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Byten har inte ägnats speciellt stort utrymme vare sig i doktrin eller i lag. Det råder till följd härav osäkerhet 
angående hur byte skall hanteras och vilka skattemässiga och redovisningsmässiga problem som kan 
aktualiseras vid intäktsrapportering av byte. Problem kan bland annat uppstå till följd av bristande 
överensstämmelse mellan redovisningsrättsliga och skatterättsliga regler. Ett exempel på detta är 
förutsättningarna för när ett byte medför att en intäkt realiseras. Det är inte heller alldeles oproblematiskt att 
vid byte särskilja prövning av omfångsfrågan från prövning av periodfrågan. 
 
Det som sker vid ett byte är i grova drag att någonting lämnas och någonting annat tas emot. Liknade 
förändring i tillgångsinnehav kan uppfattas även vid andra transaktioner, vilket medför svårigheter att i vissa 
fall avgöra om ett byte faktiskt har ägt rum. Det är av grundläggande betydelse att fastställa om en 
transaktion utförts som ett led i en bytesaffär då andra rättshandlingar kan medföra helt andra rättsföljder. 
 
När byte beaktas är det centralt att se på olika handlingsalternativ utifrån ett helhetsperspektiv. Detta är 
viktigt såväl för att kunna avgöra om ett byte företagits som för att finna en fungerande lösning för hantering 
av de situationer då konflikt mellan redovisningsrättsliga och skatterättsliga reglerna uppstår.  
 

 

  
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2004-06-16 

 
Nyckelord 
Keyword 
byte, inkomstbeskattning, periodisering, redovisning 



   

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Affärsjuridiska programmet 
2004/28    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ajp/028/ 

  

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Barter transactions have almost been neglected in doctrine as well as in law. There is, due to this, 
uncertainty concerning how to deal with barter transactions and which problems that can be 
actualized within the areas tax and account when it comes to reporting of proceeds. Problems can 
arise due to lack of agreement between account legislation and tax legislation. An example of this is 
the conditions for when a barter transaction contributes to the realization of an income. It can also be 
difficult to distinguish between if a certain income should be reported as proceed and when to report 
an income as proceed.  

 
What really happens in a barter transaction is roughly that you give something and receive something. 
Similar changes in possession can also apprehend in other transactions, which sometimes makes it 
difficult to determine if a barter transaction actually has taken place. It’s of fundamental significance 
to establish if a transaction has been carried out as a part of a barter transaction when other judicial 
acts can involve completely other legal consequences. 

 
It’s important to observe barter transactions from a comprehensive view. This is important as well for 
the possibility to decide if a certain transaction is a barter transaction as for the possibility to find a 
proper solution how to deal with the situations when there is a conflict between tax rules and account 
rules. 
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1 INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Byte tillhör en av de äldsta avtalstyperna.1 Byte föreligger när ersättning för vara eller 

tjänst utgår i form av annan vara eller tjänst. Under en lång tid utgjorde byten den enda 

möjligheten att erhålla de varor eller tjänster som hushållet inte självt kunde frambringa. 

Byteshandel kan emellertid vara en opraktisk företeelse genom att långa byteskedjor 

skapas om inte båda parter har just det som motparten efterfrågar.2 För att underlätta 

handeln används i stor utsträckning mer allmänt accepterade bytesmedel som pengar. 

Byteshandel är dock på intet sätt en förlegad företeelse. Byteshandel förekommer även 

idag om än inte i samma utsträckning.3 Företag byter varor och tjänster med varandra 

och detta gäller särskilt företag som befinner sig i samma bransch och som säljer 

homogena produkter.4  

 

Ett av de kanske största problemen med byten är att de inte ägnats speciellt stort 

utrymme vare sig i doktrin eller i lag. Detta skapar osäkerhet kring vilka problem som 

egentligen kan uppstå, vilka svårigheter som är förenade med byten samt hur sådana 

spörsmål kan eller bör hanteras. Det finns ingen tydlig skatterättslig definition av vad ett 

byte är och det saknas även klara kriterier till stöd för att avgöra under vilka situationer 

ett byte kan uppstå. Frånvaron av liknande tydliggöranden kan eventuellt medföra en 

försvårad bedömning vid till exempel gränsdragning mot andra rättshandlingar. Att 

teoretiskt beskriva vad som i mer konkreta fall utgör ett byte är inte särskilt komplicerat. 

Det är trots allt, i ett antal fall, förenat med en del svårigheter att avgöra om företagna 

transaktioner skall bedömas utgöra byten. Efter konstaterandet att transaktionen är att 

betrakta som ett byte gäller det att avgöra om bytet ifråga även utlöser beskattning samt 

hur stor skatteplikten är och när beskattning skall ske, vilket inte är alldeles enkelt i alla 

lägen.  

 

                                                 
1 Malmström & Agell, Civilrätt, s 122. 
2 Johansson & Thoresen, Från byteshandel till marknadsföring, s 18. 
3 Den byteshandel som förekommer utan att redovisas kan vara omfattande men är av naturliga skäl svår 
att kartlägga.  
4 RSV, Redovisning och beskattning av bytesaffärer, Dnr. 765-03/100. 
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Kännetecknande för byte är att de inblandade prestationerna är av samma karaktär, det 

vill säga huvudsakligen icke monetär.5 Det kan förekomma att bytesobjekten är så pass 

lika att bytet inte medför någon egentlig förändring för de inblandade parterna, som till 

exempel när en tegelsten byts mot en annan tegelsten. Resulterar förekomsten av sådana 

byten i en annorlunda eller försvårad skattemässig bedömning jämfört med byten där 

bytesobjekten inte är lika? 

 

Den skattemässiga och den redovisningsmässiga grundinställningen till hur 

transaktioner skall beaktas är inte fullt överensstämmande. Skatterätten tar fasta på om 

transaktioner utförts, såsom försäljning. Även redovisningsrätten tar fasta på om 

transaktioner utförts men vid redovisningen tas även ekonomisk hänsyn genom att stor 

vikt läggs vid vad som egentligen har hänt i företaget. Med olika grundinställningar kan 

konflikt uppstå mellan skatterätten och redovisningsrätten. Ett exempel på detta är att 

skatterätten och redovisningsrätten intar olika ståndpunkter angående under vilka 

förutsättningar inkomster på grund av byte skall redovisas som intäkt. Enligt 

Redovisningsrådets rekommendation, RR 11 om intäkter, anges i p12 att byten av 

liknande slag och värde inte utgöra någon intäktsskapande transaktion. Någon allmän 

regel, motsvarande riktlinjerna i RR 11, som undantar vissa former av byten från 

intäktsföring återfinns inte i inkomstskattelagen (IL).6 Det har däremot förekommit att 

byte av kapitaltillgångar inte beskattats till följd av att värdeidentitet och 

karaktärsidentitet ansetts råda mellan bytesobjekten.7 

 

Den uppmärksamhet byte ägnats i doktrin har totalt sett varit knapphändig och antalet 

infallsvinklar ur vilka byte behandlats ytterst begränsade. Det kan finnas många 

tänkbara förklaringar till varför frågor med anledning av byte inte ägnats större 

utrymme i doktrin. Det är möjligt att frågeställningar kopplade till byten inte ansetts 

vara särskilt komplexa, att situationen vid byte inte skiljer sig avsevärt mot den vid köp 

eller att frågeställningarna av någon anledning förbisetts. Det finns dock enligt min 

mening anledning till fördjupning inom området, inte minst med tanke på att många av 

de frågor som uppstår med anledning av byte de facto är mycket komplexa. 
                                                 
5 Se vidare avsnitt 2.1.2 
6 Enligt IL 44:10 anses byte genom utnyttjande av rätt att förvärva vissa tillgångar inte medföra avyttring 
av det utnyttjade värdepappret. Regeln resulterar i en uppskjuten beskattning då en försäljning av 
liknande rättigheter normalt leder till beskattning. Reglerna om andelsbyten utgör inte heller något 
undantag från skyldigheten att intäktsrapportera utan enbart rätt att förskjuta tidpunkten för beskattningen. 
7 RÅ 1984 1:1. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vissa oklarheter råder vid byte med hänsyn till skatterättsliga grundfrågor såsom 

omfång och period. Det kan bland annat vara svårt att i vissa fall avgöra om ett byte 

faktiskt har ägt rum. Det är av grundläggande betydelse att fastställa om en transaktion 

utförts som ett led i en bytesaffär då andra rättshandlingar kan medföra helt andra 

rättsföljder. Det kan även vara problematiskt att avgöra om och när bytet lett till att en 

intäkt realiserats. Det är inte heller alldeles oproblematiskt att vid byte särskilja 

prövning av omfångsfrågan från prövning av periodfrågan. Kan byte medföra att 

periodfrågan, som normalt sätt prövas efter den skatterättsliga omfångsfrågan, kommer 

att prövas före omfångsfrågan? Av RR 11 p12 framgår att byte av liknande slag och 

värde inte utgör en intäktsskapande transaktion. Skall formuleringen uppfattas som ett 

försök att genom redovisningen påverka skattebasen eller skall rekommendationen ses 

som en ren periodiseringsregel? Vilken inverkan kan de alternativa synsätten få ur ett 

skatterättsligt perspektiv? Kan de skattemässigt konstruerade begreppen 

karaktärsidentitet och värdeidentitet få någon avgörande betydelse?  

 

1.3 SYFTE 

Syftet med föreliggande uppsats är att behandla problematik som är förenad med den 

inkomstskatterättsliga intäktsrapporteringen av byten. Avsikten är att illustrera 

svårigheten att i vissa fall avgöra om ett byte föreligger samt att ge ledning vid detta 

avgörande. Syftet är även att undersöka vilken inverkan de redovisningsrättsliga 

reglerna får vid den skatterättsliga bedömningen av byte då bytesobjekten är av 

liknande slag. Om möjligt kommer även förslag att lämnas angående hur eventuell 

problematik förenad med ovan nämnda frågor skulle kunna undvikas.  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att behandla intäktsrapportering vid byte. 

Problematiken kommer att belysas utifrån ett skatterättsligt perspektiv. 

Redovisningsrätten kan dock inte förbises eftersom redovisningsrättsliga 

ställningstaganden får betydelse för den skatterättsliga bedömningen. 

Redovisningsrätten kommer dock endast integreras i uppsatsen i syfte att tjäna den 

skatterättsliga framställningen. Avsikten är inte att ge en heltäckande bild av den 
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skattemässiga hanteringen av intäktsrapportering vid byte. Uppsatsen kommer främst att 

behandla inkomstslaget näringsverksamhet och i synnerhet aktiebolag. I viss mån kan 

ledning för att besvara frågeställningar sökas i vad som gäller för andra inkomstslag. 

Uppsatsen kommer inte att behandla situationer då skatteplikt fastställts men tidpunkten 

för beskattning skjuts fram till följd av särskilda skatterättsliga lagregler. De 

lagreglerade uppskovssystemen för andelsbyte kommer inte att behandlas.  

 

Jag avser endast att behandla onerösa fång, vilket medför att bland annat gåvor, 

blandade fång och byte inom familjen faller utanför ramen för uppsatsen. Problematik 

förenad med att fastställa ett marknadsvärde på bytesobjekten kommer inte att 

behandlas. En grundförutsättning i uppsatsen är att marknadsvärdet för de i bytet 

inblandade prestationerna är fastställt och odiskutabelt. I uppsatsen förutsätts även att 

värdet på bytesobjekten är överensstämmande.8  

 

1.5 METOD 

Jag kommer att använda mig av traditionell juridisk metod, samt därvid såväl 

beskrivande som rekommenderande inslag. Uppsatsen kommer till stor del att bygga på 

exempel och hypotetiska fall.  

 

1.6 DISPOSITION 

Uppsatsen innehåller utöver det inledande kapitlet ytterligare tre kapitel. 

 

Kapitel två behandlar huvudsakligen gränsdragningen gentemot andra rättshandlingar. 

Detta kapitel inleds med en allmän introduktion till byten genom en presentation av byte 

ur ett civilrättsligt, skatterättsligt och redovisningsrättsligt perspektiv. Ett klargörande 

av vad som krävs för att ett byte skall föreligga kan vara till stor nytta vid 

gränsdragningen gentemot andra rättshandlingar. Jag har valt att presentera byte utifrån 

dessa tre perspektiv eftersom områdena är relaterade till varandra. Genom detta avsnitt 

avser jag att klargöra innebörden av byte inom respektive område samt vilka 

ställningstaganden som är nödvändiga med anledning av byten. Med tanke på att byten 

                                                 
8 Utan denna avgränsning skulle uppsatsen komma att bli alltför omfattande eftersom dolda sidovederlag 
kan aktualiseras i de fall marknadsvärdet inte överensstämmer mellan bytesobjekten. 
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kan ses ur tre olika perspektiv kan det som anses vara ett väsentligt ställningstagande 

inom ett område eventuellt sakna relevans inom ett annat område. Hur den 

skattemässiga intäktsrapporteringen kan komma att påverkas av sådana eventuella 

skillnader är föremål för vidare behandling i kapitel tre. 

 

Avsnitt 2.2 till 2.4 behandlar svårigheten att under vissa förutsättningar fastställa att ett 

byte har skett. Det är väsentligt att avgöra om ett byte föreligger eftersom andra 

rättshandlingar kan medföra helt andra rättsföljder. I 2.2 uppmärksammas hur 

förekomsten av olika sätt att fastställa en transaktions verkliga innebörd kan inverka på 

omfångsbedömningen. I avsnitt 2.3 och 2.4 beskrivs några situationer då tveksamhet 

kan uppstå om ett byte har genomförts eller inte. Utfallet får direkt inverkan på den 

skatterättsliga omfångsbedömningen. Avsnitt 2.3 handlar om byten av tjänster och 

avsnitt 2.4 handlar om byte av varor. Gränsdragning gentemot andra rättshandlingar är 

en gemensam nämnare för alla tre avsnitten. Efter konstaterandet att ett byte föreligger 

blir en naturlig följd att undersöka om och när bytet skall beskattas. 

 

I kapitel tre undersöks om, och i så fall hur, den skatterättsliga intäktsrapporteringen 

påverkas av skatterättens och redovisningsrättens olika inställning till vad som utgör en 

intäktsskapande transaktion. I kapitlet analyseras även hur den redovisningsmässiga 

klassificeringen av byten som antingen byte av liknande slag eller byte av olika slag 

skall uppfattas samt vilken inverkan denna indelning får på den skatterättsliga 

bedömningen. Kapitel tre kommer att inledas med en beskrivning av den skattemässiga 

respektive redovisningsmässiga grundinställningen till resultatpåverkande händelser. 

3.4 innefattar en mer ingående beskrivning av de byten som inte anses påverka 

resultatet. I avsnitt 3.5 kommer jag att undersöka hur indelningen av byten som byten av 

liknande slag och byten av inverkar på den skattemässiga bedömningen. Kapitel tre 

kommer i avsnitt 3.6 att knytas samman genom en avslutande analys.  

 

Uppsatsens fjärde kapitel innehåller avslutande kommentarer och reflektioner.  
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1.7 MÅLGRUPP 

Uppsatsen riktar sig främst till personer med juridiska förkunskaper. Läsaren bör besitta 

grundläggande kunskaper inom områdena redovisning och beskattning. 

 

1.8 TERMINOLOGI 

När byte omnämns används begreppen byteshandel, byte, bytesaffär och 

bytestransaktion. Denna begreppsapparat kommer inte att få någon direkt betydelse för 

uppsatsen, men jag anser trots allt att det är av stor vikt att klargöra begreppen. 

Möjligen kan definitionerna få betydelse för hur transaktionen skall beaktas utifrån ett 

juridiskt perspektiv. Det förekommer att begreppen används på ett sätt som inte 

motsvarar dess egentliga innebörd. Då begreppen inte är utbytbara och för att undvika 

begreppsförvirring kan en förklaring vara på sin plats.  

 

 Byteshandel är benämningen på affärstransaktioner då sak bytes mot sak utan 

inblandning av pengar.9  

 Byte är ett något vidare begrepp än byteshandel då även byte av tjänster 

innefattas.10  

 Bytesaffär avser en överlåtelse av varor eller tjänster i princip utan inblandning 

av pengar.11 Definitionen bytesaffär indikerar att huvuddelen av prestationerna 

skall vara av samma karaktär. Till hur stor del pengar kan förekomma är 

däremot inte givet. En möjlig riktlinje är att den kontanta ersättningen bör utgöra 

dellikvid och inte den huvudsakliga prestationen. I de fall bytesobjektet utgör 

dellikvid kan det per definition inte vara frågan om en bytesaffär. Liknande 

transaktioner beskrivs lämpligast som köp med inslag av byte. 

 Bytestransaktion har till skillnad från de andra begreppen ingen specifik 

innebörd. Byte är en slags transaktion vilket kan få sammansättningen av ord att 

verka en aning omotiverad. Begreppet är trots allt vanligt förekommande och 

åsyftar troligtvis byte i allmänhet.  

 

                                                 
9 Enligt Sture Allén m.fl., svensk ordbok, Esselte studium. 
10 Enligt tolkning av innebörden av definitionen i Nordstedts juridiska ordbok. 
11 Enligt Sture Allén m.fl., svensk ordbok, Esselte studium. 
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För att tydliggöra terminologin i denna uppsats ser jag det som nödvändigt att 

komplettera ovanstående begrepp med nedanstående definitioner. Min uppfattning är att 

byte bör delas in i tre huvudgrupper nämligen: 

 
• Direkt byte = Ingen dellikvid i form av pengar förekommer. Detta kan bero 

på att bytesobjekten är av överensstämmande värde men det kan även bero 
på att parterna bortser från eventuell differens till följd av affärsmässiga skäl 
eller på grund av någon form av värde överföring.  

 
• Bytesaffär = Viss dellikvid utgår i form av pengar. 

 
• Köp med inslag av byte = Bytesobjektet utgör dellikvid för att möjliggöra 

köpet. 
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2 VAD KARAKTÄRISERAR BYTEN? 

2.1 BYTE UR ETT ANTAL OLIKA PERSPEKTIV 

2.1.1 Inledning 

Byte kommer i detta avsnitt att beskrivas utifrån civilrättsligt, skatterättsligt och 

redovisningsrättsligt perspektiv. Inom civilrätten återfinns den grundläggande 

definitionen för vad ett byte är. Framställningen kommer därför att inledas med en 

beskrivning av den civilrättsliga innebörden av byte. Därefter kommer den 

skatterättsliga innebörden av byte att utredas. Eftersom periodiseringen styr 

beskattningen får kopplingen mellan beskattning och redovisning betydelse för 

intäktsrapporteringen. Avsnitt 2.1 kommer, med tanke på det samband som råder mellan 

redovisning och beskattning, att avslutas med en presentation av byte utifrån ett 

redovisningsrättsligt perspektiv. Utöver en redogörelse för innebörden av byte skall det 

i avsnitt 2.1 undersökas om det krävs några särskilda ställningstaganden inom 

respektive område med anledning av byten.  

 

2.1.2 Civilrättslig innebörd 

Byten är liksom köp onerösa överlåtelser.12 Även om byte vanligtvis jämställs med köp 

föreligger väsentliga skillnader mellan transaktionsformerna. Vid byte utgör leveransen 

betalning medan leveransen vid köp skapar en monetär betalningsskyldighet. Den 

största skillnaden är dock kopplad till vederlagets karaktär, det vill säga i vilken form 

vederlaget erläggs.  

 
Byte kännetecknas av att köparens prestation är av samma karaktär som säljarens.13 

Begreppet ”samma karaktär” används inte i syfte att skilja varor från tjänster eller en 

viss typ av varor från en annan. Det är fortfarande frågan om ett byte när en vara lämnas 

i ersättning för en tjänst. Vid köp är parternas förpliktelse av olika karaktär eftersom 

köparen skall fullfölja en penningprestation mot att säljaren fullföljer en 

naturaprestation. Bytessituationen innebär däremot att såväl köpare som säljare skall 

                                                 
12 Civilrättsligt anses inte gränsdragningen mellan köp och byte inte vara av särskilt stor betydelse. Vid 
byte tillämpas de köprättsliga reglerna om säljarens prestationer på båda parter.  
13 Enligt definitionen av byte i Nordstedts juridiska handbok. 
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utföra naturaprestationer.14 Med ”samma karaktär” avses de fall då både säljaren och 

köparen utför naturaprestationer. Den grundläggande skillnaden mellan byte och köp får 

anses vara karaktären på köparens prestationsskyldighet. Bedömningen av köparens 

prestation blir alltså avgörande för om ett byte har skett eller om transaktionen utgör ett 

ordinärt köp. Det kan dock i vissa fall vara svårt att avgöra karaktären på köparens 

prestation. 
 
