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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Idag används leasing som ett alternativt finansieringssätt vid anskaffning av olika 

tillgångar och innebär långtidsuthyrning.1 Till exempel kan leasing vara ett alternativ till 

avbetalningsköp eller lån. Ett leasingavtal kan antingen vara operationellt eller 

finansiellt. Ett operationellt leasingavtal kan liknas vid en vanlig hyressituation medan 

ett finansiellt leasingavtal i sin renaste form kan liknas vid ett avbetalningsköp. För att 

bestämma vilken form av leasing som är aktuell undersöks hur de ekonomiska 

fördelarna och riskerna är fördelade mellan leasegivaren och leasetagaren.  

 

Leasing är vanligt förekommande både i mindre och större företag. Leasingavtalets 

formella form har i ett flera fall underkänts av Regeringsrätten eftersom de ansett att 

avtalets ekonomiska innebörd är avgörande.  Regeringsrätten har uttalat att det är viktigt 

att utröna partsviljan och avtalets egentliga syfte vid bedömning av leasingavtal.  

 

I dag saknas en uttrycklig lagstiftning gällande leasing, både civilrättsligt och 

skatterättsligt. Sedan början av 1990-talet har det lämnats tre konkreta 

lagstiftningsförslag men inget har lett fram till någon lagstiftning. Detta har inneburit att 

rättspraxis fått stor betydelse. Regeringsrätten har sedan början av 1990-talet avgjort ett 

flertal mål som berört leasing, även ett antal förhandsbesked gällande leasing har 

avgjorts. Domarna i flygplansleasingmålen (bland annat RÅ 1998 ref. 58 I) blev mycket 

omdiskuterade och åsikterna är fortfarande delade rörande huruvida domen innebar en 

förändring av tidigare uppställd rättpraxis.  

 

Inom redovisningsrättens normgivning finns uttryckliga regler gällande leasing. Dessa 

tillämpas idag i stor utsträckning. Redovisningsrådet anger i RR 6:99 punkt 6 att det 

avgörande för den redovisningsrättsliga klassificeringen är inte vilken civilrättslig form 

avtalet har utan vilken den ekonomiska innebörden av avtalet är. 

 

                                                 
1 Arnesdotter 1984, s. 5 
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Leasing styrs och utvecklas till stor del av marknadens aktörer och av Skatteverkets 

bedömningar. Därför blir synsättet hos skatterådgivare som arbetar med leasing i 

praktiken (praktikerna) intressant eftersom det är deras rådgivning och bedömningar 

som i hög grad styr företagen vid deras upprättande av leasingavtal.  

1.2 Problemformulering 

Eftersom det idag inte finns någon uttrycklig lagstiftning om leasing är det marknadens 

aktörer som får avgöra vilken ekonomisk innebörd ett leasingavtal kan anses ha. 

 

Jag avser att genom intervjuer försöka klargöra hur praktiker ser på följande 

frågeställningar.  

 

•  Hur ser rättsläget ut idag? 

- Vilka är de vanligaste frågorna vid rådgivning om leasing? 

- Finns det upplägg/transaktioner som skatterådgivarna rekommenderar/avråder 

ifrån?  

•  Förändrade flygplansleasingdomarna (bl.a. RÅ 1998 ref. 58 I) tidigare gällande 

praxis och påverkade domarna rådgivningen? 

•  Är Skatteverkets handläggning av leasing tillfredställande? 

•  Föreligger ett behov av att ”samköra” leasegivarens och leasetagarens deklarationer 

i taxeringen?  

- Finns i så fall möjligheten och används den? 

•  Finns behovet av en lagreglering gällande leasing och hur borde den i så fall 

utformas? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att presentera rättsläget på området genom att bland annat 

närmare presentera de senaste avgörandena. Jag avser även att undersöka hur 

praktikerna ser på ett antal frågeställningar om leasing. Däribland kommer jag att beröra 

vilka problem som kan uppstå vid tolkning av ett leasingavtals ekonomiska innebörd 

och huruvida praktiker anser att det behövs en lagreglering på området. Jag kommer 

även att själv reflektera över leasing. 
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1.4 Metod 

Jag kommer att beskriva vilken lagstiftning och normgivning som idag finns gällande 

leasing. Vidare kommer jag att försöka klargöra rättsläget utifrån rättspraxis på området. 

Eftersom befintlig lagstiftning är ytterst sparsam kommer jag även att inhämta 

information genom att företa intervjuer med praktiker för att få deras syn på leasing. 

Vid redogörelsen av mitt intervjumaterial har jag valt att inte namnge personerna 

eftersom det har funnits en önskan om anonymitet. Slutligen kommer jag att föra egna 

resonemang gällande rättsläget och huruvida det skulle behövas en lagreglering och hur 

denna i så fall borde se ut. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 kommer jag att redogöra för vilka olika former av leasing som finns och 

vilka kriterier de olika formerna måste uppfylla för att klassificeras som ett leasingavtal. 

Vidare i kapitel 3 kommer jag att redogöra för vilken lagstiftning och normgivningar 

som finns på området idag. I kapitel 3.6 presenterar jag den skatterättslig praxis som 

finns på området. I kapitel 4 presenterar jag frågeställningarna som jag ville få svar på 

genom att genomföra intervjuer med praktiker. I kapitel 5 kommer jag att redogöra för 

vilka svar jag erhållit vid mina intervjuer. Slutligen i kapitel 6 kommer jag att ge mina 

egna reflektioner på leasing. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

1.6 Avgränsningar 

Jag kommer att koncentrera min uppsats på finansiell leasing, främst den form av 

finansiell leasing som innefattar leasing av lös egendom och som används av företag när 

de investerar i ny egendom. Övriga former av leasing kommer jag endast att behandla 

översiktligt.  

 

Jag har också valt att endast översiktligt behandla den problematik som kan uppstå vid 

internationell leasing.2 

                                                 
2 Denna presentation återfinns i kap. 2.6 
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1.7 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig främst till personer som har grundläggande juridiska kunskaper. 

För en god förståelse underlättar grundläggande kunskaper i skatterätt.  
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2 Olika typer av leasing 
I kapitel 2.1-2.3 ges en beskrivning av de olika leasingformerna samt vilka kriterier 

respektive form måste uppfylla. Sedan följer en kort redogörelse i kapitel 2.4-2.6 över 

tre vanliga tillämpningsområden för leasing som jag inte avser att närmare gå in på men 

som ändå förtjänar nämnas eftersom de är vanligt förekommande.  

2.1 Finansiella leasingavtal 

Finansiell leasing sker vanligtvis genom att en leverantör och ett finansbolag ingår ett 

köpeavtal rörande den egendom som leasetagaren efterfrågar. Därefter ingår 

finansbolaget i sin tur ett leasingavtal med leasetagaren gällande den efterfrågade 

egendomen.3 

 
Att det vanligtvis är finansbolag som vid finansiell leasing ikläder sig rollen som 

leasegivare framgår även av den definition som Finansbolagens förening formulerade, 

år 1977, som beskrivning på finansiell leasing:  

”Finansiell leasing är en tjänst som tillhandahålles näringsidkare genom särskilda 

leasingbolag.  

Tjänsten innebär att leasingbolaget inköper utrustning anvisad av leasingkunden. 

Utrustningen ägs av leasingbolaget medan nyttjanderätten genom ett leasingavtal 

upplåtes till leasingkunden under en första leasingperiod (basperiod) anpassad bl.a. till 

utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen 3-7 år. Leasingavtalet är i princip 

                                                 
3 Millqvist 1986, s. 32 

Leverantör 
Finansbolag/ 

Leasegivaren Leasetagaren 

Figur 1. Avtalsparterna i ett finansiellt leasingavtal 
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ouppsägbart från leasingkundens sida och kan inte heller uppsägas av leasingbolaget så 

länge leasingkunden fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. Summan av de 

leasingavgifter leasingkunden erlägger under basperioden ger leasingbolaget ersättning 

för räntekostnader, administration, risk och vinst samt medger avskrivning av hela eller 

största delen av leasingobjektets anskaffningskostnad. På leasingavgiften utgår 

mervärdesskatt.” 4 

 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation, RR 6:99 punkt 4, föreligger ett finansiellt 

leasingavtal när de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av 

tillgången, i allt väsentligt överförts från leasegivaren till leasetagaren. Däremot 

behöver inte den slutliga äganderätten ha överförts till leasetagaren. 

 

Ett karaktäristiskt drag för den rena formen av finansiell leasing är att leasegivarens 

prestation och leasetagarens vederlag, d.v.s. leasingavgiften, endast innehåller 

finansiella moment.5 I Lag om finansieringsverksamhet 1 kap. 1 § definieras 

finansieringsverksamhet som en ”näringsverksamhet som har till ändamål att lämna 

kredit, ställa garanti för kredit, förmedla kredit till konsumenter eller medverka till 

finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande”.  

 

Det som främst särskiljer finansiell leasing från övriga sorters nyttjanderättsavtal är att 

leasegivaren som finansiär möjliggör för leasetagaren att i princip utan krav på kapital 

eller säkerhet, anskaffa och nyttja en egendom mot en ersättning som täcker hela eller 

större delen av anskaffningskostnaden för egendomen. För att leasegivaren skall erbjuda 

detta finansieringssätt brukar leasingavtal vara ouppsägbart under så lång tid att 

leasegivaren hinner skriva av hela eller större delen av anskaffningskostnaden. 

Alternativt kan leasingavtalet innehålla villkor som på annat sätt garanterar leasegivaren 

samma summa. Dessutom får leasegivaren säkerhet i leasingegendomen genom att de 

skriver in ett äganderättsförbehåll i avtalet. 6   

                                                 
4 SOU 1977:97 s. 57f 
5 Möller 1996, s. 20 
6 Möller 1996, s. 20 
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2.2 Sale and lease back 

Sale and lease back innebär att ägaren av en tillgång säljer denna till en köpare, som 

sedan hyr ut tillgången till den tidigare ägaren. Säljaren fortsätter dock att inneha och 

använda egendomen och kvarstår huvudsakligen i samma ägarfunktioner som före 

överlåtelsen.7  

 

I samband med att överlåtelseavtalet upprättas vanligtvis även ett optionsavtal, där 

köparen/leasegivaren förbinder sig att sälja tillbaka tillgången till säljaren/leasetagaren 

efter en viss tid.8 Återköpsrätten kan även vara konkludent avtalad eller tyst förutsatt 

mellan parterna.9  

 

S ä l j a r e /
L e a s e t a g a r e

K ö p a r e /
L e a s e g i v a r e

Ö v e r l å t e l s e a v t a l

L e a s i n g a v t a l

 
 

Syftet med en sale and lease back-transaktion är ofta dels att genomföra en 

lånetransaktion och dels att åstadkomma en skatteoptimering. Eftersom det inte är 

möjligt att använda lån som pant, då en pantsättning enligt svensk rätt först blir giltig 

när pantsättaren lämnar ifrån sig panten till långivaren,10 ger en sale and lease back-

transaktion en möjlighet för leasetagaren att erhålla ett ”lån” från leasegivaren samtidigt 

som de även behåller nyttjanderätten till leasingegendomen. Leasingavgifterna 

motsvarar vad som i en lånetransaktion skulle varit ränte- och amorteringsbetalningar.11  

 

                                                 
7 Millqvist 1986 s. 33 
8 Millqvist 1986 s. 33 
9 SOU 1994:120 s. 217 
10 Enligt traditionsprincipen 
11 Arnesdotter 1984, s. 42f 

Figur 2. Avtalsparterna vid en sale and lease back-transaktion. 
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En sale and lease back-transaktion är i civilrättslig mening lös egendom där 

transaktionen utformats så att köparen formellt överför äganderätten till säljaren som 

säkerhet för en förpliktelse men där syftet inte är att köparen slutligen skall bli ägare. I 

stället skall egendomen utgöra kreditsäkerhet och återlämnas när säljaren fullgjort sina 

förpliktelser, respektive tas i anspråk av köparen om eller när säljaren inte fullgör sina 

förpliktelser, d.v.s. utgör en säkerhetsöverlåtelse.12 

2.3 Operationella leasingavtal 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 punkt 4 är operationella 

leasingavtal alla leasingavtal som inte anses vara finansiella. Operationell leasing är 

vanligen ett hyresavtal som har en kortare löptid än vid finansiell leasing och där 

leasegivaren har en skyldighet att ansvara för service, d.v.s. reparationer och underhåll. 

