förlust av kontanta

medel är bevisning61. Förskingring är det vanligast brott som företag drabbas av, men få

av dessa brott polisanmäls62. Att företag inte polisanmäler förskingringen kan ha flera

olika orsaker. Företaget kan vara helt omedvetet om att förlusten av egendom beror på

förskingring63. Man kan också fundera över andra anledningar. Företagets ledning kan

tycka att det är generande att uppvisa bristerna i den löpande kontrollen. Att

polisanmäla förskingringen kan kanske också skapa dålig stämning bland de anställda

                                                          
60 Se kapitel 3, rättspraxis
61 Ett grundläggande bevis är att förlusten har polisanmälts. Det krävs dock ingen fällande dom eller
liknande
62 Se punkt 1, inledning
63 BRÅ s 35
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och företaget väljer hellre att tysta ner det hela. Det kan till och med finnas en risk för

att företag inte polisanmäler förskingring för att det råder osäkerhet om vilken

avdragsrätt av förlusten företag har. Företaget kan välja att polisanmäla förlusten och

därmed uppfylla beviskravet. Det räcker dock inte enbart att detta kriterium är uppfyllt

för att kostnaden skall anses avdragsgill.

Det tredje kravet för att avdragsrätt skall föreligga är att förlustens värde kan anses

normal för verksamheten. Även när det gäller förlust av kontanta medel kan det vara

svårt att bedöma vad som kan anses vara ett normalt belopp. Som riktlinje för avdrag

har angetts en, för verksamheten, normal dagskassa eller ett belopp som krävs för

dagens utgifter i verksamheten. Vid förlust av varor i lager förefaller det därför lämpligt

att använda de vanliga reglerna för avdrag vid lagervärdering. Skatterättsligt skall lagret

värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Det förefaller därför

lämpligt att de varor i lager som förskingrats skall värderas till det lägsta av

anskaffningsvärde och verkligt värde och avdrag medges med det lägsta värdet.

Även om företaget uppfyller kriterierna angående beviskrav och normalt belopp

förefaller det svårt att uppfylla kravet normal förlust för verksamheten. Det förefaller

därför svårt att medge avdrag för förlust av varor i lager på grund av förskingring enligt

lagrummet avdrag för förlust av kontanta medel64.

6.5 Oklart rättsläge
Den praxis som finns när det gäller avdragsrätt vid förlust av egendom på grund av brott

är, som sagts tidigare, inte omfattande. Eftersom domstolen heller inte har gett några

omfattande domskäl förefaller rättsläget fortfarande vara oklart när det gäller företags

avdragsrätt. Omständigheterna i varje enskilt fall har varit avgörande och de prejudikat

som finns, och där några har redogjorts för i punkt 5, ger oftast enbart besked för en viss

typsituation. Det förefaller dock som Regeringsrätten anser att avdragsrätt föreligger vid

förlust som beror på brott såsom förskingring och stöld, men det är min egen tolkning.

                                                          
64 16 kap 20§ IL
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6.6 Sammanfattning
De allmänna beskattningsreglerna medger avdrag för förlust av lager som ett led i

verksamheten. Rambestämmelsen för vilka kostnader som kan medges avdrag för i

näringsverksamhet är att de har uppkommit för att främja och bibehålla intäkterna. En

bedömning måste därför göras av om den förlust av lager som beror på brott kan falla

under den regeln. En kostnad som tillkommit på grund av ett brott torde dock inte kunna

anses som ett led i den normala verksamheten. Förlusten torde inte heller bli mer

normala av den anledning att den polisanmäls och värdet av den kan fastställas.

Annan egendom som kan bli föremål för förskingring eller stöld av en anställd är

anläggningstillgångar, som kommer att tas upp i nästa avsnitt. Förlust av

anläggningstillgångar regleras inte heller i lag och praxis har inte heller i detta fall klart

visat hur förlust av sådan egendom skall behandlas.
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7. Förlust av anläggningstillgångar
I det här kapitlet kommer att redogöras för den avdragsrätt som föreligger vid förlust av

anläggningstillgångar enligt de allmänna skattereglerna. Precis som vid förlust av lager

och pågående arbete görs detta för att skapa en grund till jämförelse för att se om de

allmänna avdragsrättsreglerna för förlust av sådan egendom kan föreligger även vid

förlust på grund av brott. Kapitlet kommer att avslutas med en utredning av möjligheten

till avdrag vid förlust av anläggningstillgångar. För att kunna utreda avdragsmöjligheten

används, på samma sätt som i punkt 6, de kriterier som uppställts både vid allmän

avdragsrätt och de som uppställts enligt regeln vid förlust av kontanta medel.

7.1 18 kap inkomstskattelagen
För att ge förståelse för vilken avdragsrätt ett företag har vid förlust av

anläggningstillgångar som inte beror på brott skall en förklaring ges av vad som räknas

som anläggningstillgångar och vilka möjligheter till avdrag som finns. Som

anläggningstillgångar räknas sådana tillgångar som är anskaffade för stadigvarande bruk

såsom maskiner och inventarier65. En maskin eller ett inventarium som företaget

anskaffar kostar oftast en större summa pengar och man räknar med att använda

tillgången en längre tid. Lagstiftaren anser att anskaffningskostnaden för maskinen eller

inventariet skall fördelas över tillgångens beräknade livslängd66. Civilrättsligt skall

anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet.

Anskaffningsvärdet skall avskrivas enligt en systematisk plan över tillgångens

nyttjandeperiod och avskrivningen tas upp som kostnad i verksamheten67. Avskrivning

på anläggningstillgångar enligt bokföringsmässiga regler kan dock vara förmånligare än

de regler som skatterätten ställer upp vid avskrivning. De civilrättsliga reglerna anger

hur mycket en tillgång högst får tas upp till medan skatterätten anger det lägsta värdet

som tillgången får tas upp till.

7.2 Kan avdrag vid förlust på grund av brott ske enligt 18 kap IL?
Precis som vid förlust av varor i lager på grund av brott saknas reglering för avdrag vid

förlust av anläggningstillgångar. Man måste därför hitta några kriterier för att utröna

möjlighet till avdragsrätt vid sådan förlust. Ett sätt är att använda reglerna i 18 kap i
                                                          
65 18 kap 1§ IL
66 18 kap 3§ IL
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inkomstskattelagen. Den grundläggande regeln är att avdrag medges för en årlig

värdeminskning av anläggningstillgångens anskaffningsvärde68. Det finns även andra

omständigheter som gör att en förlust av en anläggningstillgång kan medges avdrag för.

Sådana omständigheter  kan vara att tillgången är trasig och därmed utan värde, att den

är såld eller att tillgången helt enkelt inte finns längre. Om en anläggningstillgång är

obrukbar innan hela anskaffningsvärdet har nedskrivits genom värdeminskningsavdrag

medges avdrag för hela det resterande anskaffningsvärdet. Skulle anläggningstillgången

anskaffas och avyttras, förloras eller utrangeras under det år den är inköpt medges

avdrag för hela dess anskaffningsvärde69. Avdrag för förlust av anläggningstillgångar,

när förlusten beror på att tillgången är obrukbar eller såld, torde därmed kunna anses

som ett led i den normala verksamheten. Skatterättsligt medges även avdrag för en

anläggningstillgång som anskaffats ett tidigare år men gått förlorad under

beskattningsåret och företaget har rätt till försäkringsersättning70.