Exempel: Soffbolaget AB har följande annonskampanj – ”Vi ger dig 500 kr för din gamla soffa om du 
köper en ny soffa hos oss för minst 5000 kr”. Erhålls pengar för den gamla soffan kan det inte enbart vara 
frågan om ett byte.  
 

Alt 1: Det är inte frågan om någon blandning mellan byte och köp. Den gamla soffan kan 
inte ses som dellikvid eftersom det som erhålls i utbyte är inte en vara utan kontant 
ersättning som kvittas genom rabatt på den nya soffan. 
 
Alt 2: En blandning mellan byte och köp kan anses föreligga eftersom det som erhålls är 
del av den nya soffan. Någon monetär ersättning förekommer inte för den gamla soffan. 

 

Det kan ur ett civilrättsligt perspektiv endast vara frågan om ett byte per definition 

under förutsättning att dellikvid i form av pengar inte utgår. Vad som innefattas i 

begreppet pengar får i vissa fall betydelse för om ett byte skett. Kan tillexempel en 

situation där en bil överlämnas i utbyte mot ett överlåtet skuldebrev klassificeras som ett 

byte? Jag kommer inte att gå närmare in på vad som innefattas i begreppet pengar 

eftersom uppsatsen inte avser att behandla överlåtelse av liknande tillgångar.  

 
Genomförande av byte i dess ursprungliga form är uppenbarligen förenat med vissa 

svårigheter. Det kan därför antas vara vanligt förekommande att pengar används som 

utjämnande faktor vid bristande överensstämmelse i bytesobjektens värde. Avtal av 

detta slag anses utgöra en blandform mellan byte och köp.15 Byte kan ur ett civilrättsligt 

perspektiv figurera endast i två sammanhang; dels genom byte, dels i form av en 

blandning mellan byte och köp. 

 

 

                                                 
14 Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I köprätt, s 40 f. 
15 Malmström & Agell, Civilrätt, s 122. 
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2.1.3 Skatterättslig innebörd 

I de fall uttryckliga skatterättsliga definitioner saknas använder sig skatterätten av 

civilrättsliga begrepp och termer med dess civilrättsliga innebörd.16 Alla transaktioner 

som beskattas har en civilrättslig innebörd vilket oundvikligen medför en skatterättslig 

koppling till civilrätten. Innebär detta att den civilrättsliga definitionen kan användas 

även i skatterättsliga sammanhang och att den civilrättsliga innebörden av byte fullt ut 

motsvarar den skatterättsliga innebörden? I inkomstskatterättsliga regler används inte 

begrepp som köp och byte i den grundläggande terminologin. Istället används 

begreppen avyttring, försäljning och förvärv. Avyttring är ett begrepp som figurerar i 

inkomstslaget kapital och dess innebörd regleras i IL 44:3 ”Med avyttring av tillgång 

avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar”. Av lagrummet framgår 

att avyttring avser överlåtelse av tillgång genom bland annat byte. Förekomsten av 

avyttring utgör ett krav för att beskattning skall kunna ske och avyttringstidpunkten styr 

beskattningstidpunkten. En tillgång anses avyttrad när ett bindande avtal kommit till 

stånd.17 Den civilrättsliga innebörden av bindande avtal får väsentlig betydelse för 

skatterätten.18 Någon skatterättslig definition för vad termerna försäljning och förvärv 

avser återfinns inte i IL. Det faller sig, med tanke på kopplingen mellan skatterätt och 

civilrätt, naturligt att relatera begreppen till civilrättsliga regler om köp eller byte. Med 

tanke på att någon direkt hänvisning till de civilrättsliga reglerna inte återfinns kan dock 

särskilda skatterättsliga hänsynstaganden vara nödvändiga vid den skatterättsliga 

bedömningen av transaktionen. 19  

 

Ger IL någon vägledning angående skatterättens inställning till byte? 

IL innehåller ingen tydlig vägledning angående vad som är kännetecknande för ett byte. 

IL 44:3 och IL 18:7 ger emellertid indirekt viss vägledning vad gäller skatterättens 

inställning till byten. IL 44:3 stadgar att avyttring avser överlåtelse av tillgång genom 

bland annat byte. Avyttringsbegreppet har endast betydelse för att avgöra om 

kapitaltillgångar realiserats. Att byte kan medföra avyttring, det vill säga kan medföra 

att en intäkt realiseras, säger egentligen inte särskilt mycket om vad byte skatterättsligt 

sett är. Enligt IL 18:7 är anskaffningsvärdet vid byte av inventarier utgiften för 

                                                 
16 En sammanfattning av Sture Bergströms slutsatser i boken skatterätt och civilrätt enligt 
Grosskopf/Grönfors, SN nr 6 1990, s 353. 
17 RÅ 1989 ref 116. 
18 Grosskopf/Grönfors, SN  nr 6 1990 s 357. 
19 Melz, Mervärdesskatten, s 282 f. 
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förvärvet. Följande resonemang skulle kunna föras utifrån skrivningen i det aktuella 

lagrummet: Byten ses som förvärv och att förvärva någonting är, under förutsättning att 

det inte är frågan om ett benefikt förvärv, förknippat med en utgift. Den ersättning som 

lämnats är en annan tillgång av samma karaktär. Att ersättningen är av samma karaktär 

som det tillbytta innebär i sin tur att en tillgång försålts eller att en tjänst utförts. Det 

tillbytta utgör ersättning för det bortbytta samtidigt som det bortbytta utgör ersättning 

för det tillbytta. Ersättning för bland annat varor, tjänster och inventarier utgör enligt IL 

15:1 inkomster i näringsverksamheten. 

 

Det kan konstateras att det inte finns någon precisering av begreppet byte i IL. Byte kan 

antas föreligga i de fall då ersättning för vara eller tjänst utgår i form av annan vara eller 

tjänst. Frågan är om innebörden av byte är så vid att alla fall där något värde annat än 

likvida medel erhålls vid avhändelse av egendom utgör byte.  
Byte har ansetts föreligga när medlemmar i en bokklubb erhållit premie in natura som vederlag för 
förmedling av nya kunder. EG-domstolen ansåg i mål C-380/99 att detta byte utgjorde en 
momspliktig omsättning. De befintliga medlemmarnas värvande av nya potentiella kunder var en 
tjänst vilken företaget betalade för genom att leverera premier i form av varor. Frågan är om 
liknande transaktion även i inkomstskatterättsligt hänseende kan anses utgöra beskattningsbar 
inkomst. 

 

Vad är den skatterättsliga innebörden av byten? 

Den skatterättsliga innebörden av byte av egendom är dels att det bortbytta avyttrats 

mot ersättning i form av det tillbytta, dels att det tillbytta förvärvats mot ersättning i 

form av det bortbytta.20 I ”Lodin m.fl.” beskrivs byte i inkomstslaget kapital på följande 

sätt ”byte utgör en avyttring av den bortbytta tillgången samt ett köp av den tillbytta 

tillgången”.21 Skatterättsligt anses därmed byte utgöra såväl köp av det tillbytta som 

försäljning av det bortbytta vilket medför att såväl eventuell skatteplikt som rätten att 

göra avdrag måste undersökas. Synsättet att byten medför såväl köp som försäljning 

faller sig naturligt med tanke på att det i Sverige inte finns någon allmän skattefri 

återinvesteringsrätt för företag.22 Det slutgiltiga resultatet av byte blir härigenom det 

samma som när två separata transaktioner genomförs. I detta avseende kan neutralitet 

anses råda mellan köp och byte. Ett exempel får tydliggöra tankegången om 

återinvesteringar.  

                                                 
20 RÅ 2001 not 146. Rättsfallet behandlade byte av lagertillgång. Med avyttrats avses troligtvis inte 
avyttring enligt IL 44:3 utan den något bredare innebörden som såld. 
21 Lodin m.fl. s 159. 
22 Person Österman, Kontinuitetsprincipen s 395.  
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Ett företag beslutar att köpa fastighet A för 10 miljoner kronor. Som dellikvid lämnas en fastighet 
B med marknadsvärdet 1 500 000. Fastighetens skatterättsliga restvärde är 1 000 000. Fastighet B 
avyttras genom transaktionen och realisationsvinst på 500 000 uppstår. Ersättning för B utgår i 
form av A, dvs. utan inblandning av likvida medel, vilket indikerar att det är frågan om ett direkt 
byte.  

 
Tanken med detta exempel är att göra läsaren uppmärksam på att beskattning inte kan 

undgås genom att som dellikvid använda något som vid ordinär försäljning/avyttring 

genererar en inkomst som skall tas upp som intäkt. Med IL 15:1 i åtanke borde 

bedömningen i exemplet bli likvärdig oavsett värdet på dellikviden och oberoende av 

om dellikviden utgörs av egenproducerade varor, inventarier eller tjänster och utan 

särskiljande av värdestegrande och icke värdestegrande egendom. Vid affärer med stora 

summor inblandade blir effekten mer påtaglig, men samma princip gäller oavsett 

dellikvidens värde. 

 

Byte kan innebära att en vara eller tjänst byts mot en annan vara eller tjänst, men även 

att en vara eller tjänst utgör en delbetalning för en annan vara eller tjänst. Enligt IL 15:1 

skall ersättning för försäljning, utförande av tjänster och avyttring av kapitaltillgångar 

intäktsredovisas. Någon lagstadgad allmän regel som undantar vissa byten från 

skatteplikt finns inte.23 Detta är en indikation på att även byten av liknade slag och 

värde skatterättsligt sett resulterar i en inkomst som skall intäktföras.  

 
Hur bestäms de i bytet inblandade värdena? 

Efter ställningstagandet i den skatterättsliga omfångsfrågan blir det, under förutsättning 

att det konstaterats att transaktionen medför skatteplikt och/eller avdragsrätt, aktuellt att 

sätta ett värde på de inblandade prestationerna. De värden som fastställs är i sin tur 

avgörande för hur stor skatteplikt respektive avdragsrätt som transaktionen medför. 

Eftersom byten resulterar i både ett köp och en försäljning måste ett värde bestämmas 

på såväl det som erhållits som det som lämnats. De frågor som måste besvaras är dels 

vilket försäljningspris som skall tillämpas på den bortbytta egendomen och dels vad den 

tillbytta egendomen anskaffats för. Hur dessa frågor skall eller bör besvaras när 

kapitaltillgångar är inblandade i bytet har varit föremål för ingående behandling i 

doktrinen.24 Det finns inte någon helt entydig bild i rättspraxis angående beräkningen av 

                                                 
23 Reglerna om andelsbyte liksom byten av tillgångar uppräknade i 44:10 medför en uppskjuten 
beskattning. 
24 Något större utrymme kommer inte att ägnas åt dessa frågor i denna uppsats. För mer ingående 
behandling av dessa frågor hänvisas till Melz avhandling från 1986. 
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försäljningspris och beräkningen av anskaffningspris vid byte.25 Uppskattningen av hur 

stort vederlaget som utgått för det bortbytta samt vad den faktiska utgiften för det 

tillbytta kompliceras av det faktum att naturaprestationer inte har ett lika givet värde 

som pengar. 

 

Hur bestäms värdet på det som byts bort? 

Eftersom vederlaget för det bortbytta utgörs av annat än pengar måste den inkomst som 

erhållits åsättas ett marknadsvärde.26 Vid köp beräknas inkomsten för det sålda efter hur 

stor ersättning som faktiskt utgår. Som huvudregel beskattas bytestransaktioner enligt 

samma norm.27 Detta innebär att ersättningen för det bortbytta utgörs av 

marknadsvärdet på det tillbytta.28 Att försäljningspriset bestäms till värdet av tillbytt 

egendom verkar även enligt praxis vara det vanligast förekommande vid byte av 

kapitalvinstbeskattad egendom.29  

 

Hur bestäms värdet på det som införskaffas genom byte? 

Den grundläggande principen vid bestämmande av det tillbyttas anskaffningsvärde för 

inventarier anses vara att de mottagna tillgångarna anskaffats för marknadsvärdet på det 

bortbytta.30 Vad som utöver inköpspriset medräknas i utgiften kan, som en följd av 

sambandet mellan redovisning och beskattning, sökas i god redovisningssed. I 

kommentar till IL skrivs ”normalt torde marknadsvärdet på det bortbytta bestämma 

värdet på den nya tillgången”.31 Denna något försiktiga gardering är troligtvis kopplad 

till de svårigheter som kan vara förenade med att fastställa marknadsvärdet. Det verkar 

dock som att större osäkerhet råder angående hur anskaffningskostnaden för den 

tillbytta egendomen skall bestämmas än hur försäljningspriset för bortbytt egendom 

skall fastställas.32 Frågan om hur försäljningspris och anskaffningskostnad skall 

fastställas vid byte av tjänster har mig veterligen inte varit föremål för prövning. 

                                                 
25 Brekell, SN nr 9 1990. 
26 IL 15:1 st3 jfr IL 61:2 
27 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s 312. 
28 Det bör i detta sammanhang återigen påpekas att marknadsvärdet på bytesobjekten förutsätts vara 
överensstämmande. Är marknadsvärdet på det tillbytta och det bortbytta inte överensstämmande kommer 
eventuellt en fingerad inkomst att beskattas genom uttagsbeskattning. I detta avgörande får 
marknadsvärdet på det bortbytta betydelse för hur stor inkomst bytet genererat. 
29 Se sammanställningen av Brekell, SN 1990, över utgång i rättsfall där frågan om försäljningspris för 
bortbytt egendom varit föremål för prövning. 
30 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen en kommentar, Del I, s 500 och Påhlsson, SN nr 6 2003.  
31 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen en kommentar, Del I, s 500. 
32 Se Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s 91f samt Brekell SN nr 9 1990. 



  17 

Försäljningspriset bör även vid byte av tjänster bestämmas till värdet av det tillbytta. 

Anskaffningskostnaden för tjänster är rimligtvis vad som lämnats i utbyte, det vill säga 

värdet på bortbytt tjänst eller egendom.  

 

Förekomsten av olika sätt att bestämma värdet på det som flutit in och det som flutit ut 

ur verksamheten skapar en viss osäkerhet kring byten. Det är även anmärkningsvärt att 

olika sätt att bestämma försäljningspris och anskaffningsvärde kan förekomma beroende 

på vad som är föremål för byte.  

 

Periodisering 

Frågan om när en inkomst skall tas upp som en intäkt och en utgift skall dras av som en 

kostnad utgör periodiseringsfrågor. Om ledning i periodiseringsfrågan inte återfinns i IL 

eller annan lag skall periodisering ske enligt god redovisningssed, vilket följer av IL 

14:2. För kapitaltillgångar finns särskilda inkomstskatterättsliga regler i IL 44 kap för 

när en inkomst skall tas upp som en intäkt. Avyttringstidpunkten styr beskattningen av 

kapitaltillgångar. Beskattning sker när realisation kan konstateras. 

 

Avslutande reflektioner 

Ställningstaganden som är viktiga ur skatterättslig synpunkt är naturligtvis sådana som 

alltid är av vikt vid den skatterättsliga bedömningen nämligen; föreligger skatteplikt 

respektive avdragsrätt, hur mycket har flutit in i eller ut ur verksamheten samt när skall 

beskattning ske eller avdrag göras. Det finns även vissa speciella ställningstaganden 

som aktualiseras enbart på grund av att ett byte genomfört. För att konstatera att det är 

frågan om ett byte måste det avgöras om det som erhållits utgör ersättning för viss 

tillgång eller utförd tjänst. Bytesobjekten skall värderas till marknadsvärdet. Vid byte 

måste även ställning tas till vilket värde som motsvarar marknadsvärdet på en viss tjänst 

eller tillgång för att avgöra hur stor ersättning som egentligen utgått.  

 
Den civilrättsliga definitionen av byte får antas gälla även i skatterättsliga sammanhang. 

Däremot finns en viss skillnad mellan den skatterättsliga och den civilrättsliga 

beskrivningen av vad byte innebär. En situation där två parter beslutar att byta varor 

eller tjänster med varandra betraktas rent skatterättsligt som två köp och två 

försäljningar. Civilrättsligt beskrivs samma situation som en försäljning och ett köp 
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men att betalning sker in natura. Köplagens regler om säljarens prestationsskyldighet 

skall dock tillämpas även på köparen vid byte. 

2.1.4 Redovisningsrättslig innebörd 

Den civilrättsliga definitionen av byte ligger till grund även för den 

redovisningsrättsliga innebörden. Ett byte anses redovisningsrättsligt medföra såväl 

försäljning som köp. Enbart det faktum att bytet genomförts är emellertid inte 

tillräckligt för att inverka på resultaträkningen. Realisation förutsätter att en intäkt kan 

redovisas som resultatpåverkande händelse. Avgörande för om inkomst från bytesaffär 

skall tas med i resultaträkningen är att den konstaterats under räkenskapsåret.33 Detta 

medför att byten som inte anses utgöra inkomstskapande åtgärder ej kan redovisas i 

resultaträkningen.  

 

Inom redovisningsrätten delas förekomsten av byte in i två huvudgrupper, byte av olika 

varor och tjänster samt byte av varor och tjänster av liknande slag och värde. 

Anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar utgörs vid byte liksom vid andra liknande 

förvärv av utgifterna för tillgångens förvärv. Vid byten av anläggningstillgångar, där det 

tillbytta och det bortbytta inte är av likartat slag, bestäms vanligtvis inköpspriset till det 

verkliga värdet på bortbytt egendom. Förekommer dellikvid i form av kontant 

ersättning skall anskaffningsvärdet justeras. För den av parterna som erlagt dellikviden 

kommer summan att medräknas i anskaffningsvärdet. På motsvarande sätt frånräknas 

dellikviden anskaffningsvärdet för den som erhållit dellikviden. 34 I de fall tillgångarna 

är av likartat slag och värde skall, enligt nu gällande regler, anskaffningsvärdet 

bestämmas till redovisat värde på bortbytt tillgång, justerat för eventuell kontant 

betalning.35  

                                                 
33 ÅRL 2:4 p 3a och RR 11. 
34 RR 12 p 12 och RR 15 p 34. 
35 International Accounting Standards Board, IASB, har i sitt improvements-projekt föreslagit en ändring 
av IAS 16 (RR 12 p13). Enligt den föreslagna ändringen skall den tillbytta tillgången tas upp till verkligt 
värde. Det redovisande värdet skall enbart användas när varken den tillbytta eller bortbytta egendomens 
verkliga värde kan bestämmas. Att anskaffningsvärdet skall bestämmas till redovisat värde på den 
tillgång som lämnats i utbyte ser jag som en direkt följd av att byten, där bytesobjekten är av liknande 
slag, enligt RR 11 p12 inte anses utgöra intäktsskapande transaktioner. Frågor som aktualiseras med tanke 
på detta är dels hur värdet på det tillbytta kan bestämmas till marknadsvärdet med tanke på att liknande 
byten inte ses som intäktsskapande transaktioner och dels om effekten inte blir den samma som om 
tillgången skrivs upp. Det är inte säkert att en uppskrivning är förenlig med god redovisningssed då det 
inte finns någon garanti för att värdeuppgången är bestående. Jag lämnar härmed dessa frågeställningar 
och problematiken kommer inte att behandlas ytterligare i uppsatsen. Även om ändringen genomförs får 
det inte någon inverkan på uppsatsen. 



  19 

Bokföringsmässigt är affärshändelse ett centralt begrepp. Att alla affärshändelser skall 

bokföras löpande följer av BFL 4:1 p1. Affärshändelse innefattar enligt BFL 1:2 p7 

”alla förändringar i storlek och sammansättning av ett företags förmögenhet som beror 

på företagets ekonomiska relation med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, 

uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av 

pengar, varor eller annat”. RSV (numera Skatteverket) har i skrivelsen redovisning och 

beskattning av bytesaffärer konstaterat att byten utgör affärshändelser.36 Någon 

förändring i storlek och sammansättning av företags förmögenhet kan vid beaktande av 

det slutliga resultatet av byten av liknande slag och värde vara svår att upptäcka. 

Liknande transaktioner medför dock en tillfällig förändring då försäljning sker. Även 

byten av liknande slag och värde torde därmed beaktas som affärshändelser. Det betyder 

dock inte att transaktionen anses vara intäktsskapande. 

 
 

2.2 HELHETSBEDÖMNING 

2.2.1 Inledning 

Karaktäristiskt för byte är att genomförandet av en transaktion är beroende av en annan 

transaktion. Det är dock inte säkert att ett antal sammanhängande transaktioner anses 

resultera i ett byte. Det finns två olika sätt att bedöma den verkliga innebörden av ett 

antal sammanhängande transaktioner. Bedömning kan antingen ske genom att betrakta 

varje enskild transaktion separat eller genom att bedöma alla transaktionerna som en 

helhet. Valet av synsätt kan eventuellt vara avgörande för om värdet av det som influtit i 

verksamheten skall beskattas. Jag har valt att bygga detta avsnitt på ett rättsfall i vilket 

Regeringsrätten genom en helhetsbedömning av transaktionerna kom fram till att 

skatteplikt förelåg. 