Vid operationell leasing är leasetagaren främst ute efter de fördelar som förhyrning ger 

istället för att själv köpa in utrustningen. Till exempel kan operationell leasing innebära 

att leasetagaren har möjlighet att inneha den modernaste utrustningen och/eller att denne 

slipper ifrån underhållskostnaden för utrustningen.13  

 

Operationella leasingavtal tillhandahålles inte av finansbolag, dock kan kontraktet i sig 

belånas hos dem.14 Karaktäristiskt för operationella leasingavtal är att leasegivaren 

besitter sakkunskap om den utleasade egendomen och har möjlighet att handha löpande 

service, reparationer etc. Avtalen är ofta uppbyggda på så sätt att egendomen efter en 

viss tid skall återgå till leasegivaren samt att denne även ofta åtar sig ett visst ansvar för 

produkten.15  

2.4 Vardagsleasing16  

Idag är det som brukar benämnas vardagsleasing, d.v.s. leasing av kontorsutrustning 

såsom kopiatorer och leasing av personbilar, något som är mycket vanligt både i små 

och stora företag. Företag använder vardagsleasing främst för att de behöver den leasade 

tillgången i sin verksamhet.  

                                                 
12 SOU 1994:120 s. 217 
13 Arnesdotter 1984, s. 7 
14 SOU 1977:97 s. 57 
15 Millqvist 1986 s. 36 
16 Redogörelsen av vardagsleasing bygger till stor del på information som inhämtats via intervjuer. 
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Den frågan som är vanligast förekommande vid vardagsleasing är hur leasingavgifterna 

skall periodiseras. I samband med periodiseringsfrågan uppkommer ofta frågor om vad 

som är rätt vid framtunga leasingavtal17. Rättspraxis är mycket tydlig gällande hur 

periodisering av framtunga leasingavtal skall ske. Den anger att bokföringsmässiga 

grunder skall tillämpas och RR 6:99 anger i punkt 26 att leasingavgifterna skall 

periodiseras linjärt över leasingperioden såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 

återspeglar leasetagarens ekonomiska nytta över tiden. 

  

En annan vanlig fråga vid vardagsleasing är hur företagen skall behandla momsen. Till 

exempel är halva momsen avdragsgill vid leasing av personbilar, något som skiljer sig 

från köp av personbil där momsen ej är avdragsgill. Momsfrågor kan även bli aktuella 

när företag köper ut leasingtillgångar innan leasingperioden har löpt ut. 

 

Vardagsleasing är en möjlighet för företag att bli ägare till inventarier utan att ha en 

”lång” avskrivningstid. De kan istället välja att leasa tillgången med höga 

leasingavgifter och ett lågt restvärde och därefter köpa ut tillgången. Om de väljer att 

själva köpa egendomen får de oftast en längre avskrivningsperiod på egendomen 

gentemot leasingperioden.  

2.5 Fastighetsleasing18 

Fastighetsleasing är en form av leasing som var stor på 1980-talet men som minskade i 

samband med fastighetskrisen. Fastighetsleasing sker vanligtvis i en form av sale and 

lease back, exempelvis ett företag som äger sina kontorslokaler säljer fastigheten för att 

sedan hyra lokalerna av den nya ägaren. Vid undersökningens intervjuer framkom att 

fastighetsleasingen verkar vara på uppgång igen. Dagens aktörer skiljer sig från 

aktörerna på 1980-talet eftersom de inte verkar vara ute efter kapitalvinsten utan 

avgörande för dem är den skattemässiga vinsten som uppnås via 

värdeminskningsavdragen. 

                                                 
17 Ett framtungt leasingavtal har höga leasingavgifter i början av avtalsperioden. Leasingavgifterna 
minskas sedan successivt över avtalsperioden. Med detta förfarande vill man åstadkomma ett avtal som 
innebär stora avdrag i början för att vid avtalstidens slut uppnå ett lägre restvärde än vad som skulle vara 
fallet om avgifterna fördelats jämnt över tiden. Det låga restvärdet innebär för leasetagaren en möjlighet 
att kunna köpa ut tillgången billigare. 
18 Redogörelse av fastighetsleasing bygger till stor del på information som inhämtats via intervjuer. 



 10 

2.6 Internationell leasing 

Internationell leasing, även kallad cross-border leasing, innebär att minst en av de 

normalt tre parterna (leasegivaren, leasetagaren och leverantören) finns i ett annat land 

än Sverige.  

 

 

Leverantör Finansbolag/ 
Leasegivaren Leasetagaren 

Sverige Utlandet 

 
Internationell leasing har på senare år väckt stort intresse bland företag, främst eftersom 

den möjliggör att avskrivning kan ske i två eller flera länder samtidigt avseende samma 

leasingegendom. Om avskrivning kan ske i två länder samtidigt brukar detta fenomen 

benämnas double dip och vid tre länder benämns det triple dip och så vidare. 

Anledningen till att möjligheten existerar är att ländernas avskrivningsregler har olika 

utformningar. I vissa länder är det avgörande vem som är den legale obligationsrättsliga 

ägaren och i andra länder, som i Sverige, är det ekonomiska faktorer som är avgörande. 

Om leasetagaren befinner sig i ett land där de ekonomiska faktorerna är avgörande för 

avskrivningsrätten och leasegivaren i ett land där de formella kriterierna är avgörande är 

båda parter enligt sin nationella rätt berättigade till värdeminskningsavdrag.19   

 

Skatteverket har idag ingen möjlighet att neka ett företag, som är obegränsat 

skattskyldig i Sverige, avskrivningsrätten med motiveringen att även motparten i sitt 

hemland innehar avskrivningsrätt. Däremot kan omständigheten att 

värdeminskningsavdrag har medgivits i det andra landet spela in om det enligt vår 

nationella rätt ”står och väger” och olika omständigheter talar för olika saker. Föreligger 

då den omständigheten att den andra avtalsparten i sitt land betraktas på ett visst sätt, 
                                                 
19 Handledning för internationell beskattning, s. 264 

Figur 3. Exempel hur avtalsparterna kan se ut vid internationellt leasing 
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exempelvis berättigat till värdeminskningsavdrag, har det en viss inverkan i 

Skatteverkets totalbedömning men är på intet sätt avgörande.20 

 

Att Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med andra länder har i detta hänseende ingen 

verkan eftersom dessa inte är tillämpliga på transaktioner som double dip. Sverige har 

även ingått handräckningsavtal med ett flertal länder. Dessa avtal ger Skatteverket en 

möjlighet att begära handräckning från det andra landets motsvarighet till Skatteverket. 

Handräckningen innebär att myndigheten i det andra landet företar en granskning av 

motparten.21 Detta är dock inget som Skatteverket idag generellt brukar använda sig av 

vid leasing. 

 

I dagsläget arbetar OECD och flera andra internationella organ med att undersöka vilka 

problem internationell leasing kan ge upphov till, däribland double dip, och hur man 

skulle kunna lösa dessa.22 

                                                 
20 Enligt intervjukälla. 
21 Handledning för internationell beskattning, s. 586 ff 
22 Enligt intervjukälla. 
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3 Hur bestäms ett leasingavtals egentliga innebörd? 
I detta kapitel kommer jag att presentera hur rättsläget ser ut idag och vilka 

lagregleringar och normgivningar som finns samt översiktligt presentera den viktigaste 

skatterättsliga praxis som kommit på området.  

3.1 Inledning 

Numera ses leasing som en kreditform som är väl etablerad på kreditmarknaden. Även 

marknadens aktörer räknar leasing som en egen kreditform, något som inte alls är helt 

självklart eftersom leasingavtalets ekonomiska innebörd ofta kan bli föremål för 

bedömningar utifrån olika intressekollisioner som kan uppstå mellan leasegivaren och 

leasetagaren.23  

 

Ett leasingavtal skall bedömas utifrån avtalets verkliga ekonomiska innebörd. Detta 

brukar resultera i att det främst måste avgöras huruvida ett avbetalningsköp eller en hyra 

föreligger. I den bedömningen måste även god redovisningssed vägas in. Dessa båda 

frågeställningar kommer att behandla nedan. 

3.2 Avbetalningsköp eller hyra 

Att avgöra om ett leasingavtal skall anses vara ett avbetalningsköp eller en hyra är en 

central fråga.24 I dag kan det ur beskattningshänseende uppstå frågor om leasingavtalens 

egentliga innebörd, eftersom enligt nuvarande lagstiftning endast den som civilrättsligt 

är ägare till en egendom har avskrivningsrätten. Beroende på om avtalets syfte är att 

genomföra ett avbetalningsköp, en uthyrning eller en sale and lease back blir 

skattekonsekvenserna olika för de inblandade parterna. Att skatteutfallet är beroende av 

avtalets syfte beror främst på att kostnadsföringen som tillämpas vid hyror oftast skiljer 

sig från den som tillämpas vid förvärvandet av en tillgång. Ur ett skattemässigt 

perspektiv kan en gränsdragning mellan hyra och avbetalningsköp bli intressent för 

leasetagaren.25 

                                                 
23 Millqvist i SvJT 1995 s. 545 
24 Möller 1996, s. 53 
25 Lodin m fl 2003, s. 279 
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Eftersom det saknas särskild skatterättslig reglering gällande definitionen på äganderätt 

används i dag den civilrättsliga definitionen. Vid tillämpning av den civilrättsliga 

definitionen uppstår ett gränsdragningsproblem mellan vad som är ett avbetalningsköp 

och vad som är en uthyrning. I lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 1 § 1 

st. återfinns definitionen på ett avbetalningsköp: ”Har avtalet betecknats som uthyrning 

eller betalningen som vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, 

om det är avsett att den till vilken varan utlämnas skall bli ägare av denna.”. En liknade 

definition som gäller för konsumenter finns i konsumentkreditlagen 3 § 2 st.26 Denna 

problematik har diskuterats mycket ingående i doktrin och varit föremål för prövning i 

domstol ett flertal gånger. 

 

Ett exempel på när frågan huruvida det är ett avbetalningsköp eller en hyra aktualiseras 

är när en leasad bil får ett så lågt restvärde att det ser ut som ett avbetalningsköp och att 

det, i likhet med RÅ 1987 ref. 166 (täckdikningsfallet), inte är rimligt att leasegivaren 

kommer att återta tillgången. I enlighet med rättspraxis på området skall avtalet då 

klassificeras som ett avbetalningsköp.  

 

Ett annat exempel på när det kan uppstå problem är om leasegivaren skulle gå i 

konkurs. Konkursförvaltaren kommer att vilja klassificera avtalet som ett hyresavtal 

eftersom det är mest förmånligt och denne därmed kan hävda en utköpsrätt till lågt pris. 

Leasetagaren däremot vill att avtalet skall klassificeras som ett avbetalningsköp 

eftersom avbetalningsköpslagens avräkningsregler blir tillämpliga vid en konkurs och 

detta är förmånligast för denne.27 

3.3 God redovisningssed 

I dagsläget finns ingen uttrycklig lagstiftning, varken civilrättslig eller skatterättslig, 

gällande leasing i Sverige. Under 1990-talet lämnade leasingutredningen två 

betänkanden som innehöll förslag till civilrättslig lagstiftningen på området. 28 Inget av 

                                                 
26 Konsumentkreditlagen 3 § 2 st. ”Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen betecknats som 
ersättning för rätten att nyttja varan föreligger ändå ett kreditköp, om det är avsett att konsumenten skall 
bli ägare till varan.” 
27 Millqvist i SvJT s.545 
28 SOU 1991:81”Fastighetsleasing – Sale and lease back ” och SOU 1994:120 ”Finansiell leasing av lös 
egendom” 
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förslagen ledde dock till en lagstiftning. År 2002 lade Finansdepartementet fram en 

promemoria gällande inkomstskatteregler vid leasing av inventarier,29 inte heller denna 

ledde fram till en lagstiftning. Den skatterättsliga lagstiftning som finns idag hittas i 

inkomstskattelagen (IL). I 14 kapitlet IL finns en regel av mer generell karaktär och i 18 

kapitlet återfinns regler som är tillämpliga på inventarier i näringsverksamhet.  I 14 kap. 