Om förlusten däremot beror på att en anställd har förskingrat eller stulit egendomen

torde det, i likhet med förskingring eller stöld av varor i lager, inte kunna anses vara en

del av den normala verksamheten. Till att börja med är avdrag för anläggningstillgångar

den årliga värdeminskning som medges skatterättsligt. Sådana värdeminskningsavdrag

innebär att anläggningstillgången finns kvar i verksamheten år från år och kan fortsätta

användas. Att så inte är fallet när egendomen har förskingrats eller stulits gör att ett

avdrag vid förskingring eller stöld avser förlust och inte en värdeminskning. Avdrag av

det bokförda värdet medges också när anläggningstillgången är utsliten eller går sönder

och därmed är obrukbar. De avdrag som medges för anläggningstillgångar är sådana

som kan anses normala för verksamheten. Förlust som beror på att tillgången t ex är

obrukbar eller såld måste därmed falla inom företagets normala verksamhet. En

anläggningstillgång som går sönder och inte kan lagas eller att den säljs innan hela

anskaffningsvärdet är avskrivit förefaller inte helt ovanligt. Att anläggningstillgångar

förskingras eller stjäls förefaller dock inte som en normal företeelse i en verksamhet

även om förskingring förekommer. Det finns dock ett undantag från den normala

avdragsrätten. I de fall företag har en försäkring som gäller vid förlust av

                                                                                                                                                                         
67 Redovisningsrådet RR12 p19
68 18 kap 3§ IL
69 18 kap 5§ IL
70 18 kap 15§ IL
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anläggningstillgångar och försäkringen täcker den förlust, medges avdrag71. Det innebär

att företaget medges avdrag motsvarande den försäkringsersättning som utfaller för den

förlorade anläggningstillgången. Avdrag för förlust av anläggningstillgångar som beror

på förskingring och stöld torde därmed medges om förlusten faller inom ramen för

verksamhetens normala kostnader. Eftersom förluster som beror på förskingring eller

stöld inte ter sig normala för verksamheten kan avdrag inte medges enligt

inkomstskattelagens regler. Avdrag för förlust på grund av förskingring skulle

emellertid kunna medges om en försäkringsersättning utfaller för den förlorade

egendomen.

Efter att ha använt de allmänna avdragsrättsliga reglerna vid förlust av

anläggningstillgångar för att analysera avdragsmöjligheten vid förlust som beror på

förskingring eller stöld, måste analys göras även av de regler som uppställts enligt

lagrummet för avdragsrätt vid förlust av kontanta medel.

7.3 Kan avdrag för förlust ske enligt kriterierna för förlust av

kontanta medel?
På samma sätt som kriterierna i regeln om förlust av kontanta medel72 kan användas

som princip för att jämföra förlust av lager kan den användas för att analysera rättsläget

vid förlust av anläggningstillgångar. Först måste man konstatera vad som kan anses en

anläggningstillgång (se punkt 7.1). Därefter måste ett konstaterande göras av vilka

förluster som kan anses vara normala för verksamheten. Förlusten måste också bevisas

genom att en polisanmälan har gjorts samt att förlustens storlek kan anses normal för

verksamheten.

Att konstatera vad som är anläggningstillgångar torde inte vara allt för svårt. De krav

som civilrätten uppställer när det gäller vad som kan anses vara inventarier

överensstämmer med skatterätten krav. Kravet är att maskiner och andra inventarier

skall vara avsedda för stadigvarande bruk73. När man har konstaterat att den förlorade

egendomen är en anläggningstillgång måste man fortsätta med att undersöka om

förlusten kan anses normal för verksamheten. Som sagts under punkt 7.2 kan en förlust

                                                          
71 18 kap 15§ IL
72 16 kap 20§ IL
73 4 kap 1§ ÅRL
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bero på att tillgången är obrukbar, eller att den är såld. Att anläggningstillgångar,

framför allt maskiner som används vid tillverkning, går sönder innan värdet av

tillgången är helt avskrivet förefaller vara inte helt ovanligt. Sådan förlust torde därför

ses som ett led i den normala verksamheten. Det samma torde gälla om tillgången är

såld utan att någon på företaget har funderat så mycket på hur försäljningen skall

behandlas skatterättsligt. Däremot förefaller det tveksamt om en förlust som beror på

brott, såsom förskingring eller stöld, kan anses som ett led i verksamheten. Som nämnts

tidigare måste förtroende finnas mellan företaget och de anställda för att kunna fungera

på ett bra sätt. Det torde finnas en viss risk för att en anställd som har fått sig förtrott en

anläggningstillgång frestas att förskingra den eller en anställd stjäl en

anläggningstillgång. Risken för brott torde dock inte vara så stor att förlusten kan anses

vara ett led i verksamheten.

Av samma anledning som företag inte polisanmäler förlusten när det gäller förlust av

varor i lager förefaller det sannolikt att företaget inte polisanmäler förlust av

anläggningstillgångar. Som jag har diskuterat tidigare (se punkt 6.4) kan anledningen

till att polisanmälan av förlusten inte görs vara att företaget inte vill visa upp sina brister

i kontrollen eller att det skapar misstämning bland de anställda. För att avdragsrätt skall

föreligga enligt kriterierna vid avdrag för förlust av kontanta medel krävs dock att en

polisanmälan görs som bevis på förlusten.

Det tredje kriteriet för avdrag enligt regeln om förlust av kontanta medel är

beloppsbegränsningen. Eftersom regeln avser ett sedvanligt belopp måste ett sådant

belopp eller värde fastställas även för den förlorade anläggningstillgången. Är det

”sedvanliga beloppet” anläggningstillgångens skatterättsliga värde eller

marknadsvärdet? På samma sätt som man, från fall till fall, måste avgöra hur stort ett

sedvanligt belopp vid förlust av kontanter är måste en bedömning göras av

anläggningstillgången. Det förefaller oskäligt att värdera den förlorade

anläggningstillgången till marknadsvärde utan att ta hänsyn till något annat värde. Om

marknadsvärdet överstiger det skatterättsliga värdet ter det sig naturligt att medge

avdrag för det skatterättsliga värdet. I annat fall skulle marknadsvärdet medföra en

högre avdragsrätt än vad som verkar rimligt. Om marknadsvärdet däremot understiger

det skatterättsliga värdet torde avdrag medges för marknadsvärdet. Medges avdrag för
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det skatterättsliga värdet åtnjuter företaget en vinst om det införskaffar en likadan

anläggningstillgång till ett lägre värde.

Även om företaget, som ett bevismedel, polisanmäler förlusten och avser att yrka

avdrag för det lägsta av marknadsvärde eller skatterättsligt värde är det kriterium som

ter sig viktigast, inte uppfyllt. Den kostnad som uppkommer när en anställd förskingrar

eller stjäl anläggningstillgångar i företaget förefaller inte kunna anses som normal för

verksamheten. Eftersom alla tre kriterierna för avdragsrätt bör vara uppfyllda för att

avdrag skall medges verkar det inte möjligt att medge avdrag för förlust av

anläggningstillgångar.