 
 

2.2.2 Sammankoppling av skilda åtgärder 

Utgången vid den skatterättsliga omfångsbedömningen kan variera beroende på om en 

viss transaktion bedöms separat eller om den ses som ett led i en något mer omfattande 

transaktion. En händelse som vid en separat bedömning konstaterats vara befriad från 

skatteplikt kan vid en helhetsbedömning anses bidra till att skatteplikt föreligger. Ibland 

                                                 
36 Dnr. 765-03/100. 
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kan den verkliga innebörden endast konstateras genom en gemensam bedömning av 

flera rättshandlingar. I förhandsavgörandet RÅ 1998 ref 1937 hade Regeringsrätten att ta 

ställning till hur den verkliga innebörden av två transaktioner skulle fastställas. De 

inblandade parterna planerade att genomföra transaktionerna som ett led i 

omstruktureringen av en koncern.  

  

   a   a  a   
 

 

 

 

 

Figur 1: Situation 1 Situation 2 Situation 3 

 
1:  Koncernen innan transaktion ett och två genomförts. 
2: Efter transaktion ett genomförts. 
3: Visar den struktur som önskades uppnås efter att alla transaktioner genomförts. 

 

Själva förfarandet skulle gå till på följande sätt: 

År 1 erhåller AB X utdelning ifrån AB Y i form av aktier i AB Z. Denna första 

transaktion möjliggörs delvis genom att den fysiska personen och aktieägaren a, under 

det aktuella året, avstår från utdelning ifrån AB Y. År 2 beslutar AB Y om indragning 

av samtliga aktier (i bolaget Y) som innehas av AB X. Indragningen sker genom 

nedsättning av aktiekapitalet i AB Y och utan återbetalning till AB X.  

 

Frågan var om dessa transaktioner skulle bedömas var för sig eller som en enhet. Vid en 

separat bedömning hade ingen av transaktionerna medfört beskattning. Regeringsrätten 

valde dock att göra en helhetsbedömning av transaktionerna och betraktade därigenom 

utdelningen som vederlag för de inlösta aktierna. Transaktionerna ansågs vara beroende 

av varandra då de innefattades i en sammanhängande plan för omstrukturering av 

koncernen och ”…syftet var att AB X skulle bli ägare till aktier i AB Z istället för i AB 

Y”. Något som ytterligare talade för en helhetsbedömning var att åtgärderna, både ur 

skatterättslig och ur bolagsrättslig synvinkel, ansågs framstå som rimliga endast då de 

beaktades gemensamt. Den skatterättsliga innebörden var att ett för AB X skattepliktigt 
                                                 
37 Detta var ett relativt komplicerat omstruktureringsfall som omfattade ett antal olika transaktioner och 
åtgärder. Endast de sista transaktionerna är av direkt betydelse för framställningen. 
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byte genomförts. De organisatoriska skäl som anförts utgjorde enligt Regeringsrätten 

inte hinder att bedöma de skattemässiga konsekvenserna som en helhet.  

 

Rättsfallet kan eventuellt medföra att en helhetsbedömning blir mer vanligt 

förekommande när den verkliga innebörden av sammankopplade transaktioner skall 

fastställas.38 Transaktioner kan anses sammankopplade ifall genomförandet av den ena 

åtgärden är avhängig den andra. Genom att använda en helhetssyn vid bedömning av 

sammanhängande transaktioner kan rättshandlingar få en helt annan innebörd. I det 

refererade rättsfallet visade sig utdelning i kombination med ”vederlagsfri” indragning 

av aktier istället utgöra ett skattepliktigt byte. Civilrättsligt godtogs både utdelningen 

och indragningen av aktier utan återbetalning som självständiga och giltiga åtgärder. 

Vid den skatterättsliga bedömningen ansågs indragningen av aktierna utgöra betalning 

för de erhållna andelarna i AB Z. Detta synsätt medförde att andelarna i AB Z inte 

erhållits genom skattebefriad utdelning utan var en förskottsbetalning för de andelar i 

AB Y som skulle återtas av AB Y året efter.  

 

Rättsfallet väcker även frågan om hur långt tillbaka i tiden som transaktionerna kan 

kopplas samman. I RÅ 1998 ref 19 vidtogs åtgärder år 1 och år 2. Det är emellertid inte 

den tid som förflyter mellan transaktioner som är avgörande vid bedömningen av 

rättshandlingars verkliga innebörd utan om transaktionerna kan konstateras vara 

beroende av varandra. Det kan dock vara förenat med större svårigheter att koppla 

samman åtgärder som vidtagits med långt mellanrum. 

 

 

2.3 BYTE AV TJÄNSTER  

2.3.1 Inledning 

Det är inte känt i hur stor omfattning tjänster byts mellan företag och mellan 

privatpersoner. Att byten mellan dessa grupper förekommer är dock allmänt känt. Byten 

av tjänster kommer att behandlas med utgångspunkt i ett hypotetiskt fall där ett antal 

tjänster utförs mellan personer inom ramen för en sammanslutning, här kallad 

bytesklubb. Vederlagsfria tjänster utlöser inte beskattning för privatpersoner. Det kan 

                                                 
38 Jfr Lodin m.fl., s 581. 
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dock i vissa fall vara svårt att avgöra om tjänsten utförs vederlagsfritt. Detta kan 

förklaras av att det i bland är osäkert om tjänsten kommer att återgäldas. I de fall företag 

utför tjänster vederlagsfritt kan uttagsbeskattning aktualiseras. 

 

Framställningen om byte av tjänster kommer att ske med utgångspunkt i hur liknande 

byten skall behandlas då privatpersoner byter tjänster. Jag har valt att använda byten 

mellan privatpersoner som uppslag och utgångspunkt för att klargöra den problematik 

som kan aktualiseras vid byte av tjänster. De problem som är förenade med byte av 

tjänster mellan privatpersoner aktualiseras även vid byte av tjänster mellan företag. Vid 

byte av tjänster mellan företag kan dock bedömningarna bli mer komplexa. Avsnittet 

kommer att avslutas med att problematiken appliceras på byte av tjänster mellan 

företag. 

 

 

2.3.2 Bytesklubbar39 

För att underlätt denna framställning har jag valt att använda mig av begreppet 

bytesklubbar. Med bytesklubbar avser jag de sammanslutningar där två eller fler 

personer går samman för att bistå varandra med tjänster. Ersättning som erhålls på 

grund av tjänst skall tas upp som intäkt oavsett om ersättningen utgår i form av kontant 

ersättning eller i form av gentjänster. Vederlag som utgår i annan form än kontant 

betalning värderas enligt IL 61:2 till marknadsvärdet. En förutsättning för beskattning är 

därmed att den erhållna tjänsten kan åsättas ett marknadsvärde. Tjänster som byts 

mellan vänner, bekanta eller grannar är inte undantagna från beskattning. Det uppfattas 

emellertid sällan som moraliskt fel att inte redovisa byten av väntjänster. Större 

tveksamhet råder i allmänhet angående rättfärdigandet av underlåten intäktsredovisning 

vid svartarbeten som utförs i mer organiserade former, sker kontinuerligt eller i 

omfattande utsträckning.40 Bildandet av bytesklubbar kan anses resultera i en mer 

organiserad form av tjänstebyten än sporadiska väntjänster. Vederlagsfria tjänster är till 

skillnad från andra utförda tjänster inte föremål för beskattning. Inte heller 

                                                 
39 Detta avsnitt kommer främst att beröra byte av tjänster mellan fysiska personer. Med bytesklubb avses 
mer informella sammanslutningar än sådana klubbar där medlemsregister förs och poäng erhålls för antal 
utförda tjänster. Avsnittet kan inte bli heltäckande med tanke på att samverkan inom bytesklubben kan 
ske på ett oändligt antal sätt. 
40 Skattestatistisk årsbok 2000, 9 - Fel och fusk. 
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uttagsbeskattning aktualiseras i de fall då enskild näringsidkare vederlagsfritt utför eget 

arbete åt annan.41 

 

Den fortsatta framställningen i detta avsnitt kommer att baseras på ett hypotetiskt fall 

där ett antal fysiska personer, vilka inte är näringsidkare, bildar en bytesklubb. Syftet 

med det inledande exemplet är främst att undersöka om tjänster som utförs inom ramen 

för en bytesklubb kan vara vederlagsfria och om utbytet av tjänster alltid resulterar i 

byten per definition. Under förutsättning att erhållen tjänst inte ses som ersättning för 

utförd tjänst föreligger ingen skatteplikt. Jag kommer att utgå från att eventuell intäkt 

skall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Exemplet kommer vara så renodlat 

som möjligt för att underlätta framställningen.  

 

De fysiska personerna A, B och C går samman och beslutar att bistå varandra med 

diverse tjänster vid behov. A har inte behov av de tjänster B erbjuder, B har inte behov 

av de tjänster C erbjuder och C har inte behov av de tjänster A erbjuder. Gruppen ställer 

upp några enkla villkor och regler för tjänsternas utförande. Någon kontant ersättning 

kommer inte att utgå för de utförda tjänsterna. Antag att följande aktiviteter sker i 

bytesklubben år ett; A utför en tjänst åt B, B utför en tjänst åt C och C utför en tjänst åt 

A. För att konkretisera situationen kan ersättning anses utgått av annan person än den 

som gett uppdraget att utföra en tjänst. Under förutsättning att den erhållna tjänsten 

anses utgöra ersättning för utförd tjänst har ett byte skett. De tjänster som A utför åt B 

kommer inte att gengäldas av B. Som tidigare konstaterats utgör tjänster som inte 

återgäldas med gentjänst eller annan betalning ej grund för beskattning. Hypotesen blir 

att de tjänster A utför åt B skall anses vara vederlagsfria. I det följande skall utredas om 

denna hypotes är sann eller om den kan motbevisas. 

 

Enligt praxis har ersättning som en anställd fått från någon annan än arbetsgivaren 

under vissa förutsättningar ansetts härröra från anställningen.42 I bytesgrupperna 

förekommer inget rent anställningsförhållande utan snarare ett uppdragsförhållande men 

likheterna är ända påtagliga. Den grundläggande frågan är om en viss ersättning 

erhållits på grund av tjänst. Med tjänst avses utöver anställning även uppdrag och annan 

inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. En analog tillämpning av 

                                                 
41 Prop 1989/90:110 s 660. 
42 RÅ 1976 ref 131 II. Se även Lodin m.fl. s 106. 
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det som genom praxis konstaterats gälla för ersättning utgiven av annan än 

arbetsgivaren känns därmed inte helt främmande. Ersättning kan anses härröra från 

anställningen under förutsättning att ett samband existerar mellan arbetsgivaren och den 

som erlagt ersättningen. Här förutsätts att ersättningen kan härledas från arbetsgivaren. 

Sambandet kan bestå i antingen att arbetsgivaren på något sätt bidragit till att 

ersättningen betalat ut eller att parterna står i någon form av ekonomisk 

intressegemenskap.43 Det blir härmed av intresse vilken relation bytesklubben skapar 

mellan de inblandade parterna. 

 
Det råder inga tvivel om att bytesklubbar är någon form av samverkan. Hur denna 

samverkan skall karaktäriseras är dock inte givet. Under förutsättning att 

bolagsrekvisiten är uppfyllda utgör bytesklubben ett enkelt bolag. Huruvida ett enkelt 

bolag föreligger har i detta fall ingen direkt skatterättslig relevans eftersom enkla bolag 

inte behöver driva näring. Det är ändå juridisk intressant om samarbetet resulterar i ett 

enkelt bolag eftersom deltagarnas inbördes förhållande i dessa fall regleras i lag. Det är 

även av allmänt intresse att utreda formen för den i bytesklubben bedrivna 

verksamheten. Bolagsrekvisitet har betydelse för gränsdragningen mellan bolag och 

övriga samarbetsformer. Enkla bolag utgör inte juridiska personer och är inte heller 

skattesubjekt vilket medför att delägarna beskattas för bolagets resultat. För att ett 

enkelt bolag skall anses bildat ställs endast krav på; ett avtal mellan två eller fler 

rättssubjekt, ett för de deltagande parterna gemensamt ändamål samt en förpliktelse för 

avtalsparterna att verka för det gemensamma ändamålet.44 

 
Det ställs inga formella krav för avtalets ingående. Även konkludenta handlingar kan ge 

upphov till ett enkelt bolag. Genom överenskommelse att utföra tjänster åt varandra har 

de inblandade parterna bildat en bytesklubb och ingått ett avtal. Det är betydligt svårare 

att avgöra om även det andra bolagsrekvisitet är uppfyllt. Beslutar parterna att bistå 

varandra med tjänster tyder detta på en gemensam verksamhet. Förekomsten av 

gemensam verksamhet är dock ingen garanti för förekomsten av ett gemensamt syfte. I 

svårbedömda fall kan en sammanvägning av olika faktorer vara lämplig vid 

bedömningen. Det är ytterst situationsberoende hur bytesklubbarna kommer att 

karaktäriseras och en individuell bedömning i varje enskilt fall är nödvändig. I det 

                                                 
43 Lodin m.fl. s 106. 
44 Nial, Svensk associationsrätt, s 31 ff. 
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följande skall dock några allmänna riktlinjer, för när en sammanslutning kan anses 

utgöra ett enkelt bolag, tillämpas på det grovt skisserade fallet ovan. 

 
Det gemensamma syftet är ofta att fördela en vinst som uppkommit genom samverkan. 

De tjänster som utförs inom bytesgruppen kan inte sägas generera någon gemensam 

direkt vinst. I bytesgruppen finns ingen gemensamt ägd egendom som används för att 

tjäna pengar. Inte heller erbjuds de tjänster som utförs inom gruppen till utomstående. 

Det gemensamma syftet kan dock även utgöras av ett indirekt vinstsyfte.45 Det skulle 

kunna hävdas att deltagandet i bytesklubbar uppfyller ett indirekt vinstsyfte då varje 

part för sig gynnas av samverkan. Parterna gynnas individuellt genom möjligheten att 

utnyttja ett antal tjänster utan att behöva erlägga kontant betalning för dessa. Utöver 

detta skapas en tidsvinst eftersom marknadens utbud av vissa tjänster inte behöver 

undersökas när behov av tjänsten i fråga uppstår. Kostnaden för varje enskild 

transaktion minimeras genom samarbetet. Att vinst fördelas mellan parterna garanterar 

inte att ett bolag förekommer. För att ett bolagsförhållande skall anses råda måste det 

gemensamma vinstsyftet dominera avtalsrelationen.46 Ett eventuellt gemensamt indirekt 

vinstsyfte skulle kunna ses som en positiv bieffekt av att parterna går samman men det 

är tveksamt om detta gemensamma syfte är dominerande för avtalssituationen. I de fall 

utbytet av prestationen står i fokus och det saknas något gemensamt mål utöver det att 

transaktionen skall genomföras är inte det andra bolagsrekvisitet uppfyllt.47 Är det enda 

målet med de företagna transaktionerna inom bytesgruppen att få tillstånd uppgörelser 

finns inte tillräcklig grund för att hävda att ett enkelt bolag bildats. När det är svårt att 

bestämma om det finns ett gemensamt syfte kan andra faktorer vara av betydelse för 

avgörandet. Överenskommelse om fördelning av förlust och gemensam beslutanderätt 

är tecken på förekomst av gemensamt syfte. 

 
Det får anses ostridigt att bytesgrupper utgör någon form av avtalsreglerad samverkan 

men att den generellt sett resulterar i uppkomsten av ett enkelt bolag är mer osäkert. 

Frågan är om avtalsförhållandet utgör skäl nog att legitimera beskattning av 

prestationerna i exemplet. Ovan konstaterades att ersättning under vissa omständigheter 

kan anses härröra från tjänst även om den betalats ut av någon annan än 

arbetsgivaren/uppdragsgivaren. Det är tveksamt om ett påstående att bildandet av 

                                                 
45 Se Sandström, handelsbolag och enkla bolag, s 41. 
46 A a s 24. 
47 Sandström, s 23.  
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bytesgruppen leder till en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna kan styrkas. 

Det kan däremot hävdas att uppdragsgivarna i exemplet bidragit till att de ersättningar 

som betalats ut i form av tjänster faktiskt har utförts. A får i exemplet ersättning av C 

vilket högst sannolikt inte hade skett om B i sin tur inte utfört eller lovat att utföra 

tjänster åt C. B kan härigenom sägas ha bidragit till att C utfört en tjänst åt A. Vid 

övervägande om erhållen tjänst skall tas upp som intäkt skapas en korrekt bild av vad 

som faktisk har skett lämpligast genom att betrakta gruppens aktiviteter som en helhet 

istället för att strikt bedöma vem som har ersatt vem för vad. Avtalsförhållandet medför 

att de inblandade parterna accepterar ersättning för utförd tjänst i form av en tjänst utför 

av någon annan. I detta exempel är alternativen för vilka tjänster som kommer att 

utnyttjas begränsade. Det kan dock vara så att alla har behov av allas tjänster. 

Möjligheten att erhålla tjänst från vem som helst inom gruppen innebär att parterna 

kommer att kompenseras för de tjänster som utförs. Jag anser därför att man kan utgå 

från att vederlagsfria tjänster inte kan förekomma inom bytesgruppen så länge gruppen 

existerar. 

 
Analysen leder till följande slutsats: Möjligheten att beskatta är inte beroende av vem 

ersättningen utges av utan om ersättningen har utgått till följd av utförd tjänst eller 

kommande tjänster. Rimligheten i denna slutsats styrks av det faktum att bedömningen 

utifrån en helhetssyn varit avgörande för utgången i ett antal rättsfall. Denna tendens 

visar sig tydligt i RÅ 1989 ref. 57 även kallat ”traktorfallet” och RÅ 1962 ref. 46 mer 

känt som ”fader Gunnar-fallet”. I ”traktorfallet” beskattades en man för att hans hustru 

hade fått köpa en traktor till ett förmånligt pris av mannens arbetsgivare. Frun hade 

aldrig fått köpa traktorn till det mycket förmånliga priset om det inte vore för mannens 

anställning. Mannen ansågs ha disponerat förmånen även att han inte köpt traktorn och 

beskattades därför för förmånens faktiska värde. I fader Gunnar-fallet ansågs fader 

Gunnar ha disponerat över inkomsten trots att han innan intjänandet avstått från 

ersättningen till förmån för någon annan. Dessa fall speglar inte direkt situationen i det 

hypotetiska fallet men är likväl relevanta då den övergripande tanken vid bedömningen 

trots allt är den samma, nämligen helhetsbedömning av vad som skett och då särskilt 

med tanke på den betydelse sambandet mellan prestation och vederlag fått vid 

bedömningen. I det hypotetiska fallet berörs frågan det skatterättsliga omfånget. Det 

handlar här om att avgöra huruvida det som erhålls utgör ersättning för utförd tjänst och 

därmed kan anses skattepliktigt. I ”traktorfallet” och ”fader Gunnar-fallet” erhöll inte 
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den som var föremål för bedömningen någon direkt ersättning. I dessa fall var det fråga 

om vem som är rätt skattesubjekt som stod i fokus för fastställandet av det 

skatterättsliga rättsläget.  

 

Har en tjänst utförts och en tjänst uppburits som kompensation för utförd prestation kan 

ett byte anses vara genomfört. Detta resonemang känns igen från avsnitt 2.2.1 angående 

när ett byte föreligger. Att det på förhand inte står klart vilken tjänst som kommer att 

utgå som kompensation för vilken torde inte vara av någon större betydelse i detta 

sammanhang. Ett regelrätt byte kan ske även om ersättning för utförd tjänst erhålls från 

någon annan än den som tjänsten utförts åt. Relationen mellan parterna blir av betydelse 

för att kunna härleda ersättningen. Förekomsten av byte kan skisseras på följande sätt: 

 

 

 
 
 
 
Figur 2: Exempel 1  Exempel 2  Exempel 3 
 

 
 1:   Den situation som vanligtvis förknippas med byte. 

2: Figuren utgör en illustration av det beskrivna hypotetiska fallet. Transaktionerna 
resulterar i byte för alla inblandade parter eftersom den tjänst som erhålls utgör 
ersättning för den tjänst som utförs.  

3: Här har ett regelrätt byte fullföljts endast för parten längst ner till vänster i triangeln. 
Figuren illustrerar ett något mer komplext sammanhang än övriga figurer. Parten 
längst ner till höger i triangeln presterar till följd ett rådande samband mellan denne 
och personen högst upp i triangeln. (Denna situation får inte förväxlas med när varor 
byts ut utan att byte per definition skett) Figurerna är tillämpliga på såväl byte av 
tjänster som varor. 