2 § 1 st. IL står att ”Resultatet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder”. Vidare 

i 2 § 2 st. står att god redovisningssed skall tillämpas. Detta gör det nödvändigt att gå 

vidare i dels årsredovisningslagen och dels i bokföringslagen samt de råd och 

rekommendationer som finns på området. I årsredovisningslagen 2 kap. 2 § står att 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed.”. I bokföringslagen 4 kap. 2 § står att ”Bokföringsskyldigheten skall 

fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.”. 

 

Vid bedömning av ett leasingavtal är det således viktigt att avgöra vad som är god 

redovisningssed. Vad detta innebär skall om möjligt bestämmas genom en traditionell 

tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar. Räcker inte detta till för att 

klargöra begreppet måste en utfyllande tolkning göras som innebär att man söker stöd i 

exempelvis rekommendationer, allmänna råd eller uttalanden. Viktigt är att tolkningen 

av vad som anses vara god redovisningssed har förankring i bokföringen eller i 

redovisningen.30  

 

I Sverige finns tre organ som arbetar med att klargöra vad som anses vara god 

redovisningssed samt utveckla densamma; Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och 

Finansinspektionen.31 Dessa tre samarbetar också avseende normgivningen på 

redovisningsområdet. Dock är Finansinspektionen den enda av de tre som har 

normgivningsmakt i regeringsformens mening, eftersom de kan meddela föreskrifter 

med stöd av de särskilda årsredovisningslagarna för finansiella företag.32 

Finansinspektionens föreskrifter är endast tillämpliga för finansiella företag. Gällande 

                                                 
29 Ds 2002:16  
30 BFNAR 2000:2 punkt 1 
31 BFNAR 2000:2; Vägledning punkt 1 
32 BFNAR 2000:2 punkt 1 
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leasing har Redovisningsrådet gett ut en rekommendation33 och tre 

akutgruppsuttalanden34 och Bokföringsnämnden har gett ut ett allmänt råd35.  

 

Bokföringsnämnden anger i ett uttalande36 att det inte är lämpligt att enbart tillmäta 

faktisk förekommande redovisingspraxis betydelse vid tolkning av god redovisningssed. 

Norberg anser att uttalanden om god redovisningssed i rättspraxis har ett begränsat 

värde. Detta av flera anledningar, dels på grund av att domstolarna i sin bedömning tar 

hänsyn till de enskilda fallens omständigheter och dels därför att god redovisningssed 

kan förändras med tiden. Norberg anser vidare att man bör vara försiktig med att dra 

generella slutsatser av god redovisningssed i praxis men påpekar att värdet av fallen är 

att periodiseringsfrågorna blir belysta på ett allmänt plan.37  

 

Ett annan fråga som uppkommer vid fastställandet av god redovisningssed, som 

Kellgren belyser, är att det oftast finns flera alternativ företagen kan välja mellan och 

alla kan anses vara god redovisningssed.38  

3.4 Redovisningsrådet och deras normgivning 

Redovisningsrådet har som sin huvudsakliga uppgift att avgöra vad som är god 

redovisningssed och de skall även verka för en enhetlig redovisning. Denna skall 

utformas med utgångspunkt i ett aktiemarknadsperspektiv och i harmoni med den 

internationella utvecklingen inom området.39 De arbetar även med att anpassa 

International Accounting Standards Board (IASB) rekommendationer, IAS, avseende 

årsredovisning till svenska förhållanden. IASB har under den senaste tiden reviderat 

bland annat sin rekommendation om leasing40. Redovisningsrådet har gett ut en 

rekommendation gällande leasing, RR 6:99. Denna rekommendation gäller främst för 

företag vars aktier finns på den offentliga marknaden eller som på grund av sin storlek 

är av allmänt intresse. 

  
                                                 
33 RR 6:99 
34 URA 8, 23 och 34 
35 BFNAR 2000:4 
36 BFNAR 2000:2 punkt 1 
37 Norberg i Skattenytt 2003 s.512 
38 Kellgren i Skattenytt 2003 s. 338 
39  http://www.redovisningsradet.se 
40 IAS 17 Leasingavtal 
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RR 6:99 anger i punkt 1 att den är tillämplig på samtliga leasingavtal med undantag för 

några speciella typer, avseende exploatering och utnyttjande av naturresurser såsom 

olja, gas, skog och metallfyndigheter och licensavtal för t.ex. filmer, videoinspelningar, 

manuskript, patent och upphovsrätter. Ett leasingavtal definieras i punkt 4 som ett avtal 

enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor, under en avtalad period, ger en 

leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. I not nummer 1 tilläggs 

att ”avtal som betecknas som hyres- eller leasingavtal men med villkor som gör att de 

rättsligt är att jämställa med avbetalningsköp skall i redovisningen behandlas som 

sådant och är således inte leasingavtal enligt denna rekommendation.”.  

 

RR 6:99 anger att om de affärsmässiga riskerna ligger hos leasetagaren vid en finansiell 

leasing ska man också redovisningsmässigt redovisa leasinginventarien som en tillgång 

hos leasetagaren och inte leasegivaren. Rekommendation tillämpas i detta avseende i 

praktiken sällan fullt ut i den juridiska personen utan endast på koncernnivå. Detta är 

möjligt enligt ett undantag, som återfinns i punkt 60, gällande redovisning i juridisk 

person.  

 

Redovisningsrådets akutgrupp har även gett ut tre uttalande om hur RR 6:99 skall tolkas 

i förhållande till andra rekommendationer. Dessa är URA 8: Klassificering av ett 

leasingavtal, URA 23: Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal 

och URA 34: Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som 

innefattas ett leasingavtal.  

3.5 Bokföringsnämnden och deras allmänna råd 

Bokföringsnämnden (BFN) är ett statligt expertorgan på redovisningsområdet, men 

även en myndighet under Finansdepartementet. Dess huvudsakliga uppgift är att 

utveckla god redovisningssed. BFN har också det primära ansvaret för den löpande 

bokföringen och arkiveringsfrågor. De har även ett särskilt ansvar för årsboksluten i 

onoterade företag, där de uttalar sig om i vilken mån Redovisningsrådets 

rekommendationer skall tillämpas även hos dem samt hos övriga bokföringsskyldiga. 
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Detta ansvar har tidigare resulterat i ett antal vägledningar som bygger på 

Redovisningsrådets rekommendationer.41  

 

BFN har gett ut ett allmänt råd, Redovisning av leasingavtal med BFNAR 2000:4, som 

är baserad på Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99. Det allmänna rådet är 

tillämpligt på mindre bolag som inte är börsnoterade eller på annat sätt inte behöver 

använda sig av Redovisningsrådets rekommendation. BFNAR 2000:4 skiljer sig från 

RR 6:99 på vissa punkter genom uttryckliga undantag.42 Undantagen består dels i att 

alla leasingavtal skall redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal och dels i 

att de upplysningar43 leasetagaren och leasegivaren behöver lämna är mindre 

omfattande.44  

 

Numera har BFN ändrat sitt arbetssätt för att ta fram regler för onoterade företag. 

Omläggningen av BFN:s arbetssätt kommer resultera i fyra nya samlade regelverk, ett 

för varje kategori av företag. Vid kategoriseringen av företagen kommer dess 

företagsform eller storlek vara avgörande.45     

 

BFN har även som uppgift att yttra sig över författningsförslag samt avge yttranden till 

domstolar om vad som kan anses vara god redovisningssed i olika sammanhang.46 

3.6 Skatterättspraxis – en översikt 

I detta avsnitt presenteras den rättspraxis gällande leasing som haft störst betydelse ur 

ett skatterättsligt perspektiv. Här återges även de åsikter som framkommit i doktrin 

angående praxis i de fall jag anser att det tillför uppsatsen något. Presentation 

koncentreras till att endast omfatta avgöranden från Regeringsrätten. 

 

                                                 
41 I februari 2004 beslutade BFN att upphöra med detta förfarande. 
42 BFNAR 2000:4 Introduktion 
43 Leasingtagaren behöver endast lämna tilläggsupplysningar i årsredovisningen om periodens 
leasingkostnader exkl. lokalhyra. 
44 BFNAR 2000:4 Bilaga 2 
45 Nyhetsmeddelande på http://www.bfn.se daterat 04-05-10. En mer utförlig beskrivning av förfarande 
finns att tillgå i nyhetsmeddelandet. 
46 http://www.bfn.se 
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RÅ 1987 ref. 5 (Klimatanläggningsfallet) - förhandsbesked 

Ett leasingbolag som skulle hyra ut klimatanläggningar ansökte om förhandsbesked hos 

Riksskatteverket, gällande huruvida de var berättigade till värdeminskningsavdrag. 

Ansökan innehöll olika scenarier för hur uthyrningen skulle kunna ske. Skillnaden 

mellan de olika scenarierna byggde på om leasetagaren hyrde eller ägde byggnaden 

samt vilken betydelse det hade om klimatanläggningen installerades när byggnaden 

uppfördes eller först vid ett senare skede. Regeringsrätten ansåg, liksom 

Riksskatteverket i sitt förhandsbesked, att även om utrustningen installerades i en 

byggnad som tillhörde leasetagaren, och därmed blev byggnadstillbehör, skulle 

leasingbolaget äga rätt till värdeminskningsavdragen på utrustningen. 

 

I detta fall ställdes sakrätten mot obligationsrätten vid avgörande av om det förelåg en 

hyra eller ett köp. Regeringsrätten ansåg att obligationsrätten blev avgörande i detta fall 

eftersom leasegivaren förlorade sitt sakrättsliga skydd i samband med att 

klimatanläggningen infogades i byggnaden men att leasegivaren hade möjlighet att göra 

anspråk på att återfå egendomen gällande mot leasetagaren. Eftersom leasingbolaget 

fortfarande hade ett obligationsrättsligt skydd ansåg Regeringsrätten att det skulle 

tillmätas avgörande betydelse i frågan.47  

 

RÅ 1987 ref. 166 (Täckdikningsfallet) - förhandsbesked 

Detta mål gällde det förhandsbesked som Riksskatteverket lämnat till ett leasingbolag 

som hade för avsikt att marknadsföra dränering genom att de skulle ombesörja allt från 

projektering till installering av täckdikningsanläggningen på en lantbrukarens fastighet. 

Eftersom anläggningen skulle införlivas i marken på lantbrukarens fastighet skulle den 

därmed komma att räknas som fastighetstillbehör. Frågan i förhandsbeskedet gällde 

huruvida lantbrukaren var berättigad till avdrag vid sin inkomsttaxering med belopp 

som motsvarade den hyresavgift som i avtalet benämndes årlig ersättning för nyttjande.  

 

Både Regeringsrätten och Riksskatteverket fann att avtalet i beskattningshänseende 

skulle anses vara ett kreditköp då leasingbolaget förlorade både sitt sakrättsliga och 

obligationsrättsliga skydd i och med att anläggningen installerades på lantbrukarens 

fastighet.  

                                                 
47 Hultqvist Skattenytt s. 399 
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Regeringsrätten ansåg att eftersom täckdikningsanläggningen efter installation fick en 

karaktär av fastighetstillbehör förlorade leasingbolaget sakrättsligt skydd. Detta 

hindrade inte i sig att avtalet i skatterättslig mening kunde ses som uthyrning. Det 

avgörande var huruvida parterna med avtalet åsyftat att lantbrukaren skulle bli ägare till 

anläggningen. Här ansåg Regeringsrätten att syftet varit att lantbrukaren skulle bli ägare 

eftersom kostnaden för avskiljande av anläggningen från lantbrukarens fastighet var 

större än anläggningens restvärde efter avtalsperioden. Därmed ansågs även 

leasingbolagets obligationsrättsliga skydd gått förlorat.  

 

RÅ 1989 ref. 62 I o II – förhandsbesked 

Detta rättsfall bestod av två mål. Dessa mål härrörde från förhandsbesked som rörde ett 

avtal mellan ett finansbolag och ägaren av en fastighet (I) respektive en byggnad på ofri 

grund (II) och sale and lease back rörande fastigheten/byggnaden. 