7.4 Sammanfattning
De allmänna beskattningsreglerna medger avdrag för anläggningstillgångar med ett

årligt värdeminskningsavdrag som beräknas på anskaffningsvärdet. Det årliga

värdeminskningsavdraget blir därmed den kostnad som kan hänföras till årets intäkter, d

vs vad som kan anses vara en normal kostnad för verksamheten. Man kan säga att

kostnaden avser den förbrukning som sker av anläggningstillgångarna. Den kostnad

som uppkommer genom att anläggningstillgångar förskingras eller stjäls torde inte

kunna hänföras till en förbrukningskostnad och därmed inte kunna anses normal för

verksamheten.

Skatterättsligt utgör förskingring eller stöld inte enbart en fråga om avdragsrätt hos

företaget. Den egendom som gärningsmannen har förskingrat eller stulit utgör en intäkt

hos denne, men frågan är om den är skattepliktig eller inte. Den anställde och den

egendom som denne tillägnat sig genom sitt brott kommer därför att utredas i nästa

avsnitt.
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8. Den anställde
Det är inte enbart företaget som påverkas beskattningsmässigt vid förskingring och

stöld. Man måste även fundera över de konsekvenser som uppkommer för den anställde

genom att denne förskingrar egendomen. Det här kapitlet inleds med en redogörelse för

beskattning av tjänst enligt de allmänna reglerna. Därefter ges en kort redogörelse för

värdering av annan inkomst än pengar, som kan förekomma som ersättning till den

anställde. Avsnittet avslutas med att diskutera beskattning av den vinning den anställde

gör genom sitt brott, först i belysning av de allmänna beskattningsreglerna och därefter i

belysning av den praxis som finns på området.

8.1 Inkomst av tjänst
Fysiska personers inkomster, som inte är hänförliga till vare sig kapital eller

näringsverksamhet, skall beskattas i inkomstslaget tjänst74. Inkomster som är hänförliga

till inkomstslaget tjänst är sådana som erhålls i anställning, vid uppdrag eller annan

inkomstgivande verksamhet som inte anses vara näringsverksamhet75. Beskattning sker

både av erhållna kontanter och ersättning på något annat sätt, såsom varor eller

förmåner som den anställde erhåller76. Huvudprincipen är därmed att alla inkomster är

skattepliktiga, om ingenting annat anges i lag. En lön behöver inte vara enbart

kontanter, en anställd behöver inte ens ersättas med kontanter över huvudtaget,

ersättningen kan bestå av någonting annat. Ersättningen skulle kunna vara en bil som

företaget betalar, eller en bostad som företaget står för. Det torde också kunna vara

varor från företaget som de anställde får som ersättning istället för lön i kontanter. En

anställd som erhåller lön i kontanter måste betala skatt på sin inkomst och om lönen

består av någonting annan än kontanter måste en värdering av ersättningen göras för att

beskattning skall kunna ske77.

8.2 Värdering av inkomster i annat än pengar
Som konstaterats kan fysiska personers inkomster vara annat än pengar. Förmåner som

den anställde åtnjuter från sin arbetsgivare och inte kan anses vara enbart

                                                          
74 10 kap 1§ IL
75 10 kap 1§ 2st IL
76 11 kap 1§ IL
77 Se kap 61 IL
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personalvårdande är skatte- och avgiftspliktiga78. Förmånerna som den anställde

åtnjuter skall värderas till marknadsvärdet79 eller enligt särskilda värderingsregler som

uppsats av skattemyndigheten. Anledningen till att värdering sker till marknadsvärdet är

att olika typer av arbetsersättningar skall bli beskattade på ett enhetligt och neutralt

sätt80. Det måste kosta lika mycket att få egendomen tillhandahållen av arbetsgivaren

som att få den från någon annan på marknaden. Skall samma värderingsprinciper och

beskattningsregler gälla när den anställde har förskingrat eller stulit egendom från

arbetsgivaren?

8.3 Förskingring och stöld i belysning av beskattningsregler
Som sagts i punkt 8.1 är så gott som all ersättning som en anställd erhåller skattepliktig

inkomst. Det finns få undantag från skatteplikten och framför allt när det gäller

ersättning som en arbetsgivare betalar ut81. Enligt de allmänna beskattningsreglerna

torde därmed beskattning föreligga även vid förskingring och stöld när brottet begåtts

av någon som uppbär lön i sin anställning. Eftersom skatterätten eftersträvar

reciprocitet, d vs om någon medges avdrag bör någon annan ta upp en intäkt. Det

innebär att om företaget medges avdrag för förlusten borde den som har åtnjutit

egendomen beskattas för den som en intäkt, oavsett om den erhållits genom brott eller

inte. Reciprociteten i skattesystemet är dock inte fullständig82 och kan därmed inte vara

ett tungt vägande argument för beskattning.

Det förefaller dock inte helt klarlagt att företaget har rätt till avdrag för förluster som

beror på brott. Det krävs därför ytterligare utredning för att se om egendom som

förskingrats eller stulits kan anses vara inkomst av tjänst. Emellertid saknas det både

lagstiftning och doktrin inom detta område. Praxis bör därför användas inom detta

område för att utreda hur egendom som en anställd har tillägnat sig genom brott mot

företaget skall behandlas skatterättsligt.

                                                          
78 11 kap 1§ IL
79 61 kap 2§ IL
80 RSVs Handledning s 282
81 Se 8 kap IL vilka inkomster som är skattefria
82 Lodin del 1 s39
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8.4 Förskingring och stöld i belysning av praxis
Eftersom det saknas lagstiftning och därmed klara riktlinjer för hur den egendom som

gärningsmannen har tillskansat sig skall behandlas torde bedömning göras på något

annat sätt. Den praxis som finns, när det gäller beskattning av gärningsmannens intäkt,

är dock inte helt entydig. Peter Melz anser dock att rättsläget har klarnat genom två

rättsfall från 1991 och 1992. (se punkt 5.5). När det gäller vinst som har tillkommit på

grund av brottslig verksamhet är frågan om den är beskattningsbar intäkt. Framför allt

Regeringsrättens syn på förskingring verkar vara att den inte utgör någon intäkt. I de

äldre rättsfallen har bedömning oftast gjorts att intäkten inte skall beskattas, inte en när

gärningsmannen i övrigt driven en laglig verksamhet (Se punkt 5.4). I rättsfall från

1960- och 1980-talen verkar synen dock ha ändrats när det gäller beskattning av

brottslig verksamhet, när gärningsmannen även driver laglig verksamhet. Exempel på

att Regeringsrätten bedömt olika är ett rättsfall från 194783 en kvinna bedrev laglig

verksamhet men hade intäkter från försäljning som stred mot ransoneringsförordningen.

Regeringsrätten ansåg i detta fall att den brottsliga intäkten inte kunde beskattas. I ett

annat rättsfall från 198884 ansåg domstolen att den brottsliga intäkt som en man hade

erhållit genom att utnyttja sin lagliga verksamhet utgjorde en del av denna verksamhet.

Den brottsliga intäkten skulle därför beskattas tillsammans med den lagliga. Eftersom

intäkten kunde beskattas medgavs avdrag för de kostnader som uppkommit vid

förvärvandet.