 
 
De tjänster som utförs inom ramen för bytesklubben kommer med stor sannolikhet förr 

eller senare resultera i fullbordade byten för de inblandade parterna. Möjligheten att 

beskatta utförd tjänst i inkomstslaget kapital är beroende av att det kan fastställas att 

ersättning utgått för den utförda tjänsten. Vad som utgår som ersättning har ingen större 

betydelse då prestationernas värde inte behöver motsvara varandra. Om bytesklubben 

istället skulle bestå av ett antal företag som i sin yrkesmässiga verksamhet bytte tjänster 

med varandra skulle bedömningen dock försvåras ytterligare med tanke på möjligheten 

att beskatta fingerade inkomster. Detta kommer att beskrivas något kortfattat i 

nästföljande stycke. 
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Byten av tjänster ur ett företagsperspektiv 

I de fall företag utför en tjänst och ersättningen understiger marknadsvärdet på den 

utförda tjänsten kan uttagsbeskattning komma att aktualiseras. Reglerna om uttag ur 

näringsverksamhet återfinns i IL 22 Kap. Genom dessa regler möjliggörs beskattning av 

fingerade inkomster i verksamheten, det vill säga inkomster som i egentlig mening inte 

tillkommit företaget. Enligt IL 22:4 och 22:3 skall uttag av tjänst uttagsbeskattas om 

värdet av tjänsten är mer än ringa och ersättningen understiger tjänstens marknadsvärde 

utan att detta är affärsmässigt motiverat. Uttagsbeskattning kan alltså underlåtas om 

värdet på tjänsten är ringa eller om en ersättning som understiger marknadsvärdet är 

affärsmässigt motiverad. Uttag av tjänst skall inte heller uttagsbeskattas om uttaget har 

ett visst samband med underprisöverlåtelse (IL 22:12). Uttagsbeskattning kan endast 

aktualiseras om inkomsten skulle beskattats i inkomstslaget näringsverksamhet.  

 

Som en följd av uttagsbeskattningsreglerna blir det väsentligt att avgöra vilken eller 

vilka tjänster som utgår som ersättning för en utförd tjänst. Tänk att företag A, B och C 

går samman i en bytesklubb för att byta tjänster med varandra. År 1 utför A en tjänst åt 

B värd 50. B utför en tjänst åt A värd 10 och C utför en tjänst åt A värd 5. År 3 utför B 

tjänster åt A för 10 och A utför tjänster åt B för 10. Skall den av B utförda tjänsten ses 

som delbetalning för den tjänst som A utförde år 1? Det är svårt att avgöra vilka tjänster 

som skall utgöra ersättning för vilka. En tillfällig skillnad mellan värdet på erhållna och 

utförda tjänster kan till följd av samarbetet uppstå men eventuellt jämnas denna skillnad 

så småningom ut. Frågan är om denna situation skall lösas med uttagsbeskattning. Jag 

kommer att lämna detta som en öppen fråga och fördjupar mig inte i problematiken. 

Området skulle dock kunna lämpa sig för fördjupning. 

 
 
 

2.4 GRÄNSDRAGNING BYTE/FÖRSTRÄCKNING OCH BYTE/LÅN  

2.4.1 Inledning 

Det som sker vid ett byte är i grova drag att någonting lämnas och någonting annat tas 

emot. Liknade förändring i tillgångsinnehav kan uppfattas även vid andra transaktioner 

som till exempel försträckning och ömsesidiga lån. Försträckning eller andra former av 

lån kan naturligtvis inte utgöra ett byte, men varierande grad av likhet föreligger. Det är 

av grundläggande betydelse att fastställa om det är frågan om ett byte eftersom de 
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rättshandlingar som är svåra att särskilja från byte kan medföra helt andra rättsföljder än 

de rättsföljder byte medför. 

 

Vad är då avgörande för att en förändring i tillgångsinnehav skall anses utgöra byte? 

Civilrättsligt är förekomsten av bytesavtal väsentlig för att avgöra om byte föreligger. 

Är innebörden av avtalet svårtolkad blir partsviljan styrande för hur avtalet skall 

bedömas. Skatterättsligt är parternas benämning på transaktionen av mindre betydelse. 

Beskattning skall ske på grund av rättshandlingarnas verkliga innebörd48 oavsett vilken 

beteckning handlingen åsatts.49 Vid den skatterättsliga bedömningen blir en uppgift att 

utreda vilken partsviljan är och huruvida partsviljan kan accepteras. Förfaranden genom 

vilka domstol eller myndighet bortser från den beteckning parterna valt på 

rättshandlingen benämns genomsyn.  

 

Vid byte kan bytesobjekten antingen vara av liknande slag eller av olika slag. Avsnitt 

2.4 kommer att behandla en gränsdragningssituation då bytesobjekten är av liknande 

slag och en gränsdragningssituation då bytesobjekten är av olika slag. Den sistnämnda 

gränsdragningssituationen kommer att behandlas först och ställas mot ömsesidiga 

långsiktiga lån. I 2.4.3 behandlas gränsdragningen mellan byte av homogena varor och 

försträckning. Det kan vara intressant att uppmärksamma såväl byte av liknande slag 

som av olika slag föra att se om något av bytena medföra en ökad komplexitet vid 

gränsdragningen.  

 

 

2.4.2 Långsiktiga ömsesidiga lån 

Med långsiktiga ömsesidiga lån avser jag utlåning av inventarier under förutsättning att 

den som lånar ut även blir låntagare. Lån av detta slag skulle kunna förekomma mellan 

bolag i intressegemenskap. Ponera att företagen A och B är verksamma inom samma 

bransch. Företag A har en maskin som inte används men som B skulle behöva 

införskaffa och vice versa. Maskinen A innehar medför stor kostnadsföring genom 

                                                 
48 Regeringsrätten har i sitt avgörande RÅ 1998 ref 19 belyst begreppet verklig innebörd. 
49 I RÅ 1990 not 329 har ett avtal, viket av parterna betecknats som återgång av arvskifte och 
omfördelning av tillgångarna, ansetts utgöra byte i inkomstskattehänseende. Omfördelning av tillgångar 
som sker utan att arvskiftet förklarats ogiltigt ses som en inkomstgrundande transaktion. Om det gjorts 
gällande att arvskiftet var ogiltigt hade utgången eventuellt blivit en annan.  
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värdeminskningsavdrag vilka företaget är i behov av. Ett byte skulle medföra realisation 

vilket i sin tur skulle medföra ny avskrivningsplan och intäktsrapportering. Genom ett 

långsiktigt lån kan ny tillgång erhållas utan återinvestering. Lån medför inte övergång 

av äganderätten vilket innebär att långivaren behåller rätten att göra avskrivningar på 

det utlånade inventariet. Har parterna inte för avsikt att det utlånade skall lämnas 

tillbaka är rättshandlingen tillsynes lik ett byte.  

 

Att likheten mellan transaktionerna skulle kunna orsaka problem har inte särskilt 

uppmärksammats. Gränsdragning mellan köp och hyra har däremot varit föremål för 

både rättsliga avgörande och behandlats i doktrin. Denna gränsdragning är av intresse 

för att avgöra vem som har rätt att göra avskrivningar på en viss egendom men även för 

att periodisering av intäkter skall ske på ett korrekt sätt. En skillnad mellan 

avbetalningsköp och byte är att ersättningen i det första fallet erläggs successivt medan i 

det senare fallet överlämnandet av tillgången, under förutsättning att mellanlikvid inte 

skall utgå, utgör hela ersättningen. Behandlas byte som lån uppkommer inte någon 

intäkt. Det blir därmed till skillnad från avbetalningsköpsfallet inte frågan om felaktig 

periodisering utan om utebliven periodisering, vilket i och för sig är en form av felaktig 

periodisering. För att särskilja ömsesidiga lån och byte kan eventuellt de kriterier som 

uppställts i RÅ 1998 ref 58 för gränsdragningen mellan avbetalningsköp och hyra 

användas.50 Att parterna inte har något intresse av att återfå uthyrd egendom är inte 

avgörande för bedömningen.51 Avgörande är däremot om avsikten är att äganderätten 

skall övergå. Detta har dock i sig inte ansetts tillräckligt för att frångå parternas 

benämning den företagna rättshandlingen. För att rätten till värdeminskningsavdrag på 

egendomen skall övergå krävs även att hyrestagaren under hyrestiden utövar de 

väsentliga ägarfunktionerna samt att den som hyr ut med stor sannolikhet har kunnat 

beräkna det ekonomiska utfallet av transaktionen. Är dessa kriterier lämpliga eller ens 

möjlig att använda även vid gränsdragningen mellan byte och ömsesidiga lån? 

 

Det är naturligtvis förenat med vissa svårigheter att bevisa att en äganderättsövergång är 

avsedd. Denna bedömning blir mer omfattande vid gränsdragningen mellan ömsesidiga 

lån och byte. I gränsdragningen mellan hyra och avbetalningsköp krävs endast 

                                                 
50De tre kriterier som uppställs i RÅ 1998 ref 58 och vad som framkom i fallet med anledning av dessa 
kriterier kommer i det följande att beskrivas. 
51 Se uttalande i RÅ 1998 ref 58. 
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bedömning av en transaktion. Vid fallet med ömsesidiga lån krävs två separata 

bedömningar. Det är endast om äganderättsövergång kan konstateras vara avsedd för 

båda inventarierna som byte eventuellt föreligger. Under förutsättning att 

äganderättsövergång endast varit avsedd i ett fall kan inventarierna i fråga inte anses 

vara föremål för något byte. Även om parternas intresse av att återfå utlånad egendom 

inte är avgörande för bedömningen om äganderättsövergång är avsedd så skulle ett 

sådant konstaterande trots allt kunna vara vägledande. I en situation då transaktionen 

benämns lån för att tillgodose en av parternas behov att under ett antal år framöver dra 

nytta av hög kostnadsföring genom värdeminskningsavdrag kan transaktionens 

benämning som lån istället för byte ifrågasättas.  

 

Att det i realiteten är frågan om två transaktioner kan även få betydelse för 

tillämpningen av kriteriet ”utövande av väsentliga ägarfunktioner”. Väsentliga 

ägarfunktioner omfattar bland annat ansvar för underhåll och reparationer. Med tanke 

på att bägge parter överlämnat en tillgång till motparten skulle ett eventuellt övertaget 

ansvar kunna vara en avtalad kompensation för att utlåning skett. Det är även möjligt att 

parterna, genom en ömsesidig överenskommelse, beslutat att de i gengäld mot att slippa 

ansvaret för den utlånade egendomen ansvarar för den lånade tillgången. 

 
Möjligheten att beräkna det ekonomiska utfallet blir föremål för individuell prövning 

och kommer att variera från fall till fall. Det kan ändå i allmänna drag diskuteras om 

möjligheten för långivaren att i förväg beräkna det ekonomiska utfallet generellt sett blir 

svårare vid byte/lån än vid hyra/köp. Viss skillnad i möjligheten att i förväg beräkna det 

ekonomiska utfallet kan finnas mellan direkt byte och delvis byte. I de fall tillgångarna 

har ungefär samma värde och ingen dellikvid skall utgå kan det hävdas att det 

ekonomiska utfallet står klart redan i och med att tillgångarna överlämnats. Ersättningen 

kommer att beräknas till marknadsvärdet på den tillbytta egendomen. Är det däremot så 

att äganderättsövergång enbart är avsedd i det ena fallet är det inte alls lika säkert hur 

det ekonomiska utfallet kommer att se ut. I detta fall kan inte marknadsvärdet på den 

utlånade tillgången ligga till grund för beräkningen av ersättningen. Vid indirekt byte 

kompliceras bedömningen ytterligare i förhållande till direkt byte. Antag att A och B 

kommit överens om att tillgångarna skall lånas i 10 år. Efter lånetidens utgång avser 

parterna att äganderätten skall övergå. Vid tidpunkten för utlånandet är marknadsvärdet 

på den tillgång A lånar ut 30 000 kronor mer än marknadsvärdet på den tillgång som A 
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lånar. Viss betalning utgår redan då tillgångarna överlämnas till motparten men den 

slutgiltiga kontanta dellikviden kommer att betalas först efter lånetidens utgång. Det 

visar sig emellertid att marknadsvärdet på den tillgång som A lånat ut sjunker snabbare 

än marknadsvärdet på den tillgång som B lånat ut. Vid lånetidens utgång är differensen 

inte mer än 15 000 kronor. Detta exempel visar att det inte är helt enkelt att förutspå en 

tillgångs marknadsvärde framåt i tiden.  

 
Endast ett eller två av de uppställda kriterierna har inte ansetts utgöra tillräcklig grund 

föra att kunna fastställa vem som har rätt till värdeminskningsavdrag på tillgången.52 

Det är inte särskilt troligt att kraven skulle ställas lägre vid gränsdragning mellan lån 

och ömsesidiga byten. Kriteriet ”avsedd äganderättsövergång” blir mer omfattande men 

bedömningen kompliceras inte vid gränsdragningen byte/lån. Även det andra kriteriet 

”utövande av väsentliga ägarfunktioner” kan troligtvis vara vägledande vid en eventuell 

gränsdragning. Bedömningen av det framtida ekonomiska utfallet kompliceras däremot 

vid delvis byte genom att det slutliga utfallet är beroende av marknadsvärdet på en 

annan tillgång. Det är inte givet att samma kriterier bör användas vid gränsdragningen 

byte/lån som vid gränsdragningen hyra/köp. Eventuellt kan ytterligare eller andra 

kriterier behövas för att i byte/lån- fallet bestämma vem som har rätt att kostnadsföra 

vilken tillgång. Det skall även tilläggas att utan förekomst av skriftligt avtal mellan 

parterna kan det vara svårt att med säkerhet bedöma om rätten att göra avskrivningar på 

den utlånade egendomen skall övergå.  

 

 

2.4.3 Försträckning vid varulån53  

Försträckning och byte representerar två helt skilda slags rättshandlingar. Försträckning 

är en form av lån medan byte medför såväl försäljning som köp. Gränsdragning dem 

emellan kan vid en första anblick uppfattas som ganska självklar och okomplicerad. Det 

kan dock, genom att betrakta vad som sker vid direkt byte då varorna av liknade slag 

respektive försträckning, konstateras att en realekonomisk likhet föreligger.54 

                                                 
52 Se RÅ 1998 ref 58. 
53 Framställningen kommer att exemplifieras med direkt byte av liknande slags varor och varulån inom 
oljebranschen. 
54 Den faktiska ekonomiska innebörden av handlingarna är i slutänden densamma. Någon egentlig 
förändring av den ekonomiska situationen har ur ett ekonomiskt perspektiv varken skett vid byte av 
liknande slag och värde eller vid försträckning.  
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Försträckning medför en förpliktelse för låntagaren att återlämna egendom av 

motsvarande kvantitet och kvalitet till långivaren. Det är därmed vid försträckning 

liksom byte av liknande slag i realiteten inte samma egendom som lämnas som erhålls. 

Mellan oljebolag förekommer att olja utväxlas genom både byte och försträckning.55 

Det figurerar uppenbarligen två olika benämningar på transaktioner genom vilka det 

slutgiltiga resultatet är i det närmaste identiskt.  

 

Framställningen i 2.4.3 kan delas in i två delar. Först kommer möjligheten att särskilja 

byte av liknande slag från försträckning att utredas. Än mer intressant är att undersöka 

om rättsföljderna skiljer sig åt och därmed klargöra om gränsdragningen mellan byte av 

liknande slag och försträckning har någon egentlig betydelse. För att kunna avgöra om 

det är av väsentlig betydelse att särskilja transaktionsformerna kommer jag beskriva hur 

försträckning behandlas skatterättsligt.  

 

 

Går det att särskilja transaktionerna? 

Vid försträckning utför försträckningsgivaren en tjänst vilket normalt sett torde medföra 

att en ersättning utgår. Genom att en ersättning utgår lämnar försträckningstagaren 

tillbaka någonting utöver den utlånade varan. Utgår ersättning i form av att en något 

större mängd återlämnas har försträckningen även resulterat i ett byte eftersom 

ersättning för tjänsten utgår i form av vara. Det kan å andra sidan lika gärna helt och 

hållet vara frågan om ett byte. Differensen i värdet mellan det utlämnade och det 

erhållna skulle i sådana fall kunna uppfattas som att bytet skett till över/underpris. Det 

bör även hållas i åtanke att eventuell ersättning för försträckningen inte behöver lämnas 

i anslutning till att övrig egendom återställs. Tjänsten utförs från och med att långivaren 

överlämnat tillgången till låntagaren men slutförs först när egendomen återställts. Inom 

oljebranschen utgår ingen ersättning till långivaren vid försträckning.56  

 

En viss skillnad skulle kunna anas med beaktande av varför rättshandlingarna företas. 

Byten genomförs vanligtvis under förutsättning att det finns ett ömsesidigt behov att 

förvärva den andra partens egendom. Vid försträckning kan låntagaren antas vara den 

part som är mest angelägen om genomförandet. Ett generellt antagande är att de 

                                                 
55 Dnr. 765-03/100, RR 11 p12 och Balans nr 4 1983.  
56 Rundfelt, Balans nr 4, 1983, s 21. 
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inblandade parterna i båda fallen gynnas på något sätt då transaktionen i annat fall högst 

sannolikt skulle utebli. En fullgod anledning till att företa ett byte eller gå med på en 

försträckning är även att etablera affärskontakter. Varken det faktum att ersättning 

utgått eller bedömningen av vilken part som är mest beroende av att transaktionen 

genomförs kan anses utgöra någon större vägledning vid gränsdragningen.  

 

Grundläggande för försträckning är att långivaren skall återställa det lånade till 

långivaren. Kan ett konstaterande av vem som presterar till vem vara till någon hjälp vid 

gränsdragningen mellan byte och försträckning? I de fall A hämtar varor från B:s lager 

och senare för tillbaka samma mängd är det troligtvis frågan om en försträckning. Ett 

scenario där A hämtar varor från B:s lager och B hämtar motsvarande mängd från A:s 

lager skulle kunna vara ett byte. Det senare fallet kan även vara en försträckning där det 

avtalats att A skall återställa genom att låta B hämta motsvarande mängd. I 

oljebranschen sker varulån ofta genom att det bolag som lånar ut olja i gengäld får 

disponera motsvarande kvantitet från ett av låntagarens lager vid någon annan 

lokalisering i landet.57 Vem som utför transporten av varan utgör följaktligen inte 

tillräcklig grund för att konstatera om det rör sig om försträckning eller byte.  

 

Enligt Thorell är den enda skillnaden mellan byte och försträckning att omedelbar 

anpassning i tid föreligger vid byte men inte vid försträckning.58 Det framgår inte vad 

omedelbar anpassning i tid innebär. En möjlig tolkning av begreppet kan innefatta både 

förmågan att prestera och tidpunkten för det faktiska utförandet. Vid köp är det inte 

ovanligt att betalning sker först efter leverans men det kan likaväl avtalas att betalning 

skall ske innan leverans. Det är därmed inte otroligt att prestationerna vid byte ibland 

sker med viss fördröjning. Innebörden av omedelbar anpassning i tiden kan inte endast 

syfta på att prestationerna utförs med visst mellanrum. Det troliga är att förskjutning i 

tiden föreligger om prestationerna inte kan utväxlas samtidigt. I normalfallet är 

försträckning en onödig företeelse om långivaren redan har tillgång till det som lånas. 

Teoretiskt sett skulle dock, med tanke på hur varulån går till inom oljebranschen, 

prestationerna kunna utväxlas direkt även i försträckningsfallet under förutsättning att 

långivaren har motsvarande mängd olja disponibel någon annan stans i landet. 

Möjlighet finns därmed för långivaren att reglera sin fordran direkt. Försträckningen 

                                                 
57 Rundfelt, Balans nr 4, 1983, s 21. 
58 Thorell, Skattelag och affärssed, s 257. 
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sker för att låntagaren har brist i sitt varulager på ett visst ställe i landet. Även byte kan 

användas för att tillgodose efterfrågan under viss tid på viss plats.59 Gränsen mellan vad 

som utgör försträckning och vad som är ett byte görs härigenom än mer svårbegriplig.  

 

Det är med beaktande av det som framkommit ovan av intresse att undersöka om 

företag genom att benämna transaktionen försträckning kan uppnå skatterättsliga eller 

redovisningsrättsliga fördelar gentemot byte.  

 

 

Hur behandlas försträckning skatterättsligt? 

Försträckning medför som regel kapitalvinstbeskattning av långivaren.60 

Kapitalvinstbeskattning förutsätter att kapitaltillgången avyttrats. Det kan tyckas en 

aning märkligt att någonting som lånats ut i och med utlåningen anses avyttrat. En 

förklaring till att ett lån kan behandlas som avyttring är att rättsverkningarna av 

försträckning i hög grad överensstämmer med en försäljning.61 Även blankning som 

utgör en form av försträckning skulle härmed regelmässigt utlösa 

kapitalvinstbeskattning. Blankningsaffärer har dock genom IL 44:9 undantagits från 

avyttringsbegreppet. Att blankning uttryckligen undantas från beskattning kan ses som 

ett ytterligare stöd för att annan försträckning vanligtvis skall kapitalvinstbeskattas. 