 

Fall (I) rörde ett finansbolag som avsåg att utvidga sin verksamhet med en ny 

finansieringsform som närmast kunde beskrivas som en form av fastighetsleasing. 

Förfarandet skulle ske genom att fastighetsägare skulle erbjudas att sälja sina fastigheter 

till finansbolaget. Den ursprunglige fastighetsägaren skulle dock kvarstå som hyresgäst 

genom ett leasingavtal som löpte på 3-10 år. Efter den tidsperioden löpt ut var avsikten 

att fastigheten skulle återförsäljas till den ursprungliga ägaren. Med anledning av 

affärens upplägg skulle troligen prissättningen på både fastigheten och hyran komma att 

avvika från marknadspriset. Dock skulle de vara beroende av varandra. Finansbolaget 

undrade i ett förhandsbesked bland annat om bolagets nämnda fastighetsinnehav skulle 

utgöra omsättningstillgångar i näringsverksamheten och till vilket inkomstslag den 

löpande inkomsten från fastigheten skulle hänföras. 

 

Regeringsrätten ansåg att överlåtelseavtalet skulle innebära att äganderätten till 

fastigheten övergick till finansbolaget om det inte förelåg omständigheter som klart 

visade att parternas syfte med transaktionen var en annan. Regeringsrätten fann ett antal 

omständigheter som visade att syftet var det i avtalet uppställda men de fann även 

omständigheter som visade på det motsatta. Regeringsrätten gjorde bedömningen att de 

omständigheter som förelåg för att omklassificera avtalet inte hade den styrka som 
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krävdes. Därmed ansåg Regeringsrätten att fastigheterna skulle utgöra en 

anläggningstillgång i finansbolagets rörelse.  

 

I fall (II) var omständigheterna liknande med skillnad att det istället för fastigheter rörde 

sig om byggnader på ofri grund. Utgången av målet blev densamma som i fall (I).  

 

RÅ 1992 ref. 21 I o II - (Investorleasing)  

Dessa rättsfall handlade om investorleasing48 och bestod också av två mål. Båda fallen 

hade liknande omständigheter och domsluten blev detsamma. Här hade det skett en 

form av sale and lease back-transaktion mellan ett finansbolag och en investor. Själva 

leasingverksamheten hade visat ett underskott som till stor del härrörde från 

avskrivningar på inventarierna. Underskottet hade sedan kvittats mot det överskott som 

uppstod i investorns ordinarie verksamhet. Anmärkningsvärt var att kostnaderna för 

finansieringen av leasingverksamheten hade överstigit vad investorbolaget hade fått in i 

form av leasingavgifter. 

 

Regeringsrätten prövade om leasingverksamheten utgjorde rörelse eller en särskild 

förvärvskälla samt om lagen om skatteflykt var tillämplig. Domslutet blev att 

verksamheten uppfyllde kommunalskattelagens (numera inkomstskattelagen) kriterier 

för rörelse och att lagen om skatteflykt inte var tillämplig. Därmed var investorn 

berättigad att kvitta underskottet från leasingverksamheten i den ordinarie 

verksamheten. 

 

RÅ 1992 ref. 104 (Patentmålet) 

Detta mål gällde ett moderbolag i en koncern som skulle överlåta en patenträtt till ett 

finansbolag. Finansbolaget skulle sedan i sin tur upplåta en exklusiv rätt för 

användandet av patentet till ett dotterbolag i samma koncern som det överlåtande 

moderbolaget. 

 

                                                 
48 Investorleasing innebär att finansbolaget överlåter leasingegendom (ibland även med ingångna 
leasingavtal) till en investor, som oftast är ett industriföretag med behov av avskrivningsunderlag. 
Finansbolaget kan sedan antingen omedelbart leasa tillbaka egendomen från investorn och därmed 
fortsätta vara motpart till de första leasetagarna och uppbära leasingavgifterna eller endast fungera som en 
ren förmedlare av ett leasingförhållande mellan leasetagarna och investorn. 
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Regeringsrätten, som fastställde Skatterättsnämndens avgörande, fann att finansbolaget 

hade rätt till värdeminskningsavdrag på patentet samt att dotterbolaget, i egenskap av 

leasetagaren, hade rätt till avdrag för leasingavgifterna. Skatterättsnämnden yttrade i sitt 

avgörande att Regeringsrätten i tidigare mål rörande både fast och lös egendom 

konstaterat att liknade transaktioner, i beskattningshänseende, räknats som hyra. Det 

faktum att det i detta fall gällde en immateriell rättighet föranledde inte att transaktionen 

skulle bedömas på ett annat sätt. 

 

RÅ 1998 ref. 58 I (Flygplansleasingmålet) 

I målet framkom att affären var komplicerad och bestod av ett flertal olika avtal. Ett 

antal svenska aktiebolag var delägare i Mega Carrier kommanditbolag (Mega) och hade 

tillgodoräknat sig avdrag för underskott i Mega som till stor del härrörde från 

värdeminskningsavdrag på ett flygplan. Frågan i målet gällde huruvida man skulle 

godkänna de värdeminskningsavdrag som Mega yrkade. 

 

Gelderse Boeing

Mega

1. Avtal 28/3-86

2. Överlåtelseavtal 22/9-86

Martinair

3.Leasingavtal 22/9-86

6. Planet levereras 26/9-86

Bank

5. Lån 22/9-86

4.Sales Agency Letter 
22/9-86

 
 

Figur 4. Översiktlig bild över transaktionerna i RÅ 1998 ref. 58 I  
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1. Affären startade med att ett nederländskt företag, Gelderse Luchtvaart 

Maatschippj B.V. (Gelderse) träffade ett avtal om ett förvärv av ett flygplan med 

The Boeing Company (Boeing). Avtalet undertecknades den 28 mars 1986.  

 

2. Den 22 september 1986 överlät Gelderse, med Boeings samtycke, rätten och 

skyldigheten att köpa planet till Mega. Boeing friskrev även Mega från 

skyldigheter som åvilade Gelderse enligt köpeavtalet.  

 

3. Mega ingick, den 22 september 1986, ett avtal om leasing av flygplanet med 

Martinair Holland N.V. (Martinair), som var ett närstående flygbolag till 

Gelderse.  

 

4. I samband med leasingavtalet slöt även parterna ett Sales Agency Letter som 

stadgade villkor för försäljning av flygplandet samt ytterligare betalningar efter 

leasingperiodens slut.  

 

5. Mega ingick även, den 22 september 1986, ett låneavtal med en nederländsk 

bank. Lånet var på 80 % av den summa som Mega skulle erlägga till Boeing 

som betalning för planet. Lånevillkoren gällande löptid och amorteringar var till 

stor del överensstämmande med villkoren i leasingavtalet mellan Mega och 

Martinair.  

 

6. Boeing överlät flygplanet till Mega den 26 september 1986 för iförväg avtalad 

köpesumma.  

 

Länsrätten och Kammarrätten valde att avgöra målet genom att först avgöra huruvida 

leasingavtalet var att anse som en hyra eller ett avbetalningsköp. Vidare tittade de på 

vem av parterna som bar den egentliga ekonomiska risken. För att utröna detta valde de 

att ta hjälp av internationella redovisningsprinciper. Slutligen prövade de även huruvida 

det rörde sig om skatteflykt.  

 

Regeringsrätten valde att angripa frågeställningen från en annan vinkel. De påpekade att 

vid avtalstolkning skall partsavsikten försöka utrönas och vilken avtalets egentliga 

innebörd är. Regeringsrätten valde därför att bedöma de olika transaktionerna var för 
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sig. På detta sätt gjorde de en prövning utifrån en analys av de ekonomiska och andra 

effekter som leasingavtalet och anknytande avtal förde med sig för Mega och 

Gelderse/Martinair.  

 

Enligt innehållet i överlåtelseavtalet bedömde Regeringsrätten att äganderätten för 

planet aldrig övergått till Mega. Vidare konstaterade Regeringsrätten att det var 

Martinair som under avtalstiden innehaft de väsentligaste ägarfunktionerna avseende 

flygplanet och att avtalsparterna vid avtalets ingående förutsatt att Mega inte skulle 

återta planen efter att avtalet gått ut. Slutligen konstaterades att Mega med stor säkerhet 

kunnat beräkna det ekonomiska utfallet av engagemangen redan från början. Med dessa 

argument ansåg Regeringsrätten att Mega inte var att anse som ägare till flygplanet och 

därmed inte berättigat till att göra värdeminskningsavdrag. 

  

Efter domen följde en stor diskussion om huruvida domen hade förändradt 

dittillsvarande rättspraxis.49   

 

Hultqvist anser att Regeringsrättens avsikt i målet inte har varit att avvika från tidigare 

praxis men att de har ifrågasatt  huruvida avtalen inneburit leasing och funnit att dessa 

skulle omkategoriseras på civilrättslig grund.50 

 

Adolfsson anser att Regeringsrättens ställningstagande är naturligt eftersom avtalsparter 

inte skall ha möjlighet att gentemot fiscus bestämma ett skattemässigt utfall av en 

transaktion. Hans åsikt är att domen bör kunna betraktas som en fingervisning om att 

skatteupplägg i framtiden kommer att granskas utomordentligt noga ur både en 

civilrättslig och skatterättslig synvinkel och att som han skriver ”eventuella 

skattefördelar för den skattskyldige endast skall godtagas efter en rigorös ’analys av de 

ekonomiska och andra effekter’ som direkta och anknytande avtal för med sig”. Han 

anser att avgörandet resulterat i att alla skattupplägg noga måste analyseras innan de 

genomförs och eventuellt helt undvikas om det finns risk för en negativ utgång.51  

 

                                                 
49 Praktikernas åsikt gällande flygplansleasingmålen redogörs i kap. 5.6. 
50 Hultqvist i Skattenytt s. 402. 
51 Adolfsson i Skattenytt, s. 790 f. 
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Efter domen uppkom, i ett rättsfall med snarlika omständigheter, frågan om avdrag för 

anskaffningskostnaden skulle kunna medges samt om försäljningslikviden för 

flygplanet i sådana fall skulle beskattas. Skatterättsnämnden svarade i ett 

förhandsbesked52 att ersättningen vid en försäljning skall tas upp som intäkt och att 

anskaffningskostnaden var avdragsgill. Förhandsbeskedet har överklagats av 

Skatteverket eftersom de ansåg att ersättningen var skattepliktig och att 

anskaffningskostnaden inte utgjorde en avdragsgill kostnad.  

 

RÅ 2001 ref. 7 (Restvärdesgarantifallet) 

Ett kreditmarknadsbolag hade i en ansökan om ett förhandsbesked frågat huruvida de 

skulle vara berättigade till värdeminskningsavdrag på leasingegendomen. De avsåg att 

förvärva bussar som de sedan skulle leasa ut till ett svenskt transportföretag. 

Leasingavtalet skulle löpa på sju år. Bussarnas ekonomiska livslängd uppskattades till 

20 år och marknadsvärdet efter leasingperioden beräknades vara 50-60 % av 

anskaffningskostnaden. Kreditmarknadsbolaget hade ett kalkylerat restvärde vid 

leasingperiodens slut som skulle uppgå till 50 % av anskaffningsvärdet. 

Leasingavgifterna var även beräknade så att de skulle möjliggöra en nedskrivning till 

det kalkylerade restvärdet. Vidare önskade bolaget att försäkra sig mot en 

restvärdesförlust. Denna försäkran skulle kunna ske genom olika alternativ som bestod 

av fyra punkter. Försäkran i alternativ 1 innebar att försöka få ett åtagande från 

leverantören att anvisa en köpare. Alternativ 2 var identiskt med alternativ 1 med 

undantag av att försäkran skulle fås av någon annan tänkbar part. Alternativ 3 innebar 

att försäkran skulle ske genom en bankgaranti och i alternativ 4 avsåg bolaget att 

försöka förhandla om leasingavtalet så att det kalkylerade restvärdet blev noll. 