Rättsfallen från 1990-talet utgör en bättre källa till varför Regeringsrätten anser att

brottslig verksamhet inte är beskattningsbar. Dessa rättsfall ter sig också följa samma

linje vid bedömningen att brottlig verksamhet inte är beskattningsbar. Domstolen anser

att brottslig verksamhet inte kan utgöra någon förvärvskälla. Vad domstolen i detta fall

menar med förvärvskälla torde vara att intäkten inte avser verksamhet som genererar

skattepliktig inkomst85. I ett rättsfall från 198786 var omständigheterna sådana att för

mycket lön inbetalats på en anställds konto. Mannen dömdes senare för att ha

förskingrat mellanskillnaden av vad han hade erhållit i lön och vad han egentligen

skulle ha erhållit. I detta rättsfall ansåg Regeringsrätten att det förskingrade beloppet
                                                          
83 RÅ 1947 not Fi 1095
84 RÅ 1988 ref 69
85 Se Lodin del 1 s33 och 35. I tidigare skattelagar har uttrycket förvärvskälla ansetts vara en enhet för
inkomstberäkning men också en verksamhet som genererar skattepliktiga inkomster. I 1999-års
inkomstskattelag har uttrycket förvärvskälla tagits bort.
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inte var beskattningsbart utan att ge någon förklaring till sin ståndpunkt. I ett annat

rättsfall från 199287 arbetade en man ideellt och utan lön med att handha en

idrottsförenings influtna bingomedel. Mannen dömdes för förskingring av bingomedel

och idrottsföreningen fick en fordran på mannen som föreningen senare efterskänkte. I

detta fall ansåg både länsrätten och kammarrätten att det förelåg en inkomst på grund av

den efterskänkta fordran. Däremot konstaterade Regeringsrätten att brottslig verksamhet

inte utgör någon förvärvskälla och det därför inte hade uppkommit någon skattepliktig

intäkt. Den fordran som föreningen efterskänkte kunde inte heller anses utgöra

ersättning för utfört arbete eftersom mannen var anställd utan lön. Det förefaller som

om Regeringsrätten beslutat att brottslig intäkt inte är beskattningsbar även om mannen

hade erhållit lön för sitt arbete. En åsikt som jag verkar dela med Peter Melz.

8.5 Kan brottslig intäkt beskattas?
Regeringsrätten har konstaterat att en intäkt som beror på ett brottsligt förfarande inte

kan utgöra någon förvärvskälla och är därmed inte beskattningsbar. Det är möjligt att

helt enkelt godta förklaringen att förskingring inte utgör en förvärvskälla och låta det

svaret räcka. Men man kan också fundera mera över situationer som uppkommer när

företaget kan fastställa beloppets storlek, vilken egendom och egendomens värde och att

förlusten beror på en anställd i företaget samt vem som har begått brottet. Nästan alla

intäkter är skattepliktiga i inkomstslaget tjänst enligt de allmänna beskattningsreglerna,

som nämnts ovan. En anställd som erhåller lön eller någon annan slags ersättning för sitt

arbete skall betala skatt på lönebeloppet eller värdet av ersättningen. Regeringsrätten

anser därmed att brottslig intäkt inte kan ingå i inkomst av tjänst eftersom det inte utgör

någon ersättning för utfört arbete.

I ett rättsfall från 198888, där gärningsmannen ägde ett åkeriföretag hade domstolen en

annan syn på intäkten. I detta rättsfall har ägaren upprättat falska fakturor med hjälp av

rörelsen firma, skickat dessa till åkeriföretagets kunder men inte redovisat för intäkterna

i näringsverksamheten. Länsrätten ansåg att de falska fakturorna var rörelsefrämmande

och ägaren skulle bli beskattat för det förskingrade beloppet, såsom inkomst av tjänst.

Både kammarrätten och Regeringsrätten ansåg däremot att de falska fakturorna var ett

                                                                                                                                                                         
86 RÅ 1987 not 184
87 RÅ 1992 not 327
88 Se RÅ 1988 ref 69
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led i verksamheten och skulle beskattas såsom inkomst av näringsverksamhet.

Anledningen till detta var att de falska fakturorna varit avsedda för åkeriföretagets

kunder samt att fakturorna utfärdats med rörelsens firma.

Ur domstolens synvinkel utgör förskingring och stöld ingen beskattningsbar

tjänsteinkomst och personerna som förskingrat i sin anställning har därmed inte behövt

betala skatt på den vinst de gjort. Att den vinst en person, som inte är anställd i

företaget, åtnjuter genom ett brottsligt förfarande inte är skattepliktigt, kan vara lättare

att förklara. För det första kan det vara svårt att identifiera gärningsmannen, det kan till

och med vara helt omöjligt. Däremot förefaller det oskäligt att inte beskatta en icke

anställd person för den brottsliga intäkten om en anställd skulle bli det. Detta torde vara

under förutsättning att gärningsmannen är identifierad. Det verkar inte troligt att en icke

identifierad gärningsman skulle uppta den brottsliga intäkten till beskattning i annat fall.

Företaget kan enbart konstatera att en förlust av egendom har åstadkommits av en okänd

person. För det andra kan det vara svårt för företaget att veta exakt hur stor summa som

gärningsmannen åtnjutit, t ex om en dagskassa stulits. Det kan också vara svårt att

utreda hur stor del av varorna i lagret som stulits och vilket marknadsvärde dessa varor

har. Har en anläggningstillgång stulits kan det vara svårt att veta vilket marknadsvärde

som tillgången har. Det är därför lättare att förstå att en intäkt som en icke anställd har

åtnjutit, inte utgör någon förvärvskälla. När företaget däremot kan bevisa vem som har

åstadkommit företagets förlust av egendom och det är en anställd som har förskingrat

eller stulit egendom, torde det finnas möjlighet att beskatta intäkten. Regeringsrätten

anser att förskingring, som ett led i näringsverksamhet, skall beskattas i inkomstslaget

näring. Det förefaller därmed rimligt att förskingring som är ett led i tjänsten skall

beskattas som inkomst av tjänst. Varför har domstolen inte bedömt på likartat sätt när

det gäller näringsverksamhet och tjänst?

Enligt Regeringsrätten mening har den brottsliga intäkten i näringsverksamheten

åstadkommits genom företagets vanliga kunder och användande av företagets firma89.

Genom att utnyttja näringsverksamheten för att erhålla den brottsliga intäkten har den så

stark anknytning till företaget att intäkten kan anses som ett led i verksamheten. Vad har

då fått domstolen att anse att intäkt som den anställde erhåller genom förskingringen

inte är  beskattningsbar? Domstolens syn på detta verkar går tillbaka till 1910 års
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bevillningsförordning90. Regeringsrätten har i rättsfallet från 199191 angett denna

förordning som en del av skälen till varför brottslig intäkt inte kan beskattas. Melz anger

också förordningen som källa till denna syn på beskattning av brottslig intäkt. I

anvisningarna till bevillningsförordningen angavs i korthet att arbete som inte medför

eller saknar rättighet att beskattas inte skall undersökas eller utredas behörigheten att

utföra arbetet. I senare lagstiftning har inte något sådant stadgande införts eftersom det

ansågs onödigt. Att brottslig verksamhet inte skall beskattas bygger på att utbyte av

brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Således kan

verksamhet som uteslutande grundas på brott inte anses leda till vinst. I rättspraxis har

hänsyn tagits till förverkat belopp för att utröna beskattningen. I rättsfall från 1949 och

198492 har den brottsliga intäkten förverkats och domstolen ansåg att det inte fanns

någon intäkt som kunde komma ifråga att beskatta.