Beskattningen torde medföra att ett nytt anskaffningsvärde erhålls då egendomen 

återlämnas. Som konstaterats medför försträckning vanligtvis kapitalvinstbeskattning av 

långivaren. Innebär detta att även avdrag för kapitalförlust kan aktualiseras vid 

försträckning? För att avdrag för kapitalförlust skall medges måste förlusten vara både 

verklig och definitiv (IL 44:23 och IL 44:26). Det kan ifrågasättas om förlusten är 

definitiv då egendomen kommer att återfås. Ett krav som uppställs för rätt till avdrag är 

att egendomen frångått den skatteskyldige på sådant sätt att det inte finns någon 

beaktansvärd möjlighet att egendomen åter skall få ett värde för denne.62 Det är 

tveksamt om så är fallet vid försträckning. Enligt en strikt tolkning kan varan som är 

föremål för försträckning inte anses få ett värde för långivaren i framtiden eftersom den 

utlånade varan i realiteten inte kommer att återfås. Det som lånas ut och det som 

                                                 
59 Jmf RR 11 p12. 
60 RSV: s handledning för 2003 års taxering. 
61 Lodin m.fl., s 176. 
62 Prop 1989/90:110 s 395. 
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kommer att återfås kan å andra sidan inte särskiljas eftersom de är av samma kvalitet 

och kvantitet.  

 

Fungibla råvaror såsom olja är avsedda för förbrukning eller omsättning. Olja utgör 

redovisningsmässigt omsättningstillgång och skattemässigt lager. Lagertillgångar utgör 

inte kapitaltillgångar vilket innebär att reglerna om kapitalvinstbeskattning inte är 

tillämpliga. Genom IL 17:4 erbjuds möjligheten att skapa en obeskattad reserv i 

varulagret. Att fastställa hur varulån skall redovisas är skattemässigt intressant som en 

följd av nedskrivningsrätten. 

 

Vid försträckning har ingen regelrätt försäljning skett. Det kan därför diskuteras om 

rätten att redovisa den utlånade tillgången som lager, med möjlighet till en treprocentig 

nedskrivning, skall tillfalla långivaren eller låntagaren. En tillgång som har övergått 

genom byte skall redovisas i mottagarens lager. En annan bedömning vid försträckning 

skulle kunna medföra problem med tanke på svårigheten att särskilja transaktionerna. 

Risken finns att de inblandade parterna väljer olika benämning på transaktionen vilket 

skulle kunna resultera i att lagertillgången redovisas som lager hos mer än en juridisk 

person. Det kan å andra sidan tyckas logiskt att markera skillnaden mellan lån och köp 

genom att behandla transaktionerna olika i redovisningen.  

 

Avgörande för att tillgångar skall anses utgöra en del av lagret är att de vid 

räkenskapsårets utgång finns inneliggande i lagret. Kriterier för att avgöra vilka varor 

som anses inneliggande i en näringsidkares lager finns inte lagreglerat. Till följd av 

avsaknad av uttryckliga regler i inkomstskattelagen har ett uttalande i prop 1945:377 

varit avgörande för bedömningen.63 Enligt detta uttalande bör varulagret omfatta 

varupartier, som vid balansdagen omhändertagits av köparen eller av tredje man för 

köparens räkning, samt varupartier som vid balansdagen av säljaren avlämnats för 

transport till köparen. Uttalandet i prop 1945:377 avser köparens situation men kan 

tillämpas på säljarens situation.64 Som en följd av det starkt rådande sambandet mellan 

redovisning och beskattning kan ytterligare vägledning angående när en vara anses 

inneliggande sökas i redovisningsrätten.65 RR 2 p32 utgör vägledning i de fall 

                                                 
63 Påhlsson, SN nr 6 2003 s 376. 
64 A st samt RÅ 2002 ref 88. 
65 Andersson m.fl., Inkomstskattelagen en kommentar, del I, s 458 f. 
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äganderätten till ett varuparti är svår att fastställa. I dessa fall är avlämnandet av 

väsentlig betydelse. Vid försträckning har egendomen omhändertagits av låntagaren. 

Har äganderätten övergått genom försträckningen borde varorna ingå i låntagarens 

lager. 

 

Försträckning medför en rätt för låntagaren att fritt disponera tillgången. Tillgången i 

fråga kan till exempel konsumeras eller säljas vidare.66 Möjligheten att till denna grad 

välja hur viss egendom skall disponeras tillfaller vanligtvis den som innehar 

äganderätten. Innebär detta att äganderätten anses övergå även vid försträckning? I de 

fall säljaren tillåter att köparen redan innan denne betalat får förfoga över den överlåtna 

egendomen är eventuellt äganderättsförbehåll ogiltigt.67 Det kan därmed hävdas att 

rätten att konsumera och överlåta är av avgörande betydelse för äganderättsövergången. 

Äganderätten skulle således, vid försträckning, övergå till låntagaren då tradition skett.68 

Vid försträckning av fungibla varor såsom olja förlorar långivaren separationsrätten när 

egendomen blandas med låntagarens egen egendom. 69 Försträckning torde uteslutande 

medföra att den lånade egendomen sammanblandas med låntagarens övriga egendom. 

Det förefaller i det närmaste osannolikt att egendomen faktiskt avskiljs på ett sådant sätt 

att separationsrätt till utlånad egendom vid låntagarens konkurs föreligger. 

 

I RÅ 1987 ref 19 har långivaren vid försträckning ansetts förlora rätten att redovisa den 

utlånade egendomen som lager. Avgörande för utgången i målet verkar ha varit 

låntagarens frihet att förfoga över varorna då denna frihet medfört en 

äganderättsövergång. Det har i doktrin framkommit att det vore mer förenligt med god 

redovisningssed att låta långivaren redovisa det utlånade i sitt lager.70 Det är inte säkert 

att god redovisningssed varit avgörande för utgången i målet eller att den ens beaktats. 

Det kan vara så att redovisningen anpassats till den skatterättsliga behandlingen av 

varulån. I RÅ 1987 ref 19 hade den lånade egendomen sammanblandats med 

låntagarens övriga egendom. Huruvida separationsrätt föreligger har emellertid ingen 

egentlig betydelse för vare sig för den skattemässiga eller den redovisningsmässiga 

                                                 
66 Håstad, Sakrätt, s 153. 
67 A a s 189. 
68 Jfr Thorell, skattelag och affärssed, s 258. 
69 Håstad, Sakrätt, s 152-153. 
70 Se Rundfelt, Balans, nr 4 1983, Thorell, Skattelag och affärssed s 262 f och Westermark, Den nya 
bokföringslagen mm, s 231.  
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bokföringen.71 Försträckning medför alltid en rätt för långivaren att förbruka eller sälja 

det som mottagits. Denna rätt påverkas således inte av det sätt på vilket den lånade 

egendomen förvaras. Detta talar för att utgången i målet hade blivit den samma även om 

låntagaren förvarat den lånade oljan separat. 

 
Det har ovan konstaterats att försträckning som regel medför kapitalvinstbeskattning. 

Det är däremot mer osäkert om försträckning av andra tillgångar än kapitaltillgångar 

skall medföra beskattning.72 Frågan om vinst realiserats behandlades inte uttryckligen i 

RÅ 1987 ref 19. Det har förekommit att försträckning inte beskattats i inkomstslaget 

näringsverksamhet.73 Genom att försträckning i RÅ 1987 ref 19 har behandlats som 

överlåtelse kan det äldre rättsfallet vara obsolet. 74 Detta skulle kunna innebära att även 

försträckning av andra tillgångar än kapitaltillgångar som regel skall beskattas. Det 

framgår inte klart och tydligt om Regeringsrätten ansett att en vinst realiserats. Syftet 

med försträckning är trots allt att egendomen skall återgå. Att ta upp intäkt motsvarande 

marknadsvärdet på det utlånade kan inte anses förenligt med god redovisningssed då 

någon realisation inte har skett.75 

 
 
Slutlig reflektion 
Den enda märkbara skillnaden mellan försträckning och byte av liknande slag är att det 

vid försträckning inte föreligger någon omedelbar anpassning i tid. Denna skillnad kan 

dock vara svår att identifiera. Vad gäller redovisning av varulager har det ingen egentlig 

betydelse om det rör sig om försträckning eller byte. När egendomen väl överlämnats 

har varken långivaren eller säljaren rätt att ta upp egendomen i sitt lager.76 Det är inte 

säkert om lagerföring och intäktsföring följer varandra. Förutsättningen för att en 

tillgång inte längre skall ingå i ett företags lager är att äganderätten övergått. Det faller 

sig naturligt att rätten att ta upp en tillgång som lager går förlorad i och med en 

fullständig äganderättsövergång. Har någonting avyttras uppstå vanligtvis en intäkt. Det 

faktum att man inte längre innehas tillgången och därmed inte heller rätten att ta upp 

                                                 
71 Thorell, skattelag och affärssed, s 262. 
72 Frågan om möjligheten att beskatta byte av liknande slag och försträckning kommer att återkomma i 
avsnitt 3.4.  
73 RÅ 1963 Fi 854 där försträckning inte ansågs medföra avyttring. 
74Melz, Mervärdesskatten, s 287. 
75 Rundfelt, Balans nr 4 1983 s 22 jfr RR 11 p12. 
76 Gränsdragningen mellan kontrakterade varor och inneliggande lager har behandlats ingående av 
Bergström och Thorell i SN nr 8-9 1982 ”Säljarens resp. köparens nedskrivningsrätt på sålda 
lagertillgångar”. 
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tillgången i sitt lager talar för att intäktsföring bör följa lagerföring. Redovisningsrätten 

kan dock inte acceptera detta synsätt. Faktureras bytet eller försträckningen till 

marknadspris skulle en vinst uppstå som redovisningsmässigt sätt inte är realiserad. Vid 

försträckning är syftet att transaktionerna skall återgå och vid byte har egentligen 

ingenting hänt eftersom samma kvalitet och kvantitet erhålls som bytts bort. Sannolikt 

är det inte alltid möjligt att särskilja försträckning och byte av liknande slag. En lösning 

genom vilken byte och försträckning behandlas likvärdigt kan anses nödvändig för att 

undvika gränsdragningsproblematiken. 

 

2.5 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Att någonting annat än pengar lämnas och att någonting annat än pengar erhålls är i 

stora drag det som sker vid ett byte. En något mer utvecklad förklaring till byte är att det 

som erhålls utgör ersättning för det som lämnats. En absolut nödvändig förutsättning för 

att kunna avgöra om ett byte företagits eller inte verkar vara att se på de inblandade 

transaktionerna utifrån ett helhetsperspektiv. Möjligheten att genom en 

helhetsbedömning härleda två transaktioner, som vid en första anblick verkar oberoende 

av varandra, till varandra är av avgörande betydelse för bedömningen av 

sammankopplade åtgärder. Det har i kapitel 2 konstaterats att det i vissa fall kan vara 

svårt att avgöra om en erhållen prestation utgör ersättning för en utförd prestation och 

därmed även om ett byte föreligger. Utan en helhetsbedömning blir det omöjligt att 

avgöra om en transaktion genomförts som ersättning för en annan transaktion. 

 

Det är tveksamt om en mer ingående definition av byte skulle underlätta 

gränsdragningen till transaktioner med liknade förändring i tillgångsinnehav. Att byte 

inte innebär någon förskjutning i tiden är av begränsad betydelse. I de flesta fall blir 

gränsdragningen ytterst beroende av om tillgången kan anses realiserad. Förekomst av 

realisation är dock inte avgörande vid gränsdragningen mellan byte av liknande slag och 

försträckning. Den tillgång som är föremål för försträckning behandlas delvis som om 

den avyttrats. Genom försträckning övergår såväl rätten att fritt förfoga över tillgången 

som rätten att göra värdeminskningsavdrag på tillgången. Stor försiktighet bör 

naturligtvis iakttagas när man överväger att omklassificera parternas benämning på 

transaktionen.  
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3 RESULTATPÅVERKAN VID BYTE 

3.1 INLEDNING 

I föregående kapitel undersöktes vad som var kännetecknande för ett byte och när 

utbyte av prestationer anses utgöra ett byte. I detta kapitel behandlas frågan som 

normalt sett aktualiseras när det står klart att ett byte genomförts, nämligen: påverkar 

bytet företagets resultat? Det har redan i avsnitt 2.1 framkommit att en viss skillnad 

råder mellan skatterättens och redovisningsrättens syn på vilka byten som utgör 

intäktsskapande transaktioner. I kapitel tre kommer det bland annat undersökas om 

denna skillnad kan medföra några problem för den skattemässiga hanteringen av byte. 

Enligt redovisningsrätten utgör byten inte intäktsskapande prestationer i de fall 

bytesobjekten är av liknande slag och värde. Centralt för analysen i detta kapitel är 

vilken inverkan indelning av byte som antingen byte av liknande slag eller byten av 

olika slag får på den skatterättsliga bedömningen.  

 

För att kunna närma sig den för kapitel tre aktuella problematiken anser jag att följande 

förhållanden bör uppmärksammas; Förhållandet mellan redovisning och beskattning, 

förhållandet mellan omfångsfrågan och periodiseringsfrågan samt förhållandet mellan 

de begrepp som enligt redovisningsrätten respektive skatterätten är av betydelse för 

avgörandet om bytet skall anses påverka resultatet. Till grund för analysen ligger även 

det faktum att den skattemässiga och redovisningsmässiga inställningen till vad som 

utgör en intäktsskapande prestation inte är fullt överensstämmande.  

 

Kapitel tre kommer att inledas med en beskrivning av den skattemässiga respektive 

redovisningsmässiga grundinställningen till vad som utgör en intäktsskapande 

transaktion. Detta inledande avsnitt följs av en kort beskrivning av förhållandet mellan 

redovisning och beskattning samt en beskrivning av förhållandet mellan omfångsfrågor 

och periodfrågor. Tyngdpunkten kommer att ligga på byten som i redovisningen inte 

anses resultatpåverkande. En redogörelse för vilka krav som ställs för att bytet inte skall 

påverka resultatet är därmed av betydelse för analysen. Eftersom begreppet ”liknande 

slag” är avgörande för om ett byte, enligt redovisningsrätten, utgör en intäktsskapande 

transaktion är det av intresse att undersöka vad som egentligen avses med just detta 
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begrepp. Avsnittet om byten utan resultatpåverkan kommer även att innehålla en 

redogörelse för på vilka grunder vissa byten inte skall beskattas enligt skatterätten. 

 

 

 

3.2 GRUNDINSTÄLLNING VID BEDÖMNING AV 
TRANSAKTIONER 

3.2.1 Redovisningsrättens grundinställning 

ÅRL 2:4 p3 ger uttryck för försiktighetsprincipen. Principen innebär bland annat att 

endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får upptas i resultaträkningen. 

Vägledning angående när en intäkt skall anses vara konstaterad kan hämtas i RR 11. 

Byten medför normalt att en inkomst redovisas. Av RR 11 p12 framgår dock att byten 

av liknande slag och värde inte ses som intäktsskapande transaktioner eftersom 

intjänandeprocessen inte anses avslutad. När en likvärdig tillgång lämnas i utbyte anses 

inte företagens situation förändrad. Liknade transaktionen medför inte heller någon 

ökad framtida nytta för företaget.77  

 

Som jag ser det kan det slutresultat som uppnås genom att byta en vara mot en annan 

vara av liknande slag och värde uppnås på ytterligare tre sätt. Företag kan som ett första 

alternativ välja att inte vidta några åtgärder alls. Det andra alternativet är att företaget 

använder tillgången till försträckning, vilket naturligtvis förutsätter att tillgången i fråga 

är fungibel. Det tredje och sista alternativet är att företaget säljer tillgången och sedan 

köper en vara av liknande slag och värde som den sålda varan.  

 

Skillnaden mellan de fyra olika handlingsalternativen är med tanke på det slutliga 

resultatet snarare att beakta som formell än reell. Alternativet att inga åtgärder vidtas 

och alternativet att försäljning och köp genomförs ses som två ytterligheter. 

Bedömningen av byte och försträckning kan sträva åt olika håll beroende på vilken 

grundinställning som råder. Redovisningsmässigt tenderar de fall då bytesobjekten är av 

liknande slag att hanteras som om ingenting har hänt. Ett ytterligare tecken på detta är 

att marknadsvärdet på det tillbyta, enligt RR 12 p13, skall bestämmas till det bortbyttas 

bokförda värde. 
                                                 
77 Artsberg, Redovisningsteori, s 198. 
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Att byten av liknande slag och värde inte skall redovisas i resultaträkningen får även 

beaktas utifrån den överordnade redovisningsprincipen rättvisande bild.78 Kravet på 

rättvisande bild framgår av ÅRL 2:3 där det stagas att resultaträkningen skall återge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Även enligt god redovisningssed 

skall årsredovisningen ge en rättvisande bild av företagets ställning. Skillnaden mellan 

god redovisningssed och rättvisande bild anses inte i praktiken vara så stor.79 Oavsett 

om rättvisande bild förekommer som en del av god redovisningssed eller som ett 

fristående begrepp är kravet på rättvisande bild viktigt för företagets olika intressenters 

möjlighet att bilda sig en korrekt uppfattning angående företagets situation. Kravet på 

rättvisande bild visar sig även genom möjligheten att under vissa förutsättningar skriva 

upp eller ner värdet på de i verksamheten befintliga anläggningstillgångarna.  

 

Att byten som inte representerar en avslutad intjänandeprocess kan orsaka problem har 

uppmärksammats bland annat vid byten av reklamtjänster.80 Internethandel och  

”dot com” företag ökade i popularitet under slutet av 1990-talet. Under samma period 

utvecklades även ett alternativt sätt att värdera företagens aktier. I stället för att värdera 

företag efter vinstförmåga fick den totala omsättning en framträdande betydelse för att 

bedöma företagens resultat. Den nya typen av affärsverksamhet i kombination med 

alternativa sätt att värdera företag skapade incitament att påverka intäktsrapporteringen. 

Bytesgrupper bildades och de deltagande företagen bytte reklamtjänster främst i form av 

banner-reklam81. Intäkten bestämdes av värdet på den erhållna tjänsten. Totalt sett 

medförde transaktionerna dock ingen vinst för någon av de inblandade parterna. 

Liknande byten resulterade, på grund av det sätt intäkterna redovisades, i en skenbart 

hög omsättning. Med omsättning som värderingsgrund uppmuntrades en övervärdering 

av företagens marknadsandelar vilket i sin tur lockade intressenter att göra investeringar 

i bolaget.  

 

En intäkt får enligt RR 11 p 20a redovisas först när inkomsten kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Det var innan Standing Interpretations Committee, SIC, utfärdade en 

tolkning av IAS 18 oklart om det värde som åsattes tjänsterna vid byten inom 
                                                 
78Principen om rättvisande bild har införts i svensk redovisning eftersom begreppet är en del av EG-
rätten. Begreppets innebörd anses dock oklar (se vidare prop 1995/96:10 del 2 och Thorell, ÅRL 
lagkommentar). 
79 Thorell, ÅRL lagkommentar, s 111 och prop 1995/96:10 del 2 s 11. 
80 Detta stycke bygger på information i Wileys kommentar till IAS 18, s 232 ff. 
81 Banners är kommersiella länkar till olika hemsidor. 
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bytesgruppen motsvarade ett verkligt värde82 eller om det ens är möjligt att bestämma 

ett verkligt värde vid dessa byten. Genom utlåtandet av SIC tydliggjordes under vilka 

omständigheter intäkter kan mätas på ett tillförlitligt sätt vid byte av reklamtjänster.83 

Uttalandet behandlar alla typer av reklamtjänster men endast byte av sådana som är av 

olikartat slag.84 Intäkten kan endast mätas på ett tillförlitligt sätt utifrån det verkliga 

värdet på den tjänst som tillhandahålls.85 Vanligtvis utgör intäkten vid byte det verkliga 

värdet på de tjänster som erhålls. Vid byte av reklamtjänster är information angående 

det verkliga värdet på erhållen tjänst inte tillgänglig. 86 Intäkten måste på grund av detta 

fastställas på något annat sätt än vad som normalt är brukligt. Ett verkligt värde kan 

endast fastställas genom jämförelse med reklamtjänster som saknar samband med 

bytestransaktionen och om; samma typ av tjänst säljs till någon som inte är motpart i 

bytestransaktionen, liknande reklamtjänster tillhandahålls ofta och ersättning sker 

kontant eller i form av andra tillgångar för vilka ett verkligt värde kan mätas.87 Direkta 

byten av reklamtjänster mellan bytesgruppens medlemmar kommer, som en följd av 

SIC 31, hädanefter inte att redovisas som en intäkt av någon av de inblandade 

parterna.88 

 

Sammanfattning 

Både vid byten av liknande slag och värde och vid byte av reklamtjänster är de 

inblandade värdena av avgörande betydelse för möjligheten att redovisa en intäkt. Byten 

av liknande slag och värde ses inte som en intäktsskapande transaktion. Företagets 

situation har, genom liknande transaktioner, inte förändras och därmed kan inte heller 

en intjänandeprocess anses avslutad. Vid byten av reklamtjänster är det i vissa fall 

omöjligt att, på ett tillförlitligt sätt, bestämma ett verkligt värde på den utförda 

prestationen. Det korrekta är enligt SIC och RR att behandla reklamtjänster av detta slag 

som om transaktionen inte har något värde, vilket i sin tur innebär att någon intäkt inte 

kan redovisas. Denna lösning får anses mer förenlig med de rådande grundprinciperna 

än att åsätta transaktionen värden som kan vara felaktiga.  