 

Skatterättsnämnden hänvisade i sitt beslut till RÅ 1992 ref. 104 (Patentmålet) och angav 

att det faktum att ett leasingföretag skyddar sig mot risken för att göra en 

restvärdesförlust avseende objekt med stora värden i sig inte var någon åtgärd som 

gjorde företaget berättigat till att göra värdeminskningsavdrag. Slutsatsen blev att den 

aktuella garantin mot restvärdesförlust inte medförde att leasegivaren inte skulle 

betraktas som ägare till bussarna. Kreditmarknadsbolaget ansågs därmed vara berättigat 

                                                 
52 SRN:s förhandsbesked 7 april 2004 återfinns i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr. 10/04 
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till värdeminskningsavdrag. Regeringsrätten instämde med Skatterättsnämnden i 

punkterna 1-3. Det sista alternativet, punkt 4, var inte överklagat. 
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4 Mina frågeställningar 
Som framkommit i uppsatsens tidigare kapitel är dagens rättsläge gällande leasing 

oklart. Med hjälp av empiriska undersökningar, i form ett flertal intervjuer, avser jag 

försöka klargöra hur praktikerna ser på vissa frågor gällande leasing.  

 

Jag vill få kunskap om hur leasing hanteras i verkligheten och hur praktikerna ser på 

följande frågeställningar: 

 

1. Vilka är de vanligaste frågorna, som företag ställer, rörande leasing? 

Det vore intressant att få kunskap om vad som företagen i praktiken uppfattar som 

svårt rörande leasing. 

  

2. Finns det upplägg/transaktioner som rekommenderas/avråds ifrån? 

Eftersom praktikernas rådgivning till stor del ligger till grund för hur företagen 

väljer att upprätta leasingavtal är det av intresse att veta vilka transaktioner/upplägg 

praktikerna anser är ett bra förfarande och varför anser de att så är fallet.  

 

3. Hur sker Skatteverkets bedömning av leasing och anses den tillfredställande? 

Här efterfrågar jag kunskap om Skatteverkets tillvägagångssätt vid bedömning av 

leasingavtal och vilka kriterier de främst tittar på, samt om skatterådgivarna anser att 

tillvägagångssättet är tillfredställande. 

 

4. Behövs en samordning av leasegivaren och leasetagaren? 

Här söks praktikernas åsikt om behovet av en samordning av leasingavtals parters 

deklarationer vid taxeringen och huruvida ett sådant förfarande skulle vara till hjälp 

för att säkerställa att den lagstiftningen och normgivningen som finns efterföljs. 

 

5. Varför väljer företag leasing framför andra finansieringsformer? 

Här avser jag att bilda mig en uppfattning om vad som är avgörande för företag när 

de väljer leasing som finansieringsform framför övriga alternativ.  
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6. Ändrade flygplansleasingmålen tidigare rättspraxis? 

Eftersom flygplansleasingmålen är mycket omdiskuterade i doktrin huruvida domen 

förändrade tidigare praxis eller ej, är det av intresse att undersöka hur praktikerna 

ser på avgörandet och om domen har påverkat deras rådgivning. 

 

7. Finns behov av en lagstiftning gällande leasing? Skall det vara en civilrättslig  

och/eller skatterättslig lagstiftning? 

Eftersom inga lagförslag som hittills lämnats har resulterat i en lagstiftning är det 

intressant att få veta vad praktikerna anser om behovet. Om de anser att det finns ett 

behov, hur önskar de då att en lagstiftning skulle vara utformad, vilket innehåll och 

om lagstiftningen bör ske civilrättsligt eller skatterättsligt.  
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5 Redovisning av intervjuer med praktikerna 
I detta kapitel följer en redogörelse för undersökningens intervjuer. Jag har valt att 

benämna alla mina intervjukällor konsult A, konsult B etc. oavsett vilken yrkestitel och 

arbetsplats den intervjuade har. Intervjupersonen kommer även att benämnas som ”han” 

oavsett om det är en man eller kvinna. Anledningen till detta förfarande är att jag skall 

kunna garantera källornas anonymitet gällande vem som sagt vad. Däremot återfinns 

vilka personer som intervjuats i källförteckningen. Användande av fotnot kommer 

endast att ske vid information som ej erhållits vid intervjuerna. 

5.1 Vanliga frågor gällande leasing 

Att företag frågar om råd gällande leasing är vanligt, främst gällande vardagsleasing53. 

Frågor rörande stora finansiella leasingavtal är mer sällsynta idag än innan 

skattereformen. Enligt skatterådgivarna ställs den typen av frågor endast några gånger 

per år. Om man undantar frågor om vardagsleasing är den vanligaste frågan hos 

skatterådgivarna vad man generellt skall akta sig för och var gränsen mellan hyra och 

avbetalningsköp går. Vanligast är att skatterådgivarna tittar på avtalet och bedömer om 

villkoren för ett regelrätt leasingavtal kan anses vara uppfyllda. Eftersom det ofta rör sig 

om relativt stora affärer för företagen är de måna om att avtalet inte kan komma att 

omklassificeras.  

 

Konsult C tror att en anledning till att frågan om gränsdragningen mellan hyra och 

avbetalningsköp är den vanligaste kan vara att man hos företagen är medveten om 

problemet och därmed vill klargöra att deras avtal inte kommer att medföra någon 

omklassificering. Vidare tror konsult C att det även är beroende på att huvudfrågan i 

uppkommen praxis är huruvida avsikten var att leasetagaren skulle bli ägare till 

tillgången och om så är fallet skall leasingavtalet också behandlas som ett köp, såväl 

redovisningsmässigt som skattemässigt.  

 

                                                 
53 Definieras i kap 2.4 
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De vanligaste frågorna hos Skatteverket rörande leasing är frågor om periodiseringen av 

leasingavgifterna. Vanligast är periodiseringsfrågan vid framtunga leasingavtal.54 

Företag frågar även om de kan göra avdrag för leasingavgifterna direkt eller om de skall 

periodisera dem.  

5.2 Upplägg/transaktioner som rekommenderas/avråds ifrån 

Det råd som i första hand brukar ges är att företaget skall kontrollera att det verkligen 

rör sig om ett leasingavtal och därmed hyra och inte ett avbetalningsköp. Konsult D 

berättar att de främst brukar titta på hur avtalsvillkoren reglerar ägarfunktionerna under 

avtalstiden, restvärdesgarantier, optioner vid avtalets utgång etc. I samband med detta 

brukar även råd ges till företagen om hur redovisningen av leasingen bör ske. Eftersom 

det oftast är fråga om finansiell leasing får företagen rådet att använda sig av undantaget 

i RR 6:99 punkt 60 som innebär att man redovisar leasingavtalet enligt reglerna för 

operationella leasingavtal i den juridiska personen och endast tillämpar RR 6:99 fullt ut 

på koncernnivå.  

 

Konsult C anser att innehållet i RR 6:99 idag ger upphov till problem eftersom RR 6:99 

säger att vid en finansiell leasing skall leasetagaren göra avskrivningarna. Innebörden 

blir att leasingen behandlas som ett köp, det vill säga som om leasetagaren tagit ett lån. 

Detta innebär att leasetagaren får en tillgång som denne skall skriva av på, som i sin tur 

ger upphov till amortering och räntekostnader. Problemet är att syftet med parternas 

leasingavtal oftast är att leasingbolaget skall få avskrivningsrätten och enligt dagens 

lagstiftning ligger avskrivningsrätten hos den som anses vara ägare, i det här fallet 

leasegivaren. Det är leasegivaren som kommer att ta upp tillgången i sin balansräkning 

eftersom reglerna för avskrivning kräver överensstämmelse mellan redovisning och 

beskattning. För leasetagaren innebär detta att denne kan få problem med sina övriga 

avskrivningar om leasingen tas upp som en tillgång och eventuell avskrivning påbörjas. 

Leasetagaren är civilrättsligt inte ägare till egendomen och kommer följaktligen inte att 

få skattemässigt avdrag för avskrivningen.  

 

Konsult C tror att leasetagaren kan få problem med sina övriga avskrivningar eftersom 

en sådan avskrivning skulle leda till att överensstämmelsen mellan redovisningen och 
                                                 
54 se not 17 
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beskattningen förloras. Dock är detta, konsult C veterligen, inget som ännu har prövats i 

domstol. Det kan enligt konsult C bero på att revisionsbyråerna i allmänhet lyckas 

korrigera detta innan deklarationen inlämnats. Vidare påpekar konsult C att problem 

kan uppstå om IASB anser att Sverige inte kan tillämpa ett undantag vid redovisning i 

juridisk person, eftersom det är ett undantag som inte finns i IAS 17 som är deras 

rekommendation om leasing och som även ligger till grund för RR 6:99. 

5.3 Skatteverkets hantering av leasing 

När Skatteverket bedömer ett leasingavtal tittar de främst på vem som står risken för 

leasingtillgången, vem som ska utföra servicen etc. Vidare tittar de på hur avtalet 

reglerar vad som händer vid leasingavtalets utgång, exempelvis vem som ska uppbära 

likvider efter eller under leasingperioden samt hur en eventuell försäljning av tillgången 

skall gå tillväga.  

 

Skatteverket har till stor del anammat det resonemang som Regeringsrätten förde i 

flygplansleasingmålen (bl.a. RÅ 1998 ref. 58 I) vid deras bedömning av leasingavtal 

och väljer oftast att tillämpa den metod som Regeringsrätten använde sig av. Det vill 

säga de bedömer avtalet och de olika omständigheterna som föreligger för att kunna 

avgöra vem som är den egentliga ägaren till tillgången och därmed berättigad till 

värdeminskningsavdragen. Vilka villkor som är avtalade är till stor del avgörande.  

 

Vid en bedömning undersöker de även den ekonomiska situationen hos parterna, vilket 

intresse det kan finnas att rent skattemässigt uppnå ett visst resultat. Finns ett intresse 

blir en granskning direkt mer intressant för Skatteverkets del.  

 

Att använda leasing i skatteplaneringssyfte sker främst bland de större företagen 

eftersom det bör röra sig om lite större belopp för att ge någon effekt för de inblandade 

parterna. Det är de större företagens leasingtransaktioner som är av störst intresse för 

Skatteverket eftersom dessa i regel rör sig om större belopp. 55 

 

Leasing är inget som Skatteverket idag granskar speciellt utan det sker snarare i 

undantagsfall. I de flesta leasingavtal upptäcks inga omständigheter som föranleder en 
                                                 
55 Jag kommenterar Skatteverkets förfarande i kap. 6   
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genomsyn. I sin bedömning kontrollerar Skatteverket att det verkligen är fråga om en 

leasing, d.v.s. en hyra och inte ett t.ex. avbetalningsköp. I de flesta fall är det fråga om 

en leasing i skatterättslig mening och inget annat. Att Skatteverket endast ingående 

granskar leasing i undantagsfall tror de själva kan bero på att det i de flesta fall inte är 

någon tvekan om vilken typ av transaktion det är frågan om. I de fall det är tveksamt 

kan det vara svårt att avgöra formen och då väljer de istället att följa avtalet. Vidare 

anser de att domstolarna gjort leasingsituationen lite klarare genom att förklara sitt 

synsätt samt att även marknaden anpassat sig till domstolarnas synsätt. 

Skatterådgivarnas erfarenheter av Skatteverkets hantering är att den sker på ett 

tillfredställande sätt.  

 

Konsult B fick under våren 2004 veta att Skatteverket accepterar att företag i 

redovisningen hos den juridiska personen använder sig av RR 6:99 om kriterierna för en 

finansiell leasing anses vara uppfyllda. Skatteverket ansåg att är dessa uppfyllda 

accepteras även att företaget skattemässigt behandlar leasingen som en 

anläggningstillgång hos leasetagaren (den juridiska personen). Konsult B anser, vid 

närmare beaktande, att detta även framgår av kommentaren till inkomstskattelagens 18 

kapitel. Där sägs att den som civilrättsligt är ägare till en tillgång är den som har rätt att 

göra värdeminskningsavdragen.56 Vidare anges i lagkommentaren att om parterna i 

framtiden avsett en ägarövergång skall leasing räknas som avbetalningsköp och därmed 

ge leasetagaren rätt till värdeminskningsavdrag.57 Skatteverket har dock betonat till 

konsult B att en noggrann prövning av att förutsättningarna enligt RR 6:99 är uppfyllda 

måste ske.  