Det ligger i sakens natur att verksamhet som helt och hållet bygger på brott inte

redovisas öppet och därmed är omöjlig att beskatta även om verksamheten kan anses

uppfylla kraven för en skattemässig verksamhet. Detta torde dock vara under

förutsättning att brotten inte avslöjas. Det är dock svårt att förstå varför synen på

beskattning av brottslig intäkt av tjänst inte har förändrats med tiden, när synen på

inkomst av näring har gjort det. Det förefaller mera rimligt att beskatta en anställd som

har förskingrat eller stulit i sin anställning än en icke anställd. Hade den anställde inte

haft sin anställning skulle denne inte ha kunnat begå brottet och således skulle företaget

inte drabbats av någon förlust. Den anställde uppbär lön för sitt arbete i inkomstslaget

tjänst. Det torde därför vara möjligt att se den brottsliga intäkten som den anställde har

erhållit genom förskingring eller stöld, som ett led i tjänsten. Den vinning som den

anställde har gjort genom sitt brott skulle kunna beskattas som inkomst av tjänst på

samma sätt som brottslig intäkt ses som inkomst av näringsverksamhet i vissa fall.

Något annat som påverkar skatteplikt och avdragsrätt är reciprocitetsprincipen.

Reciprocitetsprincipen gör att det avdrag som företaget skulle kunna åtnjuta vid förlust

av egendom måste motsvaras av en beskattning av den intäkt som den anställde erhåller

                                                                                                                                                                         
89 RÅ 1988 ref 69
90 Bevillningsförordningen var föregångare till vår moderna inkomstskatt. Såväl inkomst som kapital och
fastighetsinkomster beskattades i denna.
91 RÅ 1991 ref 6
92 RÅ  1949 not Fi 1113 och RÅ 1984 Ba-42



46

genom förskingringen eller stölden. Om förlusten av varulager eller

anläggningstillgångar t ex uppfyller kraven på vad som kan anses normalt för

verksamheten, polisanmälan har gjorts och storleken på förlusten kan anses vara ett

rimligt belopp skulle företaget kunna medges rätt till avdrag för förlusten. På

motsvarande sätt skulle den anställde redovisa motsvarande belopp som intäkt i

tjänsten. Reciprociteten i skattesystemet är dock inte fullständig.93 Att medge avdrag för

företaget men inte beskatta intäkten hos gärningsmannen kan vara ett av de många

undantag som finns.

8.6 Sammanfattning
Lön och annan ersättning som en anställd erhåller från sin arbetsgivare beskattas i

inkomstslaget tjänst. Rättsläget är dock oklart när det gäller beskattning av en intäkt den

anställde fått genom att förskingra eller stjäla egendom. Regeringsrättens bedömning,

när det gäller brottslig intäkt, förefaller vara att den inte är beskattningsbar.

Anledningen till den bedömningen är att den anses inte kunna hänföras till vare sig

inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av kapital. Brottslig

intäkt har dock bedömts som beskattningsbar om den har uppkommit i samband med

den lagliga verksamheten.

Hittills har uppsatsen handlat om företagets avdragsrätt vid förlust på grund av brott

såsom förskingring och stöld. Det finns också en fråga om den fordran som uppkommer

hos företaget vid tidpunkten för gärningsmannens identifierande. Följande avsnitt

kommer att behandla företagets fordran.

                                                          
93 Lodin del 1 s39
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9. Bolagets fordran
I det här kapitlet skall jag ge en bild av i vilka olika stadier som förlusten kan

uppkomma. Den förlust som företaget drabbas av genom förskingringen kan påverka

flera räkenskapsår. Därefter skall redogöras för de regler som gäller vid

näringsverksamhetens fordringar. Avsnittet avslutas med att undersöka företagets

möjlighet att, i sin bokföring, ta upp den fordran på en anställd som uppkommit.

Avsnittet är dock inte uttömmande när det gäller den uppkomna fordringen eftersom

tyngdpunkten i uppsatsen ligger i bolagets avdragsrätt samt gärningsmannens

redovisningsskyldighet.

9.1 Förlusten upptäcks
När företaget upptäcker att kontanter saknas i handkassan eller på  kontot, eller att det

saknas inventarier eller varor i lagret torde förlusten påverka företaget på något sätt.

Kan företaget dra av kostnaden som uppkommer på grund av förlusten utan att

undersöka orsaken till förlusten? Även om företaget företar en undersökning av orsaken

till förlusten kanske undersökningen inte visar någon ovanlig omständighet. Kostnaden

kommer därför att betraktas som normal för verksamheten och avdrag medges enligt de

allmänna skattereglerna det beskattningsår kostnaden uppkommer. Allmänna

avdragsrättsliga regler i näringsverksamhet har tagits upp tidigare (se punkt 6.2.1 och

7.1).

9.2 Förskingring upptäcks
Den förlust som företaget har yrkat avdrag för i sin deklaration det första året visar sig

bero på ett brott. En av företagets anställda har förskingrat egendom och har därmed

orsakat den kostnad som företaget drabbats av genom förlusten. Skall företaget göra en

ändring i årets redovisning, i föregående års redovisning, och därmed ändra

årsredovisningen, eller skall man fortsätta betrakta det som en kostnad som ett led i

verksamheten? En oriktig uppgift i deklarationen innebär att företaget har begått ett

skattebrott94. Det torde innebära att fiskus har rätt att ompröva föregående års

deklaration och omtaxera företaget beroende på om avdrag medges för brottslig förlust

eller inte.
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9.3 Näringsverksamhetens fordringar
Enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed skall intäkter redovisas till

verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas (RR11 p9). Inkomsten och

fordran måste därmed vara säker och inte enbart möjlig. Rätten att uppta fordran i

redovisningen föreligger inte förrän betalning erlagts eller vid den tidpunkt

osäkerhetsfaktorer gällande infriandet av fordran undanröjts. Har en fordran upptagits i

balansräkningen och intäkten bokförts, men osäkerhet senare uppstår vad avser

möjligheten att erhålla betalning för fordran skall intäkten redovisas som en kostnad i

näringsverksamheten (RR11 p18). Finns möjlighet att en del av fordringsbeloppet

inflyter kan en nedskrivning av fordringen göras. Det belopp som inte beräknas inflyta

redovisas som en kostnad precis som vid kostnadsföring av hela fordringsbeloppet95.

Som grund för beskattning ligger det resultat som redovisas enligt civilrättsliga regler.

Endast de inkomster och utgifter som hör till bolagets räkenskapsår utgör detta

resultat96.

Alla inkomster som näringsverksamheten erhåller utgör skattebasen i

näringsverksamheten förutom i ett fåtal uttryckliga fall när inkomsten är skattefri.