                                                 
82 Se definitionen av verkligt värde i RR 11 p7. 
83 SIC 31 utfärdad 2001 Det finns även ett svenskt uttalande från akutgruppen URA 38- 
intäktsredovisning i samband med byte av reklamtjänster - som i princip är en översättning av den 
tolkningen SIC gjort. 
84 Förklaringen till detta är att byten av likartat slag och värde inte ses som intäktsskapande prestationer. 
85 URA 38 p5.  
86 Se URA 38 p7. 
87 URA 38 p5. 
88 Epstein & Mirza, Whiley IAS, s 242. 
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3.2.2 Skatterättens grundinställning 

IL 15:1 innehåller en uppräkning av vilka inkomster som skall tas upp i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Det som enligt paragrafen skall tas upp som intäkt är bland annat 

ersättning för varor, tjänster och inventarier. Vid byte utgår ersättningen i annan form än 

pengar. Detta innebär att den tillbytta egendomen i realiteten kan vara av samma eller 

liknande slag som den bortbytta egendomen. Skall byten utgöra skattegrundande fång i 

de fall bytesobjekten är av liknande slag?  

 

A och B beslutar av någon okänd anledning att de skall byta truckar med varandra. 

Truckarna utgör inventarier i respektive företag. Den ena trucken är röd och den andra 

trucken är gul men i övrig är truckarnas varandras avbilder. Kan man bortse från att en 

försäljning ägt rum bara för att bytet inte medför någon direkt förändring av företagets 

situation ur ett ekonomisk perspektiv? 

 

IL 15:1 innehåller inte några restriktioner angående vad ersättningen skall bestå av för 

att inkomsten från en försäljning skall intäktsföras. Någon liknande begränsning 

återfinns inte heller i IL kap 8 som innehåller en uppräkning av inkomster som är 

skattefria. Enbart det faktum att det ur ett ekonomiskt perspektiv inte har skett någon 

egentlig förändring borde inte vara avgörande för om byte skall anses skattegrundade. 

Det är svårt att bortse från det faktum att den tillgång som förut fanns i företaget inte 

finns kvar efter bytet. En försäljning har skett och en tillgång har ersatts av en annan 

tillgång. Bortser man från det faktum att en ny tillgång förvärvats får detta fler 

konsekvenser än att inkomsten inte skall tas upp som intäkt. Någon ny 

anskaffningstidpunkt kommer inte att fastställas och därmed inte heller någon ny 

anskaffningskostnad. Den i realiteten nya tillgången kommer att överta den gamla 

tillgångens anskaffningsvärde och avskrivningsplan. En äganderättsövergång har dock 

skett och det är inte frågan om någon överlåtelse med benefika inslag eftersom likvärdig 

ersättning har utgått. Detta talar för att liknande transaktioner skall behandlas som byten 

där de inblandade bytesobjekten inte är av liknade slag. 
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Lagstiftaren har valt att undanta vissa byten av kapitalvinstbeskattad egendom från 

beskattning.89 Byten av kapitaltillgångar har även varit föremål för rättslig prövning i ett 

antal fall. Byten har inte ansetts utgöra skattegrundande fång i de fall värde- och 

karaktärsidentitet råder mellan bytesobjekten.90 Det är osäkert om dessa principer kan 

användas även vid prövning av om byte av övriga tillgångar eller tjänster skall 

beskattas.  

 

Skatterätten tar i princip ingen hänsyn till värdeförändringar i tillgången under tiden 

tillgången innehas. Det kanske tydligaste exemplet på detta är att det enligt skatterätten 

som regel inte är tillåtet att justera en tillgångs värde genom upp- eller nedskrivningar. 

Tillgångar kan endast åsättas ett nytt ingångsvärde när de förvärvas. Enligt skatterätten 

är en av förutsättningarna för att en inkomst skall kunna beskattas att den kan hänföras 

till något av de tre inkomstslagen. Gemensamt för inkomstslagen är att beskattningen 

styrs av de rekvisit som gäller inom varje inkomstslag för att realisation skall anses 

föreligga. Värdestegringar beskattas inte direkt när de uppstår eftersom beskattning 

förutsätter att realisation skett. Skatterätten kan i detta avseende beskrivas som 

transaktionsbaserad. Skattereglerna om värdering av lager av finansiella instrument ger 

en viss indikation på att marknadsvärdering kan ske utan att realisation skett.91 

Marknadsvärdering medför i sig ett antal bedömningssvårigheter, så en övergång till 

marknadsvärdering fullt ut för alla tillgångar är inte särskilt sannolik. Tillgången åsätts 

normalt sett ett marknadsvärde först när den inte längre utgör en tillgång i 

verksamheten. 

 

 

3.2.3 Jämförelse 

För redovisningen blir det avgörande om transaktionen har medfört någon förändring ur 

ekonomiskt perspektiv. Enligt skatterätten har den ekonomiska innebörden inte en lika 

framträdande roll. Avgörande för det skatterättsliga ställningstagandet beträffande om 

en intäkt skall tas upp eller ej är istället om bytet utgör ett fång. I och med att den 

                                                 
89 Se IL 44:10. Enligt IL 47 kap ges möjlighet till uppskov med kapitalvinstbeskattning vid byte av 
privatbostad. Jag anser dock inte att byte av bostad motsvarar byte såsom det definierats i uppsatsen och 
därmed är reglerna inte relevanta för framställningen. 
90 Persson/Österman, Kontinuitetsprincipen, s 313. 
91 Se prop 2003/04:28. 
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tillbytta egendomen i realiteten inte är densamma som den bortbytta borde det vara i det 

närmaste omöjligt att bytet inte medför ett nytt fång. Det faktum att den bortbytta och 

tillbytta egendomen inte är den samma borde få betydelse för rättsföljden. Med 

beaktande av försiktighetsprincipen och kravet på rättvisande bild kan 

redovisningsrätten sägas representera ett mer värdeorienterat92 synsätt än skatterätten. 

Det är inte transaktionen i sig utan de inblandade värdena som är avgörande för 

bedömningen om bytet resulterar i en intäkt. Effekten av skillnaden mellan den 

redovisningsmässiga respektive den skattemässiga grundinställningen då bytesobjekten 

är av liknande slag blir följande.  

 

SkatterättRedovisningsrätt

Ingen åtgärd Försäljning & köp

Byte

 
Figur3: Motsättningar mellan skatterätt och redovisningsrätt då bytesobjekten är av likartat slag och 

värde. 

 

Skatterätten tenderar att se byte av detta slag som en försäljning och ett köp medan 

redovisningsrätten är mer benägen att uppfatta liknande transaktioner som om någon 

åtgärd egentligen inte har vidtagits.  

 

Ett transaktionsorienterat synsätt kan möjligen medföra tidigareläggande av 

intäktsrapporteringen än vad som är förenligt med ett värdeorienterat synsätt. För att få 

en bättre bild av vilken inverkan redovisningsrättens grundinställning får på rättsföljden 

bör sambandet mellan redovisning och beskattning uppmärksammas. 

  
 
 

                                                 
92 Utifall redovisningsrätten intog ett rätt igenom värdeorienterat synsätt borde denna uppsats vara 
överflödig. Värdeökningar skulle i så fall föras över resultaträkningen vid varje bokslut. Värdeökning 
fram till tidpunkten för bytet skulle kunna beskattas direkt. På detta sätt skulle viss del av värdeökningen 
redan ha beskattats vid en senare försäljning av egendomen. 
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3.3 REDOVISNING/BESKATTNING OCH OMFÅNG/PERIOD 

3.3.1 Redovisning och beskattning 

I Sverige råder ett starkt samband mellan redovisning och beskattning.93 Sambandet är 

såväl materiellt som formellt. Det materiella sambandet kommer till uttryck i IL 14:2 

och medför att den skatteskyldiges bokföring skall ligga till underlag för den 

skatterättsliga inkomstberäkningen. Inkomstberäkningen skall ske enligt 

bokföringsmässiga grunder. Detta innebär att inkomster och utgifter i 

näringsverksamheten skall periodiseras.94 Beskattning skall alltså inte ske enligt 

kontantprincipen. Under förutsättning att periodiseringsfrågan inte regleras särskilt i lag 

skall periodisering av intäkter och kostnader ske på ett sätt som motsvarar god 

redovisningssed. Beskattningen är på detta sätt kopplad till redovisningen därav 

kommer benämningen ”det kopplade området”. I de fall flera olika alternativ för 

periodisering av intäkter överensstämmer med god redovisningssed skall beskattningen 

grundas på det alternativ som använts i bolagets redovisning.95  

 

När det finns särskilda skatterättsliga regler råder ibland ett formellt samband mellan 

redovisning och beskattning. För att avdrag skall beviljas vid taxeringen uppställer 

skattelagstiftningen i vissa fall krav på att samma kostnadsföring görs i redovisningen. 

Kravet på likvärdig kostnadsföring utgör en del av det formella sambandet.  

 

Skillnader kan uppstå mellan det bokföringsmässiga och det skattemässiga resultatet på 

grund av att vissa inkomster inte anses medföra skatteplikt enligt skattelagstiftningen 

eller att kostnader som inte är avdragsgilla återfinns i det bokföringsmässiga resultatet. 

Resultatet skall även enligt IL 14:5 justeras om skattepliktiga inkomster inte medtagits i 

det bokförda resultatet. Orsaken till att skattepliktiga inkomster utelämnats är att de vid 

den redovisningsmässiga bedömningen inte ansetts hänförliga till det aktuella 

taxeringsåret. Möjligheten till skattemässig justering är därmed beroende av att 

inkomsten kan härledas till det aktuella taxeringsåret enligt skattelagstiftningen.  

 

                                                 
93 SOU 1995:43 s 67. 
94 Prop 1999/2000:2 s 176. 
95 RÅ 1999 ref 32. 
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IL 14:2 till 14:9 berör frågan om när intäkter och kostnader skall påverka det 

skattemässiga resultatet. Frågan om skattebasen, det vill säga vad som utgör 

skattepliktiga intäkter och avdragsgilla kostnader, tillhör inte det kopplade området. Det 

kan dock i vissa fall vara svårt att avgöra vilka bedömningar som tillhör det kopplade 

området. För anläggningstillgångar finns särskilda skatterättsliga regler för till exempel 

värdeminskningsavdrag. Innebär detta även att bestämmandet av anskaffningsvärdet är 

frikopplat från redovisningen?96 Särskilda skatterättsliga regler finns inte i lika stor 

utsträckning för omsättningstillgångar. Innebär detta att kopplingen är mer långtgående 

för omsättningstillgångar? 

 

 

3.3.2 Omfång och period 

Vad som avses med omfångsfrågan respektive periodfrågan har uppmärksammats redan 

i tidigare avsnitt. Kortfattat besvaras frågan om vad vid omfångsbedömningen och 

frågan om när vid periodbedömningen. Vilken är då relationen mellan dessa frågor? 

 

Det kan tyckas som en logisk ordningsföljd att först ta ställning till om en viss inkomst 

skall tas upp som intäkt för att sedan ta ställning till när affärshändelsen skall påverka 

resultatet. Kan det konstateras att en viss inkomst inte är skattepliktig är det ur ett 

skattemässigt perspektiv inte heller relevant att hänföra inkomsten till ”rätt” period. 

Svaret på omfångsfrågan eliminerar därmed i vissa fall behovet av att undersöka 

periodfrågan. Efter omfångsbedömningen men innan periodbedömningen görs en 

värdering av det som erhållits som ersättning. Denna bedömning utgör underlag för 

beskattningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 SOU 1995:43, s 72 f. 
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3.4 BYTEN UTAN RESULTATPÅVERKAN 

3.4.1 Redovisningsrätt  

Byte behandlas i tre av redovisningsrådets rekommendationer; RR 11 Intäkter, RR 12 

Materiella anläggningstillgångar och RR 15 Immateriella tillgångar. Denna 

framställning kommer att koncentreras till hur bytestransaktioner skall behandlas enligt 

RR 11.  

 

Rekommendationens främsta syfte är att vara vägledande för när inkomster skall 

intäktsredovisas men innehåller även vägledning angående vilket värde som skall 

redovisas. Huvudregeln är att intäkter skall redovisas till ett belopp som motsvarar det 

verkliga värdet av det som kommer att erhållas (RR 11 p1 och 9). En speciell situation 

uppstår vid byten eftersom ersättning sker genom att andra varor eller tjänster lämnas i 

utbyte. Värdet av liknande transaktioner blir svårare att fastställa än när kontanta medel 

lämnas som ersättning. Byten behandlas särskilt i RR 11 12p och därav framgår att byte 

av liknande slag och värde inte anses utgöra en intäktsskapande transaktion. Bytet anses 

endast generera intäkter om transaktionen avser varor eller tjänster av olikartat slag. Det 

framgår inte hur byten skall behandlas i de fall bytesobjekten är av liknande slag men av 

olika värde.  

 

Gränsen för vilka byten som påverkar resultatet dras alltså genom avgörandet om 

bytesobjekten eller de bytta tjänsterna kan anses vara av liknande slag. Det är därmed av 

intresse att undersöka om begreppet liknande slag definierats eller om det finns några 

uppställda kriterier till stöd för bedömningen.  

 

När begreppet omnämns framstår det som om ingen tvekan råder angående dess 

innebörd. Detta frambringar en hypotes om att det inte utgör ett problem att avgöra om 

bytesobjekten är av liknande slag eller ej. Det faktum att begreppet ”liknande slag” 

återfinns i en rekommendation gör att tillvägagångssättet för att bestämma dess 

innebörd skiljer sig från det fall då innebörd av formulering i lag skall utredas. 

Möjligheten att söka svar i förarbeten erbjuds inte i fråga om 

redovisningsrekommendationer. Lämpligheten av att tolka begrepp i rekommendationer 

kan diskuteras. Till följd av de svårigheter som är förenade med att finna en definition 
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för begreppet blir syftet med detta stycke endast att undersöka om det överhuvudtaget är 

möjligt att finna en entydig tolkning av begreppet.  

 

RR 11 har sitt ursprung i redovisningsrekommendationen IAS 18. Innehållet i RR 11 

motsvarar innehållet i IAS 18 och RR 11 p12 är en ren översättning av motsvarande 

punkt i IAS 18. Någon ytterligare ledning angående innebörden av begreppet liknande 

slag ges därmed inte av IAS 18. Vad är förklaringen till att byten av liknande slag inte 

anses utgöra intäktsskapande transaktioner? Endast inkomster som ökar företagets eget 

kapital ses som intäkter. Byte av liknande slag ses inte som intäktsskapande 

transaktioner. Förklaringen till detta är att företagens situation inte förändras till följd av 

sådana byten. Det uppstår inte någon vinst och inte heller någon förlust i och med att 

transaktionen genomförs. När en likvärdig tillgång lämnas medför detta inte en större 

förväntad framtida nytta jämfört med om den bortbytta tillgången behållits i företaget. I 

Wileys kommentar till IAS 18 skrivs att bytestransaktioner inte utgör något problem så 

länge de motsvarar fullgörelsen av en intjänande process. Byten av liknande slag och 

värde utgör sådana fall då intjänandeprocessen inte anses avslutad.97 

 

Den vägledning som ges i RR 11 p 12 angående vad som avses med liknande tillgång är 

kortfattad. Detta kan tyckas vara olyckligt då skillnaden mellan liknande och olikartad 

är avgörande för huruvida intäktsredovisning skall ske. Som exempel på byte av 

liknande slag och värde anges byte av olja eller mjölk, vilka är fungibla varor. 

Utväxling eller byte av sådana varor sker ofta i syfte att begränsa lagerhållningen för 

företagen.98 I vilka fall tjänster är att se som ”liknande” exemplifieras inte. Frågan är då 

om begreppet liknande slag endast omfattar fungibla lagervaror. Att bytet inte skall ses 

som en intäktsskapande transaktion exemplifieras med en viss typ av lagervaror, men 

därigenom utesluts inte möjligheten att intjänandeprocessen även vid andra byten ses 

som oavslutad. Enligt bokföringsnämnden (BFN)99 ställs inte kravet på liknande så högt 

som att utgöra identiska tillgångar. Att enbart fungibla varor kan utgöra liknande 

tillgångar skall inte ses som en självklarhet. 

 

                                                 
97 För att förhindra företag att blåsa upp omsättningen finns URA 38 - intäktsredovisning i samband med 
byte av reklamtjänster. Uttalandet som endast är tillämplig på reklamtjänster handlar dock mer om 
svårigheten att fastställa värdet på den ersättning som utgått. 
98 Rundfelt, Tendenser i börsbolagens årsredovisningar 1998, s 115. 
99 Bokföringsnämndens yttrande i RÅ 2001 not 146. 
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Alternativa sätt att närma sig innebörden av begreppet ”liknande slag”  

En vara av liknande slag kan inte rimligtvis ses som olikartad då dessa begrepp är 

varandras motpoler. Enbart det faktum att varor av liknande slag är sådana varor som 

inte är olikartade är dock till föga hjälp med tanke på att begreppet olikartad är minst 

lika diffust som begreppet likartad. Det finns därmed två alternativ för att mer entydigt 

bestämma innebörden av liknande slag. Det första är att fastställa när varor är olikartade 

och därigenom motsatsvis konstatera att i övriga fall är varorna att beakta som likartade. 

Det andra sättet är att utesluta de olikartade varorna genom att koncentrera 

framställningen till när varor kan anses vara likartade. Jag har valt det senare 

alternativet som tillvägagångssätt. 

 

Tänkbara sätt att få fram innebörden av begreppet är antingen att undersöka ordets 

lexikala betydelse eller att göra en tolkning utifrån ändamålet med bestämmelsen. Ordet 

liknande beskrivs enligt svensk ordbok100 att någonting är snarlikt, motsvarande eller 

nästan likt någonting annat. En liknande tolkning tyder på att det inte ställs krav på att 

tillgångarna i fråga måste vara identiska. Ändamålet med bestämmelsen har redan 

berörts ovan. Vid en ändamålstolkning får det i varje enskilt fall undersökas om 

transaktionen förändrar företagets situation.  

 

Det finns en mängd olika parametrar som kan vara avgörande för om bytesobjekten 

skall vara av liknande slag. För varor kan till exempel varans färg, användningsområde, 

modell och prestanda få betydelse för om det som byts anses vara av liknande slag. 

Även varans utbytbarhet kan vara en möjlig hjälp för gränsdragningen mellan varor som 

är liknande och varor som är olika. Bedömningen av utbytbarheten är dock högst 

sannolikt kopplad till företagets verksamhet. Varor som anses utbytbart för ett företag 

kan i ett annat företag medföra stor skillnad. Exempelvis är både äpplen och päron 

frukter. För en frukthandlare kanske dessa frukter är utbytbara medan de inte är 

utbytbara för ett företag som framställer äppelmust. 

 

Viss vägledning angående vad som krävs för att bytesobjekt skall anses vara av 

liknande slag kan eventuellt hämtas från URA 21. Uttalandet berör under vilka 

förutsättningar vinst och förlust skall redovisas i en samägares resultaträkning vid 

överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till ett joint venture i form av 
                                                 
100 Sture Allén m.fl., svensk ordbok, Esselte studium. 
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ett gemensamt styrt företag. Enligt uttalandet skall varken vinst eller förlust redovisas 

om de icke-monetära tillgångarna som överförts är av likartat slag jämfört med de 

tillgångar som överförts från övriga samägare. Därefter förtydligas när tillgångar är av 

liknande slag. De skall vara av likartad natur, användas på likartat sätt i samma slag av 

verksamhet och ha ungefär samma verkliga värde. Uttalandet ger dock ingen större 

vägledning för när används något på liknande sätt och när är verksamheten av samma 

slag! 