 

Konsult C tror att en anledning till att Skatteverket granskar leasing ingående endast i 

undantagsfall kan bero på att marknadens aktörer blivit skickligare på att utforma avtal 

så att syftet numera inte upptäcks lika lätt. Eftersom de genom de senaste 

leasingdomarna har fått vetskap om vilka företeelser som särskilt granskas i ett 

leasingavtal har de även blivit bättre på att utforma ett avtal så att det klarar 

”fallgroparna”. Vidare tror han att det faktum att man oftast blir bättre och bättre på att 

göra en sak desto fler gånger man gjort saken kan spela in, det vill säga markandens 

aktörer har efterhand blivit bättre på att formulera avtal som gör risken för 
                                                 
56 Andersson m.fl s. 478 
57 Andersson m.fl s. 478 
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omklassificering mindre. Därmed kan marknadens aktörer blivit bättre på att dölja 

leasingavtalets egentliga syfte.  

5.4 Samordning av leasingavtalens parter 

5.4.1 Inledning 

För att säkerställa en likformig taxering är en samordning ett tillvägagångssätt.58 En 

samordning av leasingavtals parters taxeringar vore även aktuellt för att säkerställa att 

den lagreglering och normgivning som finns på området efterlevs.  

 

Det har enligt intervjukälla tidigare förekommit att om både leasegivaren och 

leasetagaren yrkade värdeminskningsavdrag i sina respektive deklarationer och sedan 

lämnade in dessa vid olika skattemyndigheter kunde båda parterna få sina avdrag 

godkända. Denna möjlighet underlättades av att varje skattemyndighet var en egen 

myndighet innan omorganisationen. Huruvida möjligheten finns kvar även efter 

omorganisationen är svårt att veta eftersom Skatteverket endast existerat som 

myndighet sedan 1 januari 2004. En verkan av en samordning av parternas taxeringar 

skulle kunna bidra till att möjligheten minskar. 

5.4.2 Tillvägagångssätt 

För att en samordning skall ske, krävs att skattehandläggaren vid granskning av ett 

företags taxering hittar något som denne anser behöver undersökas närmare. Det är först 

vid en mer ingående granskning som skattehandläggaren upptäcker vilka de andra 

inblandade parterna i ett leasingavtal är. Uppkommer tvetydiga uppgifter vid den 

ingående granskningen kan det föranleda att även motparten granskas.  

 

Skattehandläggaren som genomfört granskningen tar då kontakt med en 

skattehandläggare vid det Skatteverkskontor som avtalets motpart tillhör. Detta bör helst 

ske skriftligen men kan även ske i viss mån över telefon. Idag kan vilket 

Skatteverkskontor som helst granska en skattskyldig som är bosatt någon annanstans i 

                                                 
58 För den som önskar fördjupa sig i ämnet rörande samordnade taxeringar rekommenderas Jennie 
Hagbergs uppsats” Likformig taxering och samordnade bedömningar” från 2003. 
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landet, regionuppdelningen är till viss del borta. I dag behöver inte beslutanderätten 

föras över för att en samordning skall kunna ske.  

 

5.4.3 Dagsläget 

I dag sker ingen generell samordning av parterna i ett leasingavtal. Enligt Skatteverket 

är en extra granskning av leasingavtalens parter inget som de anser sig fått indikationer 

på skulle vara påkallad. De skatterådgivare jag har pratat med instämmer i Skatteverkets 

åsikt, att de flesta leasingavtal behandlas skattemässigt korrekt av avtalsparterna. 

 

Möjligheten att samordna taxeringar har blivit större sedan inrättandet av Skatteverket 

den 1 januari 2004. Inrättandet av Skatteverket innebar att de tidigare 10 separata 

skattemyndigheterna och Riksskatteverket slog ihop till en enda myndighet. Innan 

omorganisationen var samordningen betydligt mera byråkratisk eftersom alla 

skattemyndigheterna var egna, separata myndigheter. Då fordrades det att ett beslut togs 

om att överföra beslutanderätten för ett skattesubjekt till en annan skattemyndighet än 

den som ursprungligen innehade rätten. I dag behövs inte detta formella beslut tas 

eftersom det bara finns en myndighet, Skatteverket. Dock skulle en samordning av 

leasingavtalens parter i dagsläget kräva en arbetsprestation som inte står i proportion till 

det skattemässiga resultatet. 

 

Den nya möjligheten till en större samordning är något som personal på Skatteverket 

tror att de kommer att använda sig av i framtiden. Exempelvis skulle det nu vara lättare 

att bilda olika typer av projekt där man kan granska företeelser av olika slag, 

gemensamt över hela landet. 

 

Ingen av de jag intervjuat hade någon egen erfarenhet av att Skatteverket förtagit 

genomsyn av leasingavtal den senaste tiden. Detta tror de till stor del kan bero på att 

många problem reds ut och rättas till innan deklarationen och taxeringen. Konsult C tror 

att det idag är svårt att upptäcka om ett leasingavtal är oegentligt eftersom det inte 

framgår hur avtalet ser ut i den bokföringsrapport som bifogas deklarationen utan endast 

värdet av företagets leasade tillgångar. 
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5.5 Varför väljer företag leasing som finansieringsform? 

När det inte rör sig om vad jag i uppsatsen benämnt vardagsleasing väljer företag idag 

att använda sig av leasing främst för att det är det alternativ som är mest förmånligt för 

företaget ur ekonomisk synvinkel. Enligt konsult C är inte frågan huruvida företaget har 

kapitaltillgången som är avgörande vid stora investeringar utan snarare en avvägning 

ifall de vill använda sitt kapital till någon annan investering eller verksamhet. 

  

Konsult C berättar att när företag skall göra en stor investering, exempelvis när en hel 

anläggning skall införskaffas, sätter företaget upp ett antal olika tänkbara alternativ. 

Därefter undersöker de vilka ekonomiska fördelar och nackdelar respektive alternativ 

kommer att ge, och väljer sedan det finansieringsalternativ som är mest förmånligt 

skattemässigt. Genom att välja leasing som finansieringsform försöker företagen oftast 

uppnå en skatteoptimering. Vidare berättar konsult C att leasing förutom 

skatteoptimering har den fördelen att företaget samtidigt kan förbättra avkastningen på 

eget kapital, därför kan även en nyckeltalsavvägning ha betydelse i valet av 

finansieringsform. 

 

Den form av leasing som gjordes med anledning av att endast uppnå de förmånliga 

skatteavdragen dämpades till stor del efter domarna i flygplansleasingmålen. Konsult E 

tror att domarna ledde till att marknaden närmare började undersöka vilka villkor som 

var tvungna att vara uppfyllda för att avtalet skulle kategoriseras som ett leasingavtal.  

 

Konsult D påpekar att leasing innebär, för företagen, att de får 100 % lån för att 

förvärva en tillgång, om man ser det som ett lån eller avbetalningsköp. Skulle företagen 

istället välja att gå till banken eller annat kreditinstitut och ta upp ett lån får de sällan 

låna 100 % av tillgångens inköpspris. Att lag om företagsinteckning trädde i kraft den 1 

januari 2004 och att dess förmånsrätt i förhållande till de tidigare reglerna om 

företagshypotek är försämrad enligt förmånsrättslagen tror Konsult D eventuellt kan 

gynna leasing som finansieringsform men att det troligen inte kommer påverka. Detta 

därför att de företag som väljer leasing vid de stora finansiella leasingavtalen oftast, 

som tidigare nämnts, har tillgång till kapital och främst är angelägna om att 

skatteoptimera. 
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5.6 Förändrade flygplansleasingdomarna tidigare praxis? 

När flygplansleasingmålen (bl.a. RÅ 1998 ref. 58 I)59 avgjordes i Regeringsrätten valde 

Regeringsrätten att ge de prövade transaktionerna en annan innebörd än den som 

formellt var angiven i avtalet. Det var ett förfarande som Regeringsrätten tidigare 

tillämpat mycket restriktivt, endast i de fall där det hade varit uppenbart orealistiskt att 

inte frångå den formella formen.60 Så var fallet till exempel i täckdikningsfallet 

(RÅ1987 ref. 166)61. I flygplansleasingdomarna angrep Regeringsrätten transaktionerna 

utifrån dess huvudsakliga syfte. Regeringsrätten valde därmed att inte ta hänsyn till 

transaktionernas skälighet i förhållande till avtalets formella benämning.  

 

På Skatteverket anser man att vad Regeringsrätten slog fast var möjligheten att gå in 

och bedöma parternas avsikt och avtalets ekonomiska innebörd och att det väsentliga 

vid ett leasingavtal är var den faktiska äganderätten ligger inte vad själva ordalydelsen 

anger. 

 

Skatteverket anser att rättsläget förändrades på så vis att Regeringsrätten lyfte fram tre 

kriterier som var avgörande vid bestämmandet av om ett avtal är att anse som ett 

leasingavtal. Dessa kriterier är var de väsentliga ägarfunktioner ligger, om återtagande 

av leasingegendomen är avsett samt huruvida engagemanget är ekonomiskt säkerställt. 

Skatteverket stödjer sig framför allt på att Kammarrätten i senare avgöranden dömt i 

enlighet med den praxis som skapades i flygplansleasingmålen. De tror även att den 

allmänna synen på leasing förändrats p.g.a. målens utgång. Även om Skatteverket 

instämmer i att målen präglades av mycket speciella omständigheter anser de ändå att 

Regeringsrätten uttalande om vad de tittade på måste bedömas ha en viss sorts 

generalitet. 

 

Alla intervjukällor är överens om att precis efter att domen kommit blev skatterådgivare 

generellt sätt lite mera försiktiga i sin rådgivning gällande leasing. Den dominerande 

åsikten är dock att det var ett in casu-avgörande och därmed inte förändrade det tidigare 

rättsläget.  

 
                                                 
59 Rättsfallet presenteras i kap. 3.6 
60 Ds 2002:16 s.79 
61 Presentation av rättsfallet finns i kap. 3.6 
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Konsult B berättar att de företag som idag frågar om råd använder leasing för att de 

behöver tillgången i sin verksamhet. Svaret som konsult B brukar ge till företagen på 

frågan om flygplansleasingdomarnas betydelse, är att dessa inte är ett problem för 

företagen eftersom målen rörde helt andra dimensioner av leasing samt att 

omständigheterna i målen var mycket speciella. 

 

Konsult B anser att avgörandet bör betraktas som ett in casu-avgörande eftersom 

omständigheterna i fallen var så exceptionella att det inte vore rimligt att 

flygplansleasingdomarna förändrade tidigare praxis. Dock har konsult B stor förståelse 

för att Regeringsrätten ansåg att förfarandet var konstlat och var något som inte borde 

förekomma i normal affärsverksamhet.  

 

Konsult C anser att domen bör betraktas som ett in casu-avgörande men att 

rådgivningen ändå har påverkats, på så sätt att han blivit lite försiktigare. Gränsen för 

när en tillgång går över till att vara något annat än leasing anser han kom lite tidigare än 

vad många hade förväntat sig eftersom förfarandet hade gått bra i både Länsrätten och 

Kammarrätten. På så sätt har domarna påverkat rådgivningen även om konsult C 

personligen anser att det skall krävas ganska mycket för att man skall omkategorisera ett 

leasingavtal.  

 

Konsult D anser däremot att domarna förändrade den tidigare rättspraxis och tar sin 

utgångspunkt i dessa vid sin rådgivning idag.  

 

Konsult F är medveten om att man inom skatteförvaltningen är av den uppfattningen att 

tidigare praxis ändrades och att detta synsätt återspeglats i ett antal efterföljande 

domslut. Dock anser han att udden av domarna har brutits eftersom flera 

förhandsbesked i Skatterättsnämnden godkänt leasingavtal skattemässigt där parterna 

säkerställt restvärdet genom olika försäkringslösningar och säljoptioner. Han menar att 

rättsläget inte förändrades med anledning av domarna utan att med en omdömesgill 

bedömning kan partsviljan utrönas. Om partsavsikten är leasing och denna kommer till 

uttryck i avtalet anser konsult F att den skall accepteras. Han tillägger att om 

möjligheten till leasing skulle försvinna, bara för att Skatteverket tycker att det är ett 

instrument för skatteplanering, skulle det få förödande resultat eftersom leasing i dag är 

ett utmärkt finansieringssätt. Slutligen anser han att om lagstiftaren ogillar att skattefria 
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subjekt förbilligar sin maskinpark genom att använda leasing som finansieringsform bör 

de föreslå en lagstiftning som förhindrar detta. 