Näringsverksamhetens inkomster utgörs både av pengar och varor som inflyter i

verksamheten. Inkomsterna utgörs därmed inte enbart av försäljning av företagets varor

utan också andra inkomster. Som inkomst räknas även vad ägarna tillgodogör sig ur

verksamheten för sitt personliga bruk. Neutralitetsprincipen utgör orsaken till att

lagstiftaren anser att ägarnas uttag ur verksamheten för sitt personliga bruk skall tas upp

som inkomst. Det skall därmed inte spela någon roll hur näringsverksamheten har

erhållit sina inkomster, det kan vara genom att sälja den andra eller enbart uttag för

privat bruk97. Uttagsbeskattningen gäller alla tillgångar, även fastigheter och aktier98.

9.4 Fordran på den anställde
När företaget förlorar egendom som en anställd har förskingrat eller stulit uppstår ett

fordringsförhållande mellan företaget och den anställde. Varor som fanns i lager skulle

ha sålts med vinst och anläggningstillgångar skulle fortsatt användas om den anställde

                                                                                                                                                                         
94 Se Skattebrottslagen (1971:69) 2§
95 RSVs Handledning s880
96 14 kap 2§ IL
97 22 kap IL
98 Det svenska skattesystemet s 290 ff
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inte hade förskingrat eller stulit dem. Det förefaller därför rimligt att företaget vill ha

tillbaka egendomen eller värdet av den, om egendomen inte kan återbördas. Företaget

torde därför uppta en fordran i sin redovisning på den anställde.

9.5 Fordran på grund av brottsligt förfarande
En intäkt, och därmed en fordran, skall redovisas när det är sannolikt att företaget

kommer att erhålla de ekonomiska fördelarna och de ekonomiska fördelarna kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt99. Är fordran, som uppkommit med anledning av

förskingring eller stöld, en tillförlitlig fordran som företaget har på den anställde? Svaret

på frågan måste för det första bli att gärningsmannen är identifierad. Denne behöver

dock inte ha blivit dömd för brottet för att fordran ska uppkomma. Det torde räcker med

att företaget kan bevisa vem gärningsmannen är eller att denne har erkänt brottet. För

det andra måste fordran anses tillförlitlig om den anställde uppbär lön och inte är på

obestånd. I annat fall torde fordran inte vara tillförlitlig och företaget inte kunna ta upp

den i sin redovisning.

Även om gärningsmannen är solvent vid tidpunkten för fordringens upptagande i

företagets redovisning kan det senare visa sig att den anställde är på obestånd. Enligt

redovisningsrättsliga regler skall en osäker fordran , som nämnts ovan, redovisas som

en kostnad (RR11 p18). De fordringar som ett företag har är till största delen

kundfordringar. I ”normala” fall kan någon av de fordringar som företaget har på sina

kunder dock vara osäker genom att kunden visar sig vara på obestånd, trots att kunden

inte var det vid tidpunkten för fordringens uppkomst. Eftersom det är osäkert om

kunden kan betala sin skuld skall fordringen utgöra en kostnad i företaget. Det förefaller

därmed rimligt att den fordran som företaget har på den anställde, på grund av dennes

förskingring, också skall utgöra en kostnad om den visar sig osäker

                                                          
99 RR 11 p1



50

10. Avdrag som inte motsvaras av beskattad intäkt
Det här kapitlet skall visa på ett problem som kan uppstå mellan avdragsrätt och

beskattning. Avsnittet kommer att inledas med en redogörelse av ett rättfall som

behandlar detta problem. En ändamålstolkning måste dock göras av fallet vid

förskingring och stöld.

10.1 RÅ84 1:27
Svenska Handelsbanken yrkade avdrag för förvaltnings- och hanteringskostnader som

var hänförliga till ränteinkomster från andra länder. Skattemyndighetens mening var att

avdrag för dessa kostnader inte kunde medges. Ränta från de speciella länder som

avsågs var undantagen från beskattning i Sverige på grund av dubbelbeskattningsavtal.

Eftersom intäkten var undantagen beskattning kunde avdrag inte medges för kostnader

som var hänförliga till dessa intäkters förvärvande. Dåvarande mellankommunala

skatterätten ansåg att metoderna som valts i dubbelbeskattningsavtalen inte påverkade

avdragsrätten även om räntorna inte kunde beskattas i Sverige.

Kammarrätten däremot ansåg att avdrag inte kunde medges eftersom de räntor som

kostnaderna var hänförliga till inte skulle beskattas i Sverige enligt

dubbelbeskattningsavtalen. Kammarrätten såg i detta fall enbart till att avdrag medges

om kostnaderna avser intäkternas förvärvande. Regeringsrättens bedömning i detta fall

är dock att banken varit skattskyldig för räntorna. Att ränteintäkten inte kunde beskattas

på grund av dubbelbeskattningsavtalen utgjorde därför inget hinder för avdragsrätt.

Banken medgavs därmed avdrag för förvaltnings- och hanteringskostnader.

10.2 Skatteplanering?
Med anledning av det rättsfall som redogjorts för ovan torde det därför finnas möjlighet

att medge avdrag trots att inte intäkten beskattas. Om inte dubbelbeskattningsavtalet

hade funnits hade räntorna beskattats i Sverige och avdrag hade medgetts för

kostnaderna. I belysning av en sådan tanke torde det vara möjligt att företag kan medges

avdrag vid förskingring trots att gärningsmannens intäkt inte beskattas.

En fordran har uppkommit på en anställd som förskingrat egendom. Företaget kan, av

någon anledning, besluta att efterskänka sin fordran på den anställde. I detta fall torde
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det vara möjligt att avdrag medges för fordringen som efterskänks. Å ena sidan kan

företaget erhålla ett avdrag och å andra sidan erhåller den anställde en skattefri intäkt.

Anledningen till att den anställdes intäkt torde bli skattefri är att rättspraxis, som jag

tidigare har redogjort för, anger att beskattning av brottslig intäkt inte är möjlig utom i

speciella fall. Skatteplanering skulle därför kunna vara möjlig om företaget erhåller

avdrag för den förlust som uppkommit genom förskingring eller stöld.

Tidigare i uppsatsen har visats att det råder en osäkerhet angående avdragsrätten vid

förlust som beror på brott. För att avdrag skall medges bör kostnaden anses vara normal

för verksamheten enligt de allmänna skatterättsliga reglerna. Jag har också, med hjälp

av kriterierna för avdrag vid förlust av kontanta medel, försökt utreda möjligheten att

medge avdrag för förlust på grund av förskingring eller stöld. Eftersom kostnaden inte

kan anses normal för verksamheten förefaller det inte möjligt att medge avdrag för

förlust på grund av förskingring eller stöld varken enligt allmänna skatterättsliga

regler100 eller enligt regeln om avdrag för förlust av kontanta medel101. Rättspraxis102

har dock visat att Regeringsrätten förefaller medge företag avdrag för förlust på grund

av förskingring eller stöld. Om rättspraxis utvecklar sig allt mer åt att medge avdrag för

kostnader som uppkommit på grund av brott kan företaget vara säkert på att avdrag

skall medgivas.