 

 

Konklusion 

Det finns ingen definition av begreppet ”liknande slag” och inte heller några riktlinjer 

för att kunna avgöra om bytesobjekten är av liknande slag eller ej. Att någon tydlig 

definition inte går att finna kan förklaras med att bestämningen av begreppet i mycket 

hög grad är situationsberoende. Bedömningen av i vilka fall bytesobjekten är av 

liknande slag får därmed ske från fall till fall. Härigenom skapas en förståelse för varför 

begreppet liknande slag inte utvecklas i de sammanhang det omnämns. En första 

reflektion var att begreppet trivialiserades och att det ansåg så pass självklart att det inte 

behövde någon närmare förklaring. Denna hypotes kan dock som en följd av analysen 

av begreppet förkastats. Bedömning av om någonting är av liknande slag kan få 

varierande utfall beroende på dels vilka parametrar som tas med i bedömningen, dels 

vem som gör bedömningen. Det kan därmed bli föremål för argumentation och 

godtycklig bedömning huruvida intäkt skall redovisas eller ej. 

 
 

3.4.2 Skatterätt 

Byten anses inte alltid utgöra skattegrundande fång. Det är med anledning av detta 

intressant att undersöka följande frågeställningar: Vilka byten har lagstiftaren och 

rättstillämparen valt att inte beskatta och vad är orsaken till detta? Framställningen 

kommer främst att behandla byten av kapitaltillgångar. Skälet till detta är att de aktuella 

frågorna endast behandlats med anledning av försäljning av kapitaltillgångar. Det som 

framkommer om kapitaltillgångar i detta avsnitt kommer att utgöra utgångspunkt för 

den avslutande analysen.101 Det är inte givet att principer och tillvägagångssätt för att 

                                                 
101 En fråga som kommer att behandlas i avsnitt 3.6 är om det som framkommer i detta avsnitt om 
kapitaltillgångar kan tillämpas även på andra slags tillgångar. 
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hantera byte i inkomstslaget kapital även kan användas vid den skattemässiga 

hanteringen av näringstillgångar. Trots detta anser jag det möjligt att föra en diskussion 

utifrån de lösningar som används i inkomstslaget kapital. Möjligen kan vissa 

grundläggande tankegångar som förekommer för byte i inkomstslaget kapital appliceras 

även på byte av näringstillgångar. Det här avsnittet kommer att inledas med en 

redogörelse för en situation då byte enligt skattelagstiftningen inte beskattas. Därefter 

kommer en diskussion föras kring under vilka omständigheter rättstillämparen ansett att 

byte inte inneburit ett skattegrundande fång.  

 
 
Byte som enligt lag inte skall beskattas 

Det finns inte särskilt många exempel på byten som lagstiftaren valt att undanta från 

beskattning, men ett sådant fall återfinns i IL 44:10. Enligt IL 44:10 utlöser inte 

utnyttjandet av rättigheter som till exempel teckningsrätt, delrätt, terminer eller optioner 

för att förvärva aktier eller andra tillgångar, någon beskattning. En försäljning av 

liknande rättigheter utlöser däremot reavinstbeskattning eftersom försäljningen medför 

avyttring. Innan skattereformen 1991 utlöste även utnyttjade av rätten att förvärva 

tillgångar beskattning.102 Utnyttjandet av värdepapper undantas numera från 

avyttringsbegreppet och därmed även från beskattning. I propositionen 1998/90:110 

anfördes bland annat följande som skäl mot att beskatta utnyttjande av värdepapper: 

”Principiella skäl såsom kontant- och skatteförmågeprincipen talar direkt emot att 

införa beskattning vid en tidpunkt då den skatteskyldige inte erhåller några pengar.”103 

Det är anmärkningsvärt att liknande skäl anförts som stöd emot beskattning vid just 

byte. Vid renodlade byten utan inslag av köp erhålls inga pengar. Liknande byten kan 

resultera i vinst men medför inte någon ökad skatteförmåga för den skatteskyldige. 

Under förutsättning att bristande betalningsförmåga vore ett acceptabelt skäl och 

tillräcklig motiv för att skjuta upp beskattningen skulle alla byten utan inslag av köp 

undantas från beskattning. Detta skulle skapa incitament att återgå till en renodlad 

bytesekonomi.  

 

                                                 
102 Se prop 1989/90:110 s 434 ff. 
103 Det skäl som verkar ha vägt tyngst vid införandet av regeln är dock svårigheten att i vissa fall 
fastställa ett marknadsvärde på den utnyttjade rättigenhet.  
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Eventuell kapitalvinst kommer till följd av IL 44:10 inte att fastställas förrän den till 

rätten underliggande egendomen avyttras. Det blir alltså frågan om en slags uppskjuten 

beskattning, men någon realisationsvinst fastställs inte. I anskaffningsvärdet för 

tillgången som förvärvas inräknas enligt IL 44:20 ”det omkostnadsbelopp som skulle ha 

används om det utnyttjade värdepappret hade avyttrats vid tidpunkten för utnyttjandet”. 

Genom att omkostnadsbeloppet räknas in i anskaffningsvärdet undviks merbeskattning.  

 
 
Byten som enligt praxis inte skall beskattas 

Ett uppmärksammat fall är RÅ 84 1:1. Det som prövades i målet var om en aktieägares 

utbyte av A-aktier mot B-aktier utgjorde en skattepliktig avyttring. Bolaget medverkade 

till bytet genom att på begäran av aktieägarna omvandla A-aktier till B-aktier. Bytet 

medförde att röstvärde på aktierna minskade. Det var därför upp till varje aktieägare att 

avgöra om denne ville byta sina A-aktier mot B-aktier. Regeringsrätten ansåg inte att ett 

liknande förfarande innefattade en avyttring av A-aktierna, vilket i sin tur medförde att 

transaktioner inte beskattades. Regeringsrätten konstaterade att förfarandet inte 

medförde ”..någon förändring av bolagets totala aktiekapital” samt att förfarandet inte 

medförde ”någon ändring vare sig av den förmögenhetsmassa vari aktien utgör en andel 

eller andelens storlek”. Skattefriheten skulle kunna förklaras antingen med att det nya 

förvärvet inte räknas som ett nytt fång eller att en inkomst har uppstått på ett sådant sätt 

att den skulle kunna beskattas men trots detta inte beskattats.  

 

Enligt Melz kan utgången i målet förklaras med att ”en värdemässig identitet mellan 

bytesobjekten föreligger i allt väsentligt”.104 Fallet har även kommenterats av 

Persson/Österman som anser att de nya aktierna skall räknas som de gamla aktierna och 

drar därefter slutsatsen att Regeringsrätten uppfattat utbytet som en ”icke-händelse”. 105 

Det kan rimligtvis vara på detta sätt men endast ut ett skattemässigt perspektiv. Ur ett 

civilrättsligt perspektiv är det otänkbart att förvärvet inte ses som ett nytt fång. A- och 

B-aktier medför olika rättigheter vilket även påverkar värdet på aktierna. Domstolen har 

alltså i sin bedömning inte tagit någon som helst hänsyn till att liknande byten får 

                                                 
104 Melz, Kapitalvinstbeskattningens problem, s 68. 
105 Persson/Österman, Kontinuitetsprincipen, s 315. 



  55 

betydande civilrättsliga konsekvenser. Enbart förändrat röstvärde har alltså ingen 

skatterättslig relevans.106 

 

Det råder delade meningar om omvandling av A-aktier mot B-aktier verkligen kan 

klassificeras som byte.107 Påhlsson är av åsikten att den i rättsfallet beskrivna 

situationen inte kan anses vara ett byte eftersom Regeringsrätten kommer fram till att 

någon avyttring inte skett. Händelsen som behandlas i RÅ 84 1:1 är enligt Påhlsson 

istället en förändring av den redan innehavda egendomen. Även Persson/Österman 

kommer fram till att Regeringsrätten uppfattat händelseförloppet som en förändring i 

den redan innehavda egendomen. Trots detta hävdar Persson/Österman att transaktionen 

utgör ett byte. Även Melz gör gällande att det rörde sig om ett formellt byte. Att ett byte 

kan föreligga utan att transaktionen räknas som ett nytt fång kan tyckas en aning 

märkligt, men det är inte obegripligt. Bytet innebär en överlåtelse av äganderätten. Byts 

en tegelsten mot en annan tegelsten har en ny tegelsten erhållits men någon märkbar 

förändring har inte skett. Transaktionen resulterar i ett nytt fång men räknas kanske inte 

som ett nytt fång eftersom det inte har någon egentlig skattemässig relevans. Man skulle 

lika gärna kunna vända på detta resonemang. Det är möjligt att rättstillämparen inte vill 

att byten av det aktuella slaget skall ha någon skatterättslig relevans och att de därför 

inte behandlar situationen som ett nytt fång. Det bör framhållas att det inte är helt 

glasklart hur Regeringsrätten har tänkt. Det framgår inte heller direkt av RÅ 84 1:1 om 

rättstillämparen ansåg att bytet utgjorde ett nytt fång.  

 
Det har ovan konstaterats att förekomsten av värdeidentitet utgör ett krav för att byte 

inte skall beskattas. Regeringsrätten har i RÅ 81 1:36 ansett att byte av ett 

premieobligationslån mot ett annat premieobligationslån utlöser beskattning. 

Beskattning skedde trots rådande värdeidentitet mellan bytesobjekten. Det är därmed 

                                                 
106 Frågan om omvandling av A-aktier till B-aktier skall utlösa beskattning har även behandlats i  
RÅ 1997 ref 81. Utgången i detta mål blev dock den motsatta till utgången i RÅ 84 1:1. A-aktierna 
ansågs avyttrade eftersom omvandlingen innebar en minskad rätt till utdelning. Även en ökad rätt till 
utdelning ses som en sådan förändring som leder till att aktierna anses avyttrade. Förändrad utdelningsrätt 
är alltså till skillnad från förändrat röstvärde av sådan skatterättslig relevans att det utlöser beskattning. 
Enligt Andersson m.fl. s 1153 kommer sannolikt även de fall då när en aktieägare i ett bolag byter sina A-
aktier mot en annan aktieägares B-aktier i samma bolag ses som en skattepliktig avyttring under 
förutsättning att detta sker utan medverkan av bolaget.  
107 Se bl.a. Påhlsson, Beskattning av kapitalinkomst, s 65 f och Melz, Kapitalvinstbeskattningens 
problem, s 68. 
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inte tillräckligt att värdeidentitet föreligger mellan bytesobjekten för att transaktioner 

inte skall beskattas. Det krävs även att karaktärsidentitet råder mellan objekten.108 

 
 
Kravet på karaktärs- och värdeidentitet109 

Betydelsen av karaktärs- och värdeidentitet har endast aktualiserats vid byte av 

värdepapper. Det är därmed oklart om begreppen kan användas i andra sammanhang. 

Det är även osäkert om identitet kan uppnås i de fall bytet inte är ett renodlat byte, det 

vill säga i de fall pengar utgår som dellikvid. Ordvalet identitet antyder att kraven ställs 

mycket högt för att beskattning skall underlåtas. Att avgöra om skattemässig identitet 

föreligger kan vara mycket komplext.110 Exempel på utbyten som inte anses 

skattemässigt relevanta och därmed inte utlöser beskattning är förfaranden som växling 

och split.111 I dessa fall sker utbyte av ekonomiskt sätt identiska tillgångar. 

Karaktärsidentitet torde vara svårt att uppnå i de fall den tillbytta egendomen inte är 

densamma som den bortbytta egendomen. Förekomsten av karaktärsidentitet kan enligt 

min mening begränsas till två fall. Det första är när en redan innehavd egendom 

förändras. Det andra fallet är när bytesobjekten inte har någon klart egen identitet såsom 

fungibla varor eller annan egendom som kan vara föremål för försträckning. 

 

Marknadsvärdet på den egendom som kan vara föremål för försträckning kan ändras 

relativt snabbt. Detta innebär att värdet på det som lånas ut och det som sedan återfås 

kan variera kraftigt. Det kan därför antas att värdeidentitet sällan föreligger vid 

försträckning. Däremot råder något av en karaktärsidentitet mellan 

försträckningsobjekten. Det har i avsnitt 2.4.3 konstaterats att byte vanligtvis, till 

skillnad från försträckning, inte medför en förskjutning i tiden. Vid byte av egendom av 

liknande slag är det därmed mer troligt att karaktärs- och värdeidentitet kan uppnås.  

 

Under förutsättning att identitetskriterierna tillämpas som allmän norm vid 

bedömningen om en transaktion skall beskattas kan en något märklig situation uppstå. 

Som en direkt följd av sambandet i tiden skulle försträckning beskattas medan bytet 

                                                 
108 Jfr Persson/Österman, Kontinuitetsprincipen, s 315. 
109 Begreppen är inte helt entydiga vad som egentligen krävs för att sådan identitet skall uppnås är ytterst 
osäkert. Avsikten är inte att reda ut begreppen utan endast att reflektera över förekomsten samt att 
uppmärksamma vissa oklarheter. 
110 Mutén, Inkomst eller kapitalvinst, s 83, se även detta angivna arbete för mer ingående redogörelse för 
skattemässig identitet vid byte av värdepapper. 
111 Andersson m.fl., Kommentar till inkomstskattelagen, s 1153. 



  57 

som regel blir skattefritt. Endast under förutsättning att värdet inte förändras under 

försträckningen skulle beskattning av försträckning underlåtas. Situationen blir ytterst 

besynnerlig och på gränsen till absurd. Resultatet blir att bytet, som är den onerösa 

transaktionen, inte beskattas och att försträckningen beskattas.  

 

Vad tar man egentligen ställning till vid bedömningen om karaktärs- och värdeidentitet 

föreligger? Dessa identitetsbegrepp kan antingen ses som en hjälp att avgöra 

omfångsfrågan eller periodfrågan. Under förutsättning att begreppen används för 

omfångsbedömning görs möjligheten att beskatta beroende av vilken ersättning som 

utgår. Begreppen utgör inte någon hjälp att avgöra om objekten i sig är skattepliktiga. 

Det man tar ställning till i och med prövningen om karaktärs- och värdeidentitet råder är 

om tillgången avyttrats. Begreppen utgör alltså en hjälp för att avgöra om en inkomst 

uppstått på ett sådant sätt att den kan beskattas. 

 
Ett avgörande av Kammarrätten i Jönköping från 2002112 väcker frågan om 

skattemässig identitet endast blir avgörande för fall då skatteplikt skall undersökas. Två 

makar genomförde en bytesaffär. Genom bytet överlät de ett antal aktier av samma slag 

och sort till varandra. Bytesaffären medförde inte någon förändring i innehavet av aktier 

för någon av parterna. Det fördes aldrig på tal att situationen skulle uppfattas som om 

avyttring inte hade skett. Det som diskuterades var i stället om den förlust som 

framkallats genom bytet var definitiv och därmed avdragsgill. Kammarrätten 

konstaterade att förlusten inte kunde ses som definitiv och något avdrag beviljades inte.  

 
Merparten av de byten som genomförs har visst inslag av dellikvid i form av pengar. 

Det blir därför av intresse att undersöka om karaktärs- och värdeidentitet kan uppnås 

även i de fall då bytet inte är renodlat? Det finns inga direkta svar på dessa frågor men 

det går alltid att spekulera i vad som borde gälla. Vad gäller karaktären kan sådan 

identitet uppnås mellan de varor som är föremål för överlåtelse. Den kontanta 

ersättningen är inte av samma karaktär som varan. Frågan är om det går att bortse från 

den kontanta ersättningen vid bedömningen av karaktärsidentitet och enbart ta hänsyn 

till den kontanta ersättningen vid bedömningen av om värdeidentitet råder. Det som är 

av samma karaktär är inte värt lika mycket men värdet blir detsamma om den kontanta 

ersättningen läggs till. Det är däremot inte troligt att den som erhåller kontant 

                                                 
112 Mål nr 759/760-2000. 
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ersättningen inte beskattas för försäljningen motsvarande den del för vilken ersättning 

utgår i annan form än likvärdig egendom. Ett exempel får tydliggör situationen då 

kontant ersättning utgår till viss del.  

 

Två personer X och Y har A-aktier samma bolag. De bestämmer sig för att byta aktier 

med varandra. X ger Y två A-aktier i utbyte mot en A-aktie och pengar. Vad gäller A-

aktierna kan karaktärsidentitet anses råda. Under förutsättning att den kontanta 

ersättningen inkluderas är de värden som överförs lika stora. Huruvida värdeidentitet 

råder eller ej blir således beroende av om värdeidentiteten är bunden till karaktären. Det 

som talar emot fullständig identitet i det beskrivna fallet är att en sådan bedömning 

skulle medföra en definitiv skattelättnad. Det som med säkerhet kan konstateras är att 

det blir svårt att avgöra om karaktärs- och värdeidentitet föreligger vid byten som inte är 

renodlade. Det är även på ett mer övergripande plan ytterst osäkert exakt hur stora 

skillnader som kan tillåtas för att identitet fortfarande skall anses råda. 

 
 
Returer 

Något bör även nämnas om inbyte av varor. Med varor avser jag i detta stycke 

tillgångar som vid en skattemässig bedömning klassificeras som inventarier. Det kan 

förekomma att någonting som införskaffats av någon anledning inte passar för 

verksamhetens ändamål. Liknande händelser brukar allmänt benämnas byte. Frågan är 

om det verkligen är korrekt att tala om byte i dessa fall och om situationen skattemässigt 

skall behandlas som ett byte. Antag att en pump köps in till ett företag. Efter att pumpen 

levererats konstateras att kapaciteten inte är tillräcklig för att utföra de tänkta 

uppgifterna. Företagets kontaktar därför leverantören och den erhållna pumpen byts mot 

en annan pump. Förfarandet behandlas inte som ett byte i inkomstskatterättslig mening. 

Den nya pumpen utgör inte någon ersättning för den gamla pumpen. Det är istället 

frågan om återgång av köpet av den gamla pumpen och nytt köp av den nya pumpen.113  

 

I de fall transaktioner återgår utan att det finns någon grund för hävning anses ett nytt 

avtal ingåtts mellan parterna. Ett nytt avtal medför som regel skattemässiga 

konsekvenser.114 Inbyte av varor kan ske även om grund för hävning inte föreligger. 

                                                 
113 Hävning av köp utgör inte avyttring, se KR i Göteborgs dom den 6 mars 2001. Angående hävning av 
köp se även Bergström, Ogiltighet ur civilrättslig och skatterättslig synvinkel. 
114 Rättsnytt nr 1/01. 
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Innebär detta att liknande returer skall ses som nya avtal och utlösa beskattning? Ponera 

att det i fallet med pumparna inte rör sig om ett fel i vara enligt köplagen. Pumpen har 

visserligen inte den kapacitet som köparen är i behov av men detta beror på att pumpen 

har kommit att få en annan användning än vad köparen avsåg vid inköpet. Fel i varan 

föreligger alltså inte i egentlig mening och därmed inte heller någon grund för hävning. 

Även om grund för hävning inte föreligger är inte troligt att returer medför 

inkomstskattemässiga konsekvenser för den som byter in varan. För säljaren kan 

transaktionen naturligtvis medföra en förändrad intäkt jämfört med den intäkt den 

ursprungligen sålda varan genererade. Enligt min mening kan returer aldrig ses som 

byte då den varan som lämnas tillbaka inte kan ses som ersättning för den nya varan 

som erhålls.  

 

 

Ogiltighet 

Transaktioner kan ur ett civilrättsligt perspektiv förklaras ogiltiga av ett antal olika 

anledningar. Möjliga ogiltighetsgrunder är avtalsbrott eller formella brister i avtalet. 

Ogiltiga transaktioner medför som regel inte någon beskattning. Det är dock inte helt 

uteslutet att transaktioner kan komma att beskattas trots att ogiltighetsgrund föreligger 

och prestationerna har återgått.115 Ogiltighet är torts allt ytterligare en möjlig orsak till 

att underlåta beskattning av byten. Även om transaktionen är ogiltig kommer den 

troligtvis att beskattas under förutsättning att de inblandade parterna agerar som om 

transaktionen är giltig.116 

 
 
 

3.5 BYTE AV LIKNANDE SLAG ENLIGT PRAXIS 

 
Den skattemässiga hanteringen av byte då bytesobjekten inte utgör kapitaltillgångar har 

prövats av Regeringsrätten i RÅ 2001 not 146. Bytesobjekten var aktier som 

redovisningsmässigt sätt utgjorde omsättningstillgångar. Skattemässigt var tillgångarna 

att klassificera som lager. Utbytet skedde 1990 och vid denna tidpunkt beskattades 

avyttring av lageraktier i inkomstslaget rörelse. Rättsfallet berör frågan om vilken 

                                                 
115 Rättsnytt Nr 1/01. 
116 Rättsnytt Nr 1/01. 
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betydelse god redovisningssed vid byte har för den skattemässiga bedömningen. Det 

som prövades i målet var den skattemässiga behandlingen av byte av lageraktier. Den 

skattemässiga behandlingen innefattar både frågan om värdering, omfång och period. 

Den fråga som Regeringsrätten ansåg vara den huvudsakliga frågan i målet hur 

periodiseringen av resultatet skulle ske. Syftet med detta avsnitt är att undersöka om de 

redovisningsrättsliga reglerna om byte påverkar den skattemässiga bedömningen.  

 

 

3.5.1 RÅ 2001 not 146 

Ett företag hade aktier i Pharmacia men bytte, till följd av samgåendet mellan 

Pharmacia och Procordia, ut dessa aktier mot aktier i Procordia. Företaget redovisade 

inte detta byte i deklarationen. Procordia-aktierna togs upp till Pharmacia-aktiernas 

bokförda värde. Marknadsvärdet för Procordia-aktierna var dock vid tidpunkten för 

förvärvet högre än Pharmacia-aktiernas bokförda värde. Företaget neutraliserade 

skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet genom en nedskrivning av 

lagret enligt då tillåtna regler.  

 

Som förklaring till de vidtagna åtgärderna och underlåtna intäktsredovisningen anfördes 

följande. Företaget framhöll att det inte fanns några skatterättsliga särregler angående 

aktier som utgör omsättningstillgångar och att god redovisningssed därför skulle följas 

vid beskattningen. Det Regeringsrätten hade att ta ställning till var enligt företaget om 

redovisning skett i enlighet med god redovisningssed. RSV gjorde gällande att god 

redovisningssed inte blir avgörande för beskattningen eftersom skattefrågan inte tillhör 

det kopplade området och att bytet skulle anses medföra en skattepliktig intäkt.117 

 

På begäran av Regeringsrätten avgav BFN ett yttrande i målet. BFN anförde att byte av 

likartade tillgångar inte utgör en resultatpåverkande händelse och skall därför enligt god 

redovisningssed inte tas upp som intäkt. Som en direkt följd av att liknande byten inte 

utgör resultatpåverkande händelser skall bytet redovisas till bokfört värde. Enligt BFN 

utgjorde Pharmacia-aktier och Procordia-aktier likartade tillgångar.  

 

                                                 
117 Vid tidpunkten för avgörandet inte fann några särskilda skatterättsliga regler beträffande byte av 
lagerandelar. Numera återfinns regler om andelsbyte av lagerandelar i IL 49 Kap. 
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Regeringsrätten konstaterade inledningsvis att byte innebär dels avyttring, dels 

försäljning. Det som flyter in i en rörelse utgör inkomst av rörelsen. Vid byte utgörs 

ersättningen av en vara eller tjänst och skall därmed värderas till marknadsvärdet. 

Regeringsrätten ansåg till följd av detta att en skattepliktig inkomst motsvarande 

marknadsvärdet på Procordia-aktierna uppstått. Det var alltså felaktigt av företaget att 

inte ta upp inkomsten i deklarationen. Regeringsrätten ansåg däremot att det inte fanns 

några skäl att höja taxeringen eftersom nedskrivning av lager skett inom ramen för vad 

som var tillåtet.  

 

Det kan vara en aning svårt att förstå hur nedskrivning av lager kan påverka 

periodisering av intäkt. Enligt Påhlsson fick företagets ökade nedskrivning effekten att 

vinsten, som uppstod till följd av bytet, periodiserades framåt och därmed påverkades 

inte årets resultat.118 

 

3.5.2 RSV: s bedömning av rättsläget med anledning av RÅ 2001 not 146 

RSV har i en skrivelse kommenterat RÅ 2001 not 146.119 RSV anser att rättsfallet i 

kombination med reglerna i IL 15:1 och IL 61:2 skall tolkas som att byte utlöser 

beskattning oavsett om det är kapitaltillgångar, näringstillgångar eller tjänster som byts. 

RSV:s tolkning öppnar för en mycket bred skattebas. RSV och Regeringsrätten bortser 

från det faktum att det strider mot god redovisningssed att beakta byten av likartade 

objekt som resultatpåverkande händelse. Detta förklaras med att god redovisningssed 

inte avgör vad som är en skattepliktig intäkt. Det redovisningsmässiga 

ställningstagandet angående byte uppfattas alltså som ett försök att avgöra 

omfångsfrågan.  

 
 

3.5.3 RÅ 2002 not 133 

Det som framkommer i RÅ 2001 not 146, nämligen att det för möjligheten att beskatta 

inte spelar någon roll om bytesobjekten är av liknande slag eller ej, bekräftas även 

genom avgörandet i förhandsbeskedet RÅ 2002 not 133.  

 

                                                 
118 SN Påhlsson nr 6 2002. 
119 Redovisning och beskattning av bytesaffärer, Dnr 765-03/100. 
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Bolaget X som sökte förhandsbesked hävdade att någon skattemässig vinst inte kunde 

anses uppstå vid ett visst utbyte av aktier eftersom liknande utbyte inte gav upphov till 

någon bokföringsmässig vinst enligt god redovisningssed. Kärnfrågan var emellertid 

inte om transaktionen skulle beskattas eller ej utan hur utbytet skulle värderas. Sättet att 

värdera var i sin tur avgörande för om vinst uppstod eller inte. X anförde att den 

erhållna egendomen i enlighet med god redovisningssed skulle tas upp i räkenskaperna 

till det bokförda värdet på bortbytt egendom. X anförde vidare att redovisningen, det 

vill säga den bokföringsmässiga beräkningen, skulle ligga till grund för beräkningen av 

vederlaget. 

 

Regeringsrätten konstaterar att det inte råder någon tvekan om att ersättningen skall tas 

upp som intäkt och att inkomsten skall tas upp som intäkt det år avyttring sker. Det 

framhölls dock inledningsvis att frågan som sökandebolaget ställt inte avsåg 

periodisering av vinst. Kärnfrågan i målet var om god redovisningssed skall styra 

värderingen av den avyttrade tillgången. Regeringsrätten uttalar sig i en fråga som 

sökandebolaget inte begärt att få besvarad. Det framgår inte av domen varför 

Regeringsrätten väljer att uttala sig i periodiseringsfrågan. Ett klargörande av 

periodiseringsfrågan kan ha ansetts vara principiellt viktigt men det kan lika gärna vara 

så att uttalandet inte var särskilt väl övervägt.  

 

Regeringsrätten kommer fram till att värderingen av intäkten inte utgör någon 

periodiseringsfråga och att skatterätten har egna regler för hur vederlag skall värderas. 

IL 15:1 innehåller en hänvisning till IL 61:2 angående hur inkomster i annat än pengar 

skall värderas. Ersättning i form av annat än pengar skall som huvudregel värderas till 

marknadsvärdet. Det finns bevisligen skatterättsliga regler som föreskriver en annan 

värdering än den bokföringsmässiga. Hur storleken på intäkter i näringsverksamheten 

skall bestämmas tillhör, enligt Regeringsrätten, inte det kopplade området. 

Regeringsrätten uttalande är av allmän karaktär och kan tolkas som om intäktsvärdering 

skall ske på samma sätt oavsett hur tillgången klassificeras. Detta innebär att det inte 

spelar någon roll om tillgången i fråga är en kapitaltillgång eller en lagertillgång.120 

 

                                                 
120 Jfr Påhlsson, SN nr 6 2003, s 368. 
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3.6 ANALYS 

Detta avsnitt kommer att byggas upp på följande sätt. Först kommer en del av det som 

framkommit i kapitel tre att sammanfattas. Därefter kommer effekter av det som 

framkommit att analyseras. 

 

Skatterättsliga regler säger att ersättning i form av vara eller tjänst skall redovisas till 

marknadsvärdet. Byte skall som regel beskattas men kapitaltillgångar beskattas inte 

under förutsättning att karaktärs- och värdeidentitet råder mellan bytesobjekten. 

Redovisningsmässigt är klassificeringen av bytesobjekten som likartade eller olikartade 

avgörande både för möjligheten att intäktsföra byten och för värderingen av erhållen 

egendom. När bytesobjekten är av likartat slag anses transaktionen inte påverka 

resultatet och som en direkt följd av detta bestäms anskaffningsvärdet för erhållen 

egendom till det bokförda värdet på bortbytt egendom. Förklaringen till skatterättens 

och redovisningsrättens olika inställning till byte kan delvis förklaras av de olika 

grundinställningar som råder. Redovisningsrätten tenderar att vara mer värdeorienterat 

än skatterätten. 

 

Regeringsrätten har konstaterat att varken omfångsfrågan eller värderingsfrågan hör till 

det kopplade området. Innebörden av god redovisningssed har alltså enligt 

Regeringsrätten ingen betydelse för den skatterättsliga bedömningen. Resultatet av 

Regeringsrättens ställningstagande blir att skatt skall erläggas även på sådana inkomster 

som inte får tas upp som intäkter i det företagsekonomiska resultatet. Den 

redovisningsmässiga inställningen till byte har ignorerats med förklaringen att den 

skattefrågan är en skatterättslig bedömning som inte hör till det kopplade området. Det 

kan i och för sig vara helt korrekt att omfångsfrågan och initial värdering inte skall 

bestämmas av redovisningsrätten, men Regeringsrätten har inte beaktat 

frågeställningarna utifrån det helhetsperspektiv som faktisk är nödvändigt. Det är enligt 

min uppfattning omöjligt att bortse från god redovisningssed vid byten av ”liknande 

slag”. Även om omfångsbedömningen inte bestäms av god redovisningssed får god 

redovisningssed trots allt en betydande inverkan på den skattemässiga hanteringen 

eftersom periodisering av intäkter hör till det kopplade området. Under förutsättning att 

Regeringsrätten hade beaktat följderna av sitt ställningstagande hade de kunnat 

uppmärksamma orimligheten i den situation som de facto uppstår.  
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Vilken inverkan får redovisningsrättens inställning till byte på beskattningen? 

Det har ovan konstaterats att omfångsfrågan inte tillhör det kopplade området. Genom 

att endast begrunda detta faktum kan bestämmelsen i RR11 p12 tyckas sakna relevans 

ur beskattningssynpunkt. Bestämmelsen ställs dock i helt nytt ljus när man till 

omfångsfrågan även kopplar frågan om periodisering. Till vilken period skall intäkten 

hänföras? IL saknar allmänna regler om när en inkomst skall redovisas som en intäkt 

vilket medför att god redovisningssed avgör vilken period inkomsten skall hänföras till.  

 

Att bytesobjekten är av olika slag är en grundförutsättning för att inkomsten enligt god 

redovisningssed skall kunna tas upp som intäkt. Klassificeringen av byte och begreppet 

liknande slag får därmed en betydande roll för periodiseringen. Är det inte frågan om 

någon intäktsskapande transaktion kan periodisering inte ske. Ur redovisningsmässig 

synvinkel medför inte byte av liknande slag och värde någon intäkt. Detta skulle i 

princip utesluta möjligheten att använda sig av RR 11 för att vidare bestämma när 

inkomsten skall redovisas som intäkt. Resultatet blir att en inkomst enligt skatterätten 

skall tas upp som intäkt men att liknande åtgärd är otänkbar ur ett redovisningsmässigt 

perspektiv. Då skatterätten saknar allmänna regler för att hänföra en intäkt till rätt 

period uppstår ett dilemma. Intäkten kan inte hänföras till någon period förrän 

tillgången slutligen försäljs vilket även borde innebära att eventuell vinst som uppstår 

vid bytet inte kan beskattas före denna tidpunkt. Tankegången kan kräva en något 

utförligare förklaring genom exemplifiering. Ponera att byte sker år 1 och att 

bytesobjekten är av liknande slag och värde. Det konstateras att bytet framkallar en 

vinst på 10. Transaktionen medför att en ny tillgång erhålls och ett anskaffningsvärde 

åsätts tillgången. År 3 säljs tillgången och ersättningen utgår i detta fall i form av 

pengar. Försäljningen år 3 resulterar i en vinst på 5. Periodiseringen av den vinst som 

uppstår år 1 förläggs till tidpunkten för försäljning år 3 eftersom vinsten av denna 

försäljning kan periodiseras enligt god redovisningssed. Av allt att döma verkar detta 

inte vara den lösning som förordas av rättstillämparen. Det förefaller som om vinsten 

skall beskattas omedelbart även om den inte kan periodiseras förrän tillgången slutligen 

försäljs. 

 

En naturlig följdfråga blir om detta dilemma på något sätt kan undvikas. Det som står 

närmast till hands är att undersöka om RR 11p 14 trots allt kan användas för att den 

enligt skatterätten uppkomna intäkten till en mer korrekt period, dvs. en tidpunkt innan 
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den slutliga försäljningen. Det är inte särskilt troligt att ett liknande förfarande skulle 

vara förenligt med god redovisningssed. Som tidigare påpekats är grundförutsättningen 

för periodisering att byten objekten är av olika slag. Beskattning av byte av 

kapitaltillgångar har underlåtits i de fall skattemässig identitet förelegat mellan det 

tillbytta och det bortbytta. Det därför synas en aning märkligt att byten av liknande slag 

skall beskattas. Betyder detta att byte skall behandlas olika beroende på vilket 

inkomstslag det är frågan om? Skulle det vara möjligt att använda kraven på karaktärs- 

och värdeidentitet för att undanta vissa byten från beskattning även när bytesobjekten 

inte är kapitaltillgångar? Jag anser att en mängd olika faktorer talar emot detta. Dessa 

identitetskrav är för det första mycket svårbestämda och skattemässig identitet är 

därutöver mycket svårt att uppnå. Skatterätten har till följd av sitt transaktionsbaserade 

synsätt svårt att bortse från att det tillbytta i realiteten inte är det samma som det 

bortbytta. Begreppet liknande slag inrymmer även transaktioner då bytesobjekten har en 

egen identitet. Med tanke på att fler situationer inryms i ”byten av liknande slag” skulle 

problemet, det vill säga att vissa inkomster inte kan periodiseras, inte undvikas genom 

att införa begreppen karaktärs- och värdeidentitet. Det främsta skälet mot att använda 

begreppen vid beskattning av näringstillgångar har dock att göra med hur begreppen 

används.  

 

 

Det man tar ställning till i och med prövningen om karaktärs- och värdeidentitet råder är 

om tillgången har avyttrats. En tillgång är avyttrad om en tillgång ersatts av en annan 

tillgång och det inte råder skattemässig identitet mellan dessa tillgångar. Begreppen kan 

ge intryck av att svara på frågan om en tillgång skall beskattas men svarar enligt min 

uppfattning på frågan - när skall ett byte beskattas? Betraktas begreppen som en hjälp 

för att avgöra periodiseringsfrågan blir det förståligt varför de inte skulle kunna 

användas i näringsbeskattningen. Avyttringsbegreppet används inte för att avgöra 

tidpunkten för när näringstillgångar realiserats. 

 
 
Även indelningen av bytesobjekt som liknande eller olika anser jag vara en hjälp föra 

att konstatera när redovisning skall ske. Klassificeringen av bytesobjekten som liknande 

eller olika styr periodiseringen. Detta innebär i sin tur att bedömningen av byte skiljer 

sig från bedömningen av andra transaktioner. Vid byte börjar man med att undersöka 
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om bytet är av liknande slag eller om det föreligger karaktärs- och värdeidentitet. Jag 

påstår härmed att det sätt på vilket byte bedöms orsakar en annan relation mellan 

period och omfång än den som vanligtvis råder. Omfångsfrågan kommer i andra hand. 

Vanligtvis prövas omfångsfrågan före periodfrågan och bedömningen av en fråga kan 

utesluta behovet av en bedömning i en annan fråga. Om nu periodfrågan prövas först 

och resultatet visar att periodisering inte kan ske borde en vidare bedömning av om 

skatteplikt föreligger och hur stor skatteplikten är vara överflödig.  

 

 

Oavsett om kraven på bytesobjekten uppfattas som en hjälp för att avgöra omfång eller 

period blir konsekvensen den samma, nämligen- En inkomst som inte kan periodiseras. 

Även om redovisningsrätten inte bestämmer skattebasen blir effekten att de 

redovisningsrättliga reglerna begränsar möjligheten att beskatta byten i de fall 

bytesobjekten är av liknande slag. Skatterättsligt ställs krav på snabbare intäktsföring än 

vad som är möjligt enligt redovisningsrättens mer värdeorienterade inställning.  

 

 

Det saknas i nuläget regler för att säkra beskattning av byte av liknande slag och värde. 

Frågan är om det egentligen har så stor betydelse för fiskus att säkra en sådan 

beskattning. Med inkomsten följer även utgifter för förvärvet av den nya tillgången. I 

RÅ 2001 not 146 har Regeringsrätten i och för sig konstaterat att bytet av Pharmacia-

aktier mot Procordia aktier gav upphov till såväl skattepliktig inkomst som avdragsgill 

utgift. Något skattetillägg kunde dock inte påföras eftersom inkomsten och utgiften var 

lika stora och ingen av dessa uppgifter redovisats i deklarationen. Å andra sidan hade 

förmodligen företagets inkomst av rörelse höjts om det inte vore för den nedskrivning 

som skett av lagret. Det bör påpekas att det inte är säkert att rättsfallet får så stor 

betydelse som RSV antyder. Hur byte av tjänster och eller materiella 

anläggningstillgångar skall bedömas kan inte med säkerhet sägas förrän liknande fall 

varit föremål för prövning. 
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Anskaffningsvärdeproblematiken 

Ett resultat av redovisningsrättens och skatterättens olika inställning till hur byte av 

liknande slags objekt skall hanteras är en konflikt angående hur anskaffningsvärdet för 

materiella anläggningstillgångar skall bestämmas. 

 

Enligt skatterättsliga regler skall anskaffningsvärdet bestämmas till den bortbytta 

tillgångens marknadsvärde. God redovisningssed säger däremot att anskaffningsvärdet, 

i de fall bytesobjekten är av likartat slag, skall bestämmas till den bortbytta tillgångens 

bokförda värde. Detta är en direkt följd av att liknande transaktioner inte redovisas över 

resultaträkningen. Eventuell differens mellan det bokförda värdet och 

anskaffningsvärdet justeras istället med upp eller nedskrivning av tillgången under 

förutsättning att detta är tillåtet. Resultatet av de olika inställningarna till byte då 

bytesobjekten är av liknande slag och värde blir följande. Anskaffningsvärdet kommer 

att var olika i bokföringen och i taxeringen. Huruvida detta är tillåtet beror på 

omfattningen av det kopplade området.  
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4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Byte har inte ägnats särskilt stort utrymme i doktrin. Detta medför att det finns en 

mängd oklarheter angående hur byte skall behandlas. 

 

Det är tydligt att såväl förekomst som avsaknad av helhetsperspektiv vid den 

skatterättliga bedömningen får en avgörande betydelse. Ett helhetsperspektiv är 

nödvändigt för att kunna avgöra om ett antal transaktioner resulterar i ett byte och om 

transaktionerna skall beskattas. Detta utgör en mer grundläggande nivå av 

helhetsperspektivsbedömning. Jag anser dock att det är nödvändigt att även se till 

effekten av ett visst ställningstagande utifrån ett helhetsperspektiv. En del av den 

problematik som beskrevs i avsnitt 3.6 uppstår till följd av att det vid bedömningen 

råder en avsaknad av helhetsperspektiv. För att uppnå en rimlig, realistisk och framför 

allt genomförbar hantering av byte bör den skatterättsliga bedömningen inkludera en 

vidare referensram. Skatterättens, redovisningsrättens och civilrättens inbördes relation 

kan skapa problem i de fall en åtgärd enligt skatterätten skall vidtas i strid med vad som 

är acceptabelt i redovisningsmässigt eller civilrättsligt hänseende. Det är inte hållbart att 

uppfyllandet av skatterättens krav på beskattning skall tvinga fram ett agerande i strid 

med vad som är tillåtet enligt god redovisningssed. 

 

Frågan vilka byten som skall, bör och kan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 

har inte behandlats i doktrinen. Det som har berörts är i vilka fall byte av 

kapitaltillgångar skall beskattas. En fråga som inte har kunnat besvaras är varför vissa 

byten är skattefria. Beskattning underlåts inom kapitalvinstbeskattningen i de fall 

karaktärs- och värdeidentitet råder. Någon motsvarande undantagsregel finns inte för 

annan egendom än kapitaltillgångar. Detta kan uppfattas som att den skatterättsliga 

bedömningen av byte är inkonsekvent och att byte behandlas olika beroende på 

inkomstslag. Byte då bytesobjekten är av liknande slag och värde skall beskattas 

eftersom omfångsfrågan inte hör till det kopplade området. Men vad är det som hindrar 

skatterätten från att inta samma inställning som redovisningsrätten? Tillgångar som har 

en egen identitet, dvs. som inte är fungibla, kan