5.7  Finns behov av en lagreglering om leasing? 

Det har, som tidigare nämnts, under de sista tio åren gjorts tre försök till lagstiftning 

gällande leasing. Dessa förslag har rört olika former av leasing men inget av förslagen 

har haft någon framgång och resulterat i lagstiftning. Vid mina intervjuer har jag frågat 

huruvida de anser att det behövs en lagreglering på området och vad en sådan borde 

innehålla.  

 

Majoriteten av de intervjuade anser att en lagreglering av leasing är önskvärd. 

Meningarna går dock isär rörande innehållet i lagregleringen och huruvida den skall 

vara civilrättslig och/eller skatterättslig. Minoriteten är av den uppfattningen att de råd 

och rekommendationer som finns på området borde räcka, eftersom de noga ställer upp 

vilka kriterier som skall vara uppfyllda. Alla är emellertid överens om att det största 

problemet vid leasing är att definiera ägarbegreppet.  

  

Konsult E anser att en lagreglering skulle vara av intresse eftersom 

gränsdragningsproblematiken ger upphov till en osäkerhet om vad som skiljer mellan 

leasing (hyra) och avbetalningsköp. I första hand anser han att en reglering bör ske i 

civilrätten och att skatterätten sedan får följa den, som normalt sker om regeln inte 

uppenbart strider mot syftet med skattelagstiftningen eller innebär att en part uppnår 

otillbörliga skatteförmåner. En fördel vore om en lagstiftning skulle kunna konkretisera 

vad som skall tittas på vid en bedömning av huruvida en part är ägare eller endast 

leasetagaren till en tillgång. Exempelvis skulle en lagreglering kunna innehålla villkor 

som måste uppfyllas för att anses vara ägare.  

 

Konsult E är medveten om svårigheten att åstadkomma en lagreglering men anser att 

det vore en fördel att kunna klargöra vilka ägarfunktioner som skall vara uppfyllda eller 

vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att bli ägare till en tillgång. Till exempelvis 

tycker han att de skulle kunna utformas på liknande sätt som reglerna om fåmansföretag 

i 56 och 57 kapitlet i inkomstskattelagen. En sådan lagstiftning är, anser han, även en 

fördel för den part som eftersträvar att endast vara leasingtagare eftersom denne får en 
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möjlighet att i en lagtext kunna utläsa vad som krävs för att inte bli kategoriserad som 

ägare. En annan anledning till en lagreglering, anser Konsult E, är att i dagsläget 

funderar marknadens parter på vem som har rätt till värdeminskningsavdrag eller hur 

Skatteverket kan komma att bedöma avtalet. Skatteverket i sin tur överväger sedan om 

det skall anses vara ett leasingavtal eller ett avbetalningsköp eller kanske rent av en 

lånetransaktion. Fanns det klara regler för hur en bedömning skulle ske, skulle det även 

förenkla handläggningen på Skatteverket. Konsult E tror dessutom att en anledning till 

att ingen av de utredningar som lagts fram lett till lagstiftning är svårigheten att 

precisera vad som skall vara avgörande för att vara ägare eller inte ägare till en tillgång.  

 

Konsult C anser att det inte skulle skada med både en civilrättslig och en skatterättslig 

lagstiftning. Han berättar att det i andra länder inte är ovanligt med en lagstiftning som 

anger att en finansiell leasing även skatterättsligt skall behandlas som en finansiell 

leasing. Dessutom tror han att man på sikt kommer att behöva frikoppla avskrivningarna 

från redovisningen, inte bara med tanke på leasing. I princip anser han att företaget skall 

kunna göra avskrivningar skattemässigt utan att ha bokfört samma värde och på så sätt 

skulle man även kunna undvika överavskrivningar inom redovisningen.  

 

Konsult C anser vidare att eftersom skatterätten skall följa civilrätten borde en 

lagstiftning först komma till stånd i civilrätten. Idag finns ägandebegreppet definierat 

civilrättsligt. Det problem som uppkommer vid finansiell leasing är att leasegivaren 

fortfarande civilrättsligt kan anses vara ägare. I sådana fall tror konsult C att en särskild 

skatterättslig reglering vore bra men det är inget han förordar. Dessutom tror han att 

problemet med olika gränsdragningar säkerligen kommer att finnas kvar, bara flyttas till 

något annat.  

 

Ett problem som konsult C tror kan komma att uppstå vid en ny lagstiftning är att 

tolkningsproblem säkerligen kommer att finnas. Dessa kommer att ge upphov till en 

viss osäkerhet innan Regeringsrätten hunnit fastställa hur tolkning skall ske, ett 

förfarande som förmodligen kommer att ta ett flertal år. Under den perioden skulle det 

trots en lagreglering råda en viss osäkerhet om vad som gäller vid leasing.  

 

Konsult C tror även att företag på sikt kan bli tvingade att redovisa finansiell leasing 

som RR 6:99 anger även i juridisk person. Det problem som kommer att uppstå skulle 
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kunna lösas genom att man frikopplar beskattningen från redovisningen. Konsult C 

anser att ett borttagande av undantaget, punkt 60 i RR 6:99, med nuvarande lagstiftning 

skulle kunna riskera att systemet för avskrivningar kollapsar. Risken är att 

avskrivningarna helt och hållet hamnar mellan två stolar och då är det ingen part som 

skulle vinna på en leasingaffär. Till exempel skulle det kunna ske om en leasetagare inte 

civilrättsligt är ägare till en tillgång men tar upp den som en sådan och leasegivaren som 

är ägare civilrättsligt inte tar upp den som tillgång. Leasegivaren kan inte göra 

avskrivningar och leasetagaren kan i sin tur inte heller göra avskrivningar eftersom 

denne civilrättsligt inte är ägare till egendomen.  

 

Flera av de intervjuade tror att om undantaget, punkt 60 i RR 6:99, försvinner kommer 

en lagstiftning om leasing drivas på fortare. Eftersom det i dagsläget är vanligt 

förekommande att juridiska personer tillämpar undantaget och om den möjligheten 

försvinner kommer uppenbara problem vid redovisning i juridisk person uppstå. 

  

Konsult D anser att den normgivning som idag finns gällande leasing på 

redovisningsområdet är tillräcklig och att det borde räcka med dessa. Han säger vidare 

att efter RÅ 1999 ref. 32 (Key-Code målet) avgörande och den praxis som kom efter har 

lett till att idag finns det ett starkare samband mellan redovisningen och beskattningen 

än vad man tidigare ansett. Han anser att skattereglerna borde kunna anpassas efter den 

redovisningsrättsliga normgivning som finns. 

 

Konsult A anser i likhet med konsult D att normgivningen på redovisningsområdet är 

tillräcklig. Han är av den åsikten att speciella skatteregler inte borde behövas eftersom 

skatterätten skall följa god redovisningssed. Att domstolarna i vissa mål valt att gå emot 

vad Bokföringsnämnden ansett vara god redovisningssed anser han vara ett problem.  

 

Konsult B, som arbetar på en revisionsbyrå, anser att det skulle underlätta mycket om 

beskattningen följde god redovisningssed. Dessutom anser han att det inte är rimligt att 

ha skilda regelsystem att ta hänsyn till. Idag finns redovisningspraxis, 

Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, internationella regler samt de skatterättsliga 

reglerna. Han tycker att det idag är oerhört komplicerat och i regel handlar det endast 

om periodiseringsfrågor vid skatter. Konsult B har svårt att förstå varför det skall vara 
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invecklat när det i grund och botten ofta bara handlar om periodiseringsfrågor. I 

slutändan blir ändå resultatet detsamma. 

 

Att dagens förfarande med särskilda skatteregler rörande räkenskapsenlig avskrivning 

och reglerna om att företagen måste ha samma avskrivningar i både bokföringen och 

deklarationen komplicerar situationen instämmer de flesta i. En del tycker även att 

särskilda skatterättsliga regler är omotiverat. 
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6 Reflektioner avseende leasing 

6.1 De vanligaste frågorna om leasing 

Att den vanligaste frågan vid leasing rörde var gränsen mellan hyra och 

avbetalningsköp går bekräftade den uppfattning jag hade innan intervjuerna. Vad som 

däremot var överraskande var att periodiseringsfrågor var vanligt förekommande 

eftersom jag anser att det finns tydliga regler om hur periodisering av leasingavgifter 

skall ske. Dels de som Redovisningsrådet uppställer i RR 6:99, dels de som finns för 

inventarier i IL 18 kap samt vad som framkommit i praxis.  

 

Vid ett flertal intervjuer fick jag intrycket av att de anser att periodiseringsfrågor vid 

leasing mest ställer till problem i redovisningen. Ett flertal ansåg att i slutändan handlar 

det i alla fall om samma belopp och att dagens regler om periodisering endast 

komplicerade saken i onödan. Min uppfattningen är att leasing är uppbyggd runt vilka 

fördelar parterna kan erhålla vid periodisering av leasingavgifter och hur avskrivning 

skall ske. De som anser att periodisering endast komplicerar måste enligt min åsikt även 

anse att redovisningen i sig komplicerar eftersom denna i hög grad bygger på 

periodiseringar av intäkter och utgifter.  

6.2 Upplägg/transaktioner som rekommenderas/avråds ifrån 

Även här bekräftades min uppfattning eftersom det huvudsakliga rådet som ges till 

företagen är att kontrollera att avtalet verkligen skatterättsligt torde klassificeras som ett 

leasingavtal och inte kan omklassificeras. De företeelser som företagen främst får rådet 

att kontrollera är de som blivit föremål för prövning i domstol såsom ägandefunktioner 

och restvärdesgarantier. Här verkar skatterådgivarna tagit till sig vad Regeringsrätten 

sagt. Även om vissa anser att flygplansleasingmålen är att betrakta som ett in casu-

avgöranden verkar de ändå tillämpa samma resonemang som Regeringsrättens i sin 

rådgivning.    

 

Att företagen generellt fick rådet att tillämpa undantaget i RR 6:99 punkt 60 vid 

redovisning i juridisk person var inte förvånade eftersom min uppfattningen var att 
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Redovisningsrådets rekommendationer i första hand var tillämpliga på koncerner och att 

man alltid tillämpade undantaget i redovisning i juridisk person. 

6.3 Skatteverkets bedömning och samordning 

Jag har efter intervjuerna förstått att en genomsyn av leasingavtal är mycket ovanligt. 

Min uppfattning, som även bekräftades av Skatteverket, är att en samordning av 

leasingavtal inte är aktuell att genomföra i dagsläget.  Eftersom ett leasingavtal inte syns 

i företagets deklaration är detta en uppgift som Skatteverket separat måste begära in och 

att detta tar tid som inte i slutändan skulle generera tillräckligt med skatt för att motivera 

en samordning.  

 

Eftersom möjligheten till en samordning, enligt Skatteverket, är mycket större nu i och 

med inrättandet av Skatteverket borde möjligheten utnyttjas vid leasing. Dock inser jag 

att leasing inte är den transaktion som i dagsläget är av störst prioritet för en samordning 

men jag kan se stora fördelar med en samordning.  

 

En nationell samordning av leasingavtal vore bra för alla parter, både leasegivaren, 

leasingtagaren och i viss mån även Skatteverket. Den främsta anledningen är 

möjligheten som ges att kontrollera att den lagstiftning och normgivning som finns 

efterlevs. Vidare innebär den även en möjlighet att kontrollera så att inte både 

leasegivaren och leasetagaren försöker yrka avdrag på samma tillgång och skulle även 

kunna säkerställa att den som är berättigad till att göra värdeminskningsavdrag får 

vetskap om det. Skatteverket borde beakta dessa fördelar och inte endast ta hänsyn till 

vilken skattemässig intäkt till fiscus det skulle innebära.  

 

Att Skatteverket främst intresserar sig för de större leasingavtalen är förståligt eftersom 

det är dessa avtal som kan inbringa stora belopp i skatt. Samtidigt anser jag att 

resonemanget är underligt eftersom leasing ger olika stora företag olika förutsättningar. 