När det gäller den brottsliga intäkten har praxis i stort sett alltid angivit att den inte är

beskattningsbar. Det förefaller därför troligt att gärningsmannen inte skulle bli beskattad

för intäkten även om denne är anställd i företaget och uppbär lön. Om gärningsmannen

driver näringsverksamhet torde detta dock kunna utgöra ett undantag till

skattebefrielsen, det finns därmed en möjlighet att gärningsmannen skulle kunna

beskattas i inkomstslaget näring.

                                                          
100 16 kap 1§ IL
101 16 kap 20§ IL
102 Se 5.1 och 5.1.1
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11. Ägare eller verkställande direktör som gärningsman
I den argumentation jag fört hittills har jag förutsatt att den person som förskingrat eller

stulit har varit en anställd i företaget. I det här kapitlet skall redogöras för när

förskingring eller stöld begås av en ägare eller den verkställande direktören. Trots att

den verkställande direktören är anställd har Regeringsrätten bedömt sådana fall lite

annorlunda. I detta kapitel skall därför redogöras för förskingring och stöld som begåtts

av en ägare eller VD.

11.1 Praxis vid förskingring som begåtts av ägare eller VD
Har domstolen sett annorlunda på möjligheten att beskatta intäkten och medge avdrag

som beror på egendom som förskingrats eller stulits, om brottet begåtts av den

verkställande direktören eller en ägare istället för en anställd i annan befattning?

I ett rättsfall från 1977103 ansåg Regeringsrätten att den verkställande direktören

obehörigt hade utnyttjat sin ställning i företaget. Den förlust som företaget lidit hade

dock inte sådan anknytning till bolaget att kostnaden kunde anses som en avdragsgill

driftsförlust. Rättsfallet från 1977 har sedan tagits upp framför allt i ett senare rättsfall

(RÅ 1994 ref 27). Den verkställande direktören ägde en tredjedel av bolagets aktier

samt var en av tre styrelsemedlemmar i företaget. Trots att mannen utnyttjade företagets

checkräkningskredit för eget bruk ansåg domstolen att den kostnad som uppkom genom

förskingringen inte hade tillräckligt stark anknytning till företaget för att avdrag skulle

medges.

I ett annat rättsfall från 1980104 förskingrade hustrun till huvudaktieägaren i företaget en

del av företagets medel. Regeringsrätten ansåg att huvudaktieägare i fåmansaktiebolag

beskattas personligen för medel som obehörigen utesluts från företagets redovisning.

Domstolen angav i domskälen att vedertagen praxis utgörs av en allmän regel att

huvudaktieägaren beskattas för medel som utesluts ur bolagets bokföring. Medlen

beskattas som lön eller utdelning hos huvudaktieägaren. Anledningen till en sådan syn

                                                          
103 RÅ 1977 Aa52
104 RÅ80 1:56
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är att huvudaktieägaren själv bestämmer vad som ska tas upp i redovisningen och alla

medel, redovisade eller oredovisade, står till huvudaktieägarens förfogande.105

Det tredje rättsfallet från 2000106, som hittills har avgjorts i kammarrätten, avser en

verkställande direktör som förskingrat företagets medel. Länsrättens mening var att en

verkställande direktör alltid kan företräda bolaget och teckna firman. Så länge som den

verkställande direktören inte har överträtt sin behörighet föreligger avdragsrätt för

företaget. Kammarrätten bedömde rättsfallet på samma sätt som länsrätten. Även om

den verkställande direktören inte hade skött utbetalningarna107 var han behörig därtill

och faller därmed under huvudregeln i praxis; att förskingring av en anställd skall

betraktas som en avdragsgill driftsförlust.

Om gärningsmannen är en av aktieägarna i bolaget uppkommer frågan om man kan

anse gärningsmannens intäkt som lön, uttag eller utdelning. Regeringsrätten har t ex i

rättsfall RÅ 80 1:56 konstaterat att framför allt fåmansbolagsaktieägare anses ha sådant

inflytande i företaget att medel som inte redovisas i bolaget skall beskattas hos

aktieägaren. Intäkten kan därför anses antingen som lön, uttag eller utdelning. Peter

Melz108 mening i frågan om utdelning är att förmögenhetsöverföring till aktieägare

skatterättsligt kan behandlas som utdelning oavsett om den är förtäckt och/eller olovlig

enligt ABL. Det borde därmed inte spela någon roll att utdelningen beror på en brottslig

handling. Rättsfallet visar dock också att aktieägaren faktiskt måste ha erhållit del av

medlen eller egendomen för att kunna bli beskattad.

Kammarrättsmålet från 2000 visar att synen på en verkställande direktörs handlingar

skiljer sig mot en annan anställds handlingar. Aktiebolagslagen109 ge den verkställande

direktören rätt att alltid företräda bolaget och teckna dess firma. Det skiljer sig därmed i

fråga om behörighet mellan en verkställande direktör och övriga anställda.

                                                          
105 Domstolen ansåg i detta fall att huvudaktieägaren inte hade förfogat över de förskingrade medlen och
inte heller hade haft vetskap om bristerna i redovisningen.
106 Kammarrätten mål 212-1997, 4225-1997, 4227—4229-1997 daterat 2000-10-11
107 Den verkställande direktören hade haft hjälp av inköpschefen att förskingra
108 Melz  ”Avdragsrätt för förlust genom brott” s20
109 8 kap 30§ ABL
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Företaget kan medges avdrag för den brottsliga förlusten om den verkställande

direktören är gärningsmannen medan förlusten är icke avdragsgill om gärningsmannen

är en annan anställd.
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12. Slutsats och sammanfattning
12.1 Avdragsrätt för företaget
Den förlust som kan uppkomma när en anställd förskingrar eller stjäl egendom innebär

en kostnad för företaget. Lagstiftaren har i inkomstskattelagen reglerat att endast de

kostnader som har uppkommit för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla.

Det är därför osäkert om en kostnad på grund av förskingring eller stöld kan anses som

en avdragsgill affärshändelse. Lagstiftaren har dock reglerat avdragsrätten vid förlust av

kontanta medel enligt 16 kap 20§ IL. Regeln gäller framför allt banker och butikers

avdragsrätt vid förluster på grund av rån och stöld. Regeln ger däremot inte svar på om

samma avdragsrätt gäller för all verksamhet som drabbas av rån och stöld eller om den

gäller förskingring. Eftersom lagstiftningen inte ger någon lösning på dessa problem

måste praxis i ämnet användas för att ge klarhet i problemet. Rättsläget är dock inte

klarlagt ens i praxis. Rättspraxis har inte kunnat ge svar på om företag alltid har rätt till

avdrag för den kostnad som uppkommer vid förluster på grund av förskingring och

stöld.

Regeringsrätten har i ett av de rättsfall110 jag tagit upp inte medgett avdrag hos företaget

för kostnaden i samband med förskingring som en anställd begått. I de andra rättsfall jag

tagit upp111 har Regeringsrätten dock ansett att företaget skall medges avdrag för

förlusten. I det senaste rättsfallet från 2000112 var gärningsmannen den verkställande

direktören. Den behörighet som en verkställande direktör har i företaget och som denne

enligt rättsfallet inte hade överskridit gjorde att förlusten ansågs vara en affärshändelse.

I flera av dessa rättsfall har domstolen inte angett varför avdrag skall medges.

Anledningen torde dock vara att gärningsmannen är anställd i företaget och man har sett

kostnaden som normal för verksamheten. Enligt min mening, och som jag har redogjort

för i punkt 6 och 7, torde förlust av varor i lager eller anläggningstillgångar på grund av

förskingring eller stöld inte ge rätt till avdrag, eftersom förlusten inte kan anses normal

för verksamheten. Avdrag medges inte heller vid förlust av kontanta medel om förlusten

inte kan anses normal för verksamheten. Syftet med införandet av lagrummet ”avdrag

för förlust av kontanta medel” är, enligt Peter Melz113, dock att utvidga avdragsrätten.

                                                          
110 RÅ 77 Aa-52
111 Se under punkt 5
112 Kammarrätten 2000-10-11
113 Melz ” Avdragsrätt för förlust genom brott” s18
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Regeringsrätten förefaller därmed bortse från vilka förluster som kan anses vara

normala för verksamheten och enbart ta hänsyn till att förlusten beror på en anställd.

I den diskussion jag har fört angående avdragsrätt vid förlust på grund av förskingring

och stöld har jag använt de allmänna avdragsrättsreglerna. Jag har också tagit hjälp av

de krav som uppställts vid avdrag för kontanta medel samt de domskäl som angetts i

praxis. Detta har gjorts för att se om den kostnad som uppkommer genom förskingring

eller stöld kan uppfylla kraven som finns i de allmänna avdragsrättsreglerna. Min åsikt

är att en kostnad som beror på att en anställd har begått brott mot företaget, inte kan

anses vara en normal företeelse i verksamheten. Kostnaden torde inte heller bli mer

normal för verksamheten för att förlusten anmäls till polisen och storleken på förlusten

kan fastställas. Det ter sig inte heller vara en kostnad som uppkommit för att förvärva

och bibehålla inkomster. Avdrag torde därmed inte kunna medges vid förlust genom

förskingring eller stöld som begåtts av en anställd som inte är verkställande direktör.        

12.2 Beskattning av den brottsliga intäkten
Den egendom som en anställd tillägnar sig genom att förskingra eller stjäla företagets

egendom utgör en intäkt. För att intäkten skall vara beskattningsbar måste den vara

antingen inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av kapital.

Lagstiftaren har under lång tid haft åsikten att brottslig verksamhet inte kan beskattas.

För att kunna beskattas måste den brottsliga verksamheten utgöra en intäkt i någon av

de tre inkomstslagen Om intäkter från den brottsliga verksamheten skulle utgör inkomst

av näringsverksamhet finns kravet på bokföringsskyldighet. Det förefaller dock helt

orimligt att en person som förskingrat eller stulit egendom från sin arbetsgivare skulle ta

upp intäkten till beskattning i sin deklaration.

Lagstiftaren har inte reglerat skattemässigt vad som sker vid förskingring eller stöld

som en anställd begår i sin anställning. Rättsläget är därmed oklart vad gäller

beskattningen av den brottsliga intäkten. I praxis finns dock rättsfall som anger hur

bedömning av förskingring och andra liknande förluster i företag skall behandlas. Inte

heller rättspraxis har varit klar och tydlig utan olika rättsfall har bedömts olika. I ett

fåtal av rättsfallen114 har Regeringsrätten ansett att brottslig intäkt skall beskattas.

                                                          
114 Se punkt 5
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Driver gärningsmannen en laglig verksamhet som denne har utnyttjat för att kunna

förskingra eller stjäla har den brottsliga intäkten ansetts ingå i den lagliga verksamheten.

I andra rättsfall har domstolen ansett att brottslig intäkt inte är beskattningsbar. Intäkten

kan inte härledas till vare sig inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet eller

inkomst av kapital och därmed inte beskattas. Som jag diskuterat i ett tidigare avsnitt115

ter det sig inte logiskt att brottslig intäkt kan beskattas med den lagliga verksamheten

om brottet begåtts i näringsverksamheten. Samma situation torde uppkomma när en

anställd har en intäkt genom att förskingra eller stjäla i sin anställning, där denne redan

uppbär lön.

Synen på förlusten, när gärningsmannen är en ägare eller den verkställande direktören,

är dock lite annorlunda. Rättspraxis klarlägger inte rättsläget vid en sådan omständighet.

I ett rättsfall ansågs förlusten inte vara hänförliga till en avdragsgill driftsförlust. I ett

annat fall ansågs förlusten vara avdragsgill eftersom den verkställande direktören inte

hade överskridit sin befogenhet. Om företaget ägs av en ensam ägare förefaller det

möjligt att beskatta intäkten och medge avdrag i den lagliga verksamheten. En sådan

beskattningsmöjlighet torde dock endast vara möjlig när det inte är fråga om ett

aktiebolag. Regeringsrätten har ansett att majoritetsaktieägaren i ett fåmansaktiebolag

bör bli beskattad för förluster i bolaget. I sådana fall blir ägaren beskattas i

inkomstslaget tjänst eller kapital. Det ter sig därmed svårt att se om förlusten kan dras

av i näringsverksamheten eller om intäkten kommer att beskattas hos gärningsmannen.

Om intäkten ses som lön eller uttag torde företaget dock medges avdrag för den

kostnaden.   

Peter Melz har i sin artikel116 ansett att rättsläget har klarnat betydligt genom de två

senaste rättsfallen från 1991 och 1992117. Rättsfallen avser beskattning av den intäkt

som gärningsmannen åtnjuter genom sin brottsliga handling och bedömdes inte vara

möjlig att beskatta. Enligt svensk rättspraxis utgör brottslig verksamhet inte någon

skattepliktig inkomstskälla. Det innebär att inkomsterna från den brottsliga

verksamheten inte ingår i skattebasen.

                                                          
115 Se punkt 8
116 Skattenytt 1998 ”Skattefri brottslighet RÅ 1991 ref 6”
117 RÅ 1991 ref 6 och RÅ 1992 not 327
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Jag håller med Melz om att rättsläget har klarnat när det gäller beskattning av den

brottsliga intäkten. Peter Melz anser att det inte heller finns några oöverstigliga

skatterättsliga hinder för en beskattning av intäkter från brottslig verksamhet. Jag håller

med om att det torde finnas möjlighet att beskatta intäkter från brottlig verksamhet.

Framför allt när det är en konstaterad brottslig intäkt som kan härledas till någon.

Eftersom rättspraxis anser att det är möjligt att beskatta brottslig intäkt som ett led i

näringsverksamhet torde brottslig intäkt vara möjlig att se som ett led i tjänst. Att medge

skattefrihet för brottsliga intäkter som en anställd har erhållit genom att förskingra eller

stjäla från företaget förefaller oskäligt. Framför allt om företaget efterskänker fordran

eller intäkten inte blir förverkad enligt brottsbalken.

Enligt min mening finns en risk, dock mycket liten, till skatteplanering.

Skatteplaneringen förutsätter, för att både företag och anställd skall kunna ha nytta av

detta, att företaget och den anställde är överens om att den anställde skall utföra brottet

och att företaget inte skall polisanmäla det. Eftersom rättspraxis nästan alltid har

medgivit avdrag för förlusten hos företaget om gärningsmannen är en anställd och en

brottslig intäkt anses inte kunna beskattas kan båda parter tjäna på en sådan

överenskommelse.
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