Ett mindre företag har därmed lättare att uppnå en skatteffekt än ett stort företag, även 

om leasingen har samma proportionella skatteeffekt hos båda företagen. 
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6.4 Flygplansleasingmålen62 

Jag har efter genomförda intervjuer kommit fram till att åsikterna är delade huruvida 

flygplansleasingdomarna innebar en förändring av den tidigare gällande praxisen. 

Främst grundar sig skillnaden i att Skatteverket anser att flygplansleasingmålen 

förändrade rättspraxis och skatterådgivarna anser att domen var att betrakta som ett in 

casu-avgörande.  

 

Jag tycker att Skatteverket och skatterådgivarnas skilda åsikter om huruvida domen 

förändrade tidigare praxis borde resultera i problem för företag, som följt 

skatterådgivarnas rekommendationer, när Skatteverket granskar deras deklaration. 

Denna problematik är inget som varken Skatteverket eller Skatterådgivarna upplevt. Det 

kan bero på att medvetenheten om Skatteverkets synsätt är stor hos marknadens aktörer, 

något som jag uppfattade vid mina intervjuer. Medvetenheten har gjort att 

skatterådgivarna oberoende av att de anser domarna i flygplansleasingmålen var ett in 

casu-avgörande har anpassat den till Skatteverkets synsätt. Detta handlingsmönster har 

fått mig att fundera över om de verkligen kan anse att domen var ett in casu-avgörande 

eftersom de anpassat sin rådgivning efter domen. En annan anledning till att synsätten 

inte vållat några problem kan vara att det på senare tid, efter flygplansleasingdomarna, 

inte har genomförts många liknande transaktioner. De flesta sådana transaktioner 

genomfördes innan skattereformen och efteråt har det skett i mycket liten skala.  

 

Jag tycker mig även kunna se en skillnad i synsättet mellan skatterådgivare som varit 

verksamma sedan innan flygplansleasingdomarna och de som börjat arbeta efter 

domarna. De som påbörjat sitt arbete efteråt anser det mera naturligt att ta sin 

utgångspunkt i flygplansleasingdomarna i sin rådgivning. Skillnaden kan vara beroende 

av att de som arbetat innan domarna kom, redan hade bildat sig en uppfattning om 

leasing och hur ett leasingavtal skulle se ut för att undvika omklassificering. Dock 

verkar det som jag påpekat tidigare i uppsatsen att även de som ser avgörandet som ett 

in casu-avgörande till stor del har domen som utgångspunkt i sin rådgivning.  

 

Personligen anser jag att Regeringsrättens avgörande inte ändrade den praxis som de 

tidigare ställt upp. Däremot innebar det ett nytt förfarandesätt när de valde att bedöma 

                                                 
62 Bl.a. RÅ 1998 ref. 58 I, målet presenterades i kap. 3.6 
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varje transaktion för sig. Själva bedömningen skedde dock efter samma kriterier som 

Regeringsrätten använt i tidigare mål. Att avgörandet inte förändrade praxis tycker jag 

kan utläsas genom det faktum att Regeringsrätten hänvisade, eftersom de instämde i 

Skatterättsnämndens beslut, i RÅ 2001 ref. 7 till sina tidigare domskäl i RÅ 1992 ref. 

104. Jag tolkar domskälen som att den praxis Regeringsrätten tidigare ställde upp i RÅ 

1992 ref. 104 i högsta grad var användbar vid 2001 års avgörande. Följaktligen borde 

det även innebära att flygplansleasingdomarna som kom 1998 inte förändrade tidigare 

rättspraxis eftersom hänvisning i avgörandet 2001 görs till rättspraxis från 1992. Min 

slutsats är att flygplansleasingdomarna inte kan anses ha förändrat tidigare rättsläget.  

6.5 Behovet av en lagstiftning 

I detta avanitt kommer jag att diskutera huruvida det finns ett behov av lagstiftning. 

Diskussion kommer endast beröra en lagstiftning av finansiell leasing. 

 

Avsaknaden av lagstiftning på området anser jag inte bero på att det inte behövs, snarare 

att rättsläget är svårt att reglera. De lagförslag som lagts genom åren har som tidigare 

nämnts inte lett fram till någon lagstiftning. Detta har till stor del berott på att vid remiss 

är det alltid någon stor aktör som haft negativa åsikter om förslagets innehåll. Det 

faktum att marknadens aktörer, såsom skatterådgivare, skattehandläggare och avtalens 

parter, verkar ha olika uppfattningar om vad som är rådande praxis på området bidrar 

säkerligen till svårigheten att få till stånd en bra formulering som de flesta kan ena sig 

om. Det är dock ingen tvekan om att lagstiftning på området vore att föredra för alla 

parter eftersom det då skulle vara lättare att veta vad som gäller vid leasing.  

 

I första hand bör en lagstiftning ske i civilrätten där en definition av ägarbegreppet vid 

leasing bör finnas. Den som är berättigad till värdeminskningsavdrag skall vara den som 

är ägare enligt särskild definition vid leasing. Även en skatterättslig lagstiftning om 

leasing kan vara att föredra eftersom de flesta problemen som uppstår idag verkar röra 

skatterättsliga periodiseringsfrågor.  

 

En ägardefinition skall innehålla regler om att det är den part som nyttjar tillgången som 

skall erhålla avskrivningsrätten. Eftersom leasingavtal i regel har en löptid över flera år 

bör det vara leasetagaren som blir berättigad till värdeminskningsavdragen. Förfarandet 
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vid leasing bör kunna likställas med ett låneförfarande eller ett avbetalningsköp där 

leasetagarens erläggande av leasingavgifter likställas med de amorteringar som sker vid 

lån och avbetalningsköp. Att det idag är leasegivaren som erhåller avskrivningsrätten är 

inte rimligt eftersom denne inte har tillgång till att nyttja egendomen. Vid lån och 

avbetalningsköp ligger avskrivningsrätten hos låntagaren respektive köparen. Detta 

anser jag mer korrekt eftersom det bättre speglar verkligheten av vem som nyttjar 

tillgången.  

6.6 Internationell leasing 

Rörande internationell leasing och företags möjligheter att företa double dip och ibland 

även triple dip är en lagstiftning som inskränker möjligheterna till sådana transaktioner 

av stort intresse.  Det är min förhoppning att något av de internationella organ som 

arbetar med frågan för tillfället kommer att presentera ett bra förslag som Sverige kan 

anta. Ett sådant förslag bör innehålla regler om hur en bedömning av internationell 

leasing skall ske och vilka möjligheter de olika ländernas motsvarighet till Skatteverket 

skall ha för att kunna motverka transaktioner som double dip.  
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7 Sammanfattning 
Nuförtiden är det betydligt färre leasingaffärer som prövas i domstol, detta kan bero på 

att det inte sker stora leasingaffärer i samma utsträckning som tidigare, innan 

skattereformen. Även det faktum att de mål som avgjordes under 1990-talet klargjorde 

rättsläget och redde ut den osäkerhet som tidigare funnits kan vara orsak till 

minskningen av antalet prövningar i domstol. 

 

Den vanligaste frågan som skatterådgivare får av företag gällande leasing är var 

gränsdragningen mellan hyra och avbetalningsköp går. De flesta råd som ges handlar 

om vilka företeelser som företagen skall vara försiktiga med om de vill undvika att 

avtalet kan omklassificeras. En annan vanlig fråga både skatterådgivarna och 

Skatteverket får är på vilket sätt periodisering av leasingavgifterna skall ske. 

 

Skatteverket bedömer inte att en speciell granskning av leasing är motiverat i dagsläget. 

Detta ställningstagande grundar de på att deras erfarenhet är att leasing i de flesta fall 

behandlas skattemässigt korrekt av parterna. Även skatterådgivarna är av den åsikten.  

Skatteverket har idag en större möjlighet till samordning av olika parters taxeringar 

sedan inrättandet av Skatteverket. Denna möjlighet tror personal på Skatteverket 

kommer att utnyttjas, dock är det inte i dagsläget aktuellt vid leasing. 

 

De företag som använder sig av leasing som finansieringsform, vardagsleasingen 

undantagen, gör det som en kombination av att företaget behöver en ny tillgång i sin 

verksamhet och för att uppnå en skatteoptimering.  

 

Frågan huruvida flygplansleasingdomarna ändrade tidigare rättspraxis splittrar 

Skatteverket och skatterådgivarna. Skatteverket anser att det förändrade rättsläget och 

använder sig idag vid sin bedömning av den metod som Regeringsrätten ställde upp i 

domen. Skatterådgivarna är av den uppfattningen att domen bör betraktas som ett in 

casu-avgörande. Dock är de medvetna om Skatteverkets synsätt och väger in det vid sin 

rådgivning.  

Att det finns ett behov av en lagstiftning rörande leasing är majoriteten av de 

intervjuade överens om. Däremot går meningarna isär gällande vad en lagreglering bör 
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innehålla och var den borde placeras. Minoriteten anser att den redovisningsrättsliga 

normgivning som finns i dag är tillfredställande.  

 

Jag blev inte förvånad över att frågor rörande gränsen mellan hyra och avbetalningsköp 

var bland de vanligaste som förtag ställer till skatterådgivare. Att däremot 

periodiseringsfrågorna var vanliga var oväntat eftersom det enligt min mening finns 

klara regler och praxis som rör hur periodiseringen skall ske. Även vissa 

skatterådgivares uppfattning att periodiseringen endast komplicerar redovisningen var 

överraskande. 

 

Gällande flygplansleasingdomarna är min uppfattning att dessa inte förändrade tidigare 

rättspraxis eftersom Regeringsrätten valt att i domskäl från 2001 hänvisa till avgörande 

från 1992. 

 

Det finns enligt min åsikt ett behov av lagstiftning. Detta bör främst ske i civilrätten där 

en definition av ägande vid leasing bör finnas. Eftersom de flesta frågor idag rör 

periodisering är även skatterättslig lagstiftning att föredra.  
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9 Bilaga 1 - Intervjufrågor till skatterådgivare 
 

1) Med hänsyn till beskattningen, vid leasing, har Ni speciella upplägg/transaktioner 

som Ni brukar rekommendera eller avråda ifrån?  

 

2) Den senaste praxisen som kommit från Regeringsrätten under slutet av 80-talet och 

90-talet har den förändrat rättsläget generellt sätt?  

a) Har det påverkat Er rådgivning något?  

 

3) Är det ett problem att god redovisningssed ständigt utvecklas vid tillämpningen av 

äldre praxis då leasing skall följa bokföringsmässiga grunder och god 

redovisningssed? 

 

4) Flygplansleasingdomarna (RÅ 1998 ref 58 I), anser Ni att de förändrade det tidigare 

rättsläget? 

 

5) Hur ser Ni på Skatteverkets hantering av leasing, är den tillfredställande eller har 

den brister? 

 

6) Finansdepartementet hade i en promemoria (Ds 2002:16) förslag till lagstiftning har 

Ni några åsikter om den var bra/genomförbar? 

 

7) Anser Ni att det finns behov av en lagstiftning gällande leasing? 

a) Om ja, skulle det behövas både en civilrättslig och skatterättslig reglering? 

b) Hur skulle den vara uppbyggd (vilka villkor etc.) om Ni fick välja? 
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10 Bilaga 2 Intervjufrågor till Skatteverket 
 

1) Sker det idag någon samordning av taxeringen avseende leasegivare och 

leasetagare? 

a) Finns behovet? 

 

2) Är möjligheten att samordna bedömningen av parterna i ett leasingavtal större sedan 

1 januari i år, när Skatteverket inrättades? 

a) Hur går förfarandet till? 

 

3) Är det någon skillnad mellan hur nationell och internationell leasing handläggs? 

 

4) Kontrolleras överensstämmelsen mellan redovisning och beskattning inom det 

kopplade området? Till exempel vid räkenskapsenliga avskrivningen av inventarier. 

 

5) Sker det idag någon särskild granskning av leasingavtal? 

 

6) Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att det inte skall anses vara ett leasingavtal, 

skatterättsligt? 

7) Skiljer sig kriterierna åt mellan den nationella och internationella leasingen? 

 

8) Anser Ni att det finns behov av en lagstiftning gällande leasing? 

a) Om ja, skulle det behövas både en civilrättslig och skatterättslig reglering? 

b) Hur skulle den vara uppbyggd (vilka villkor etc.) om Ni fick välja? 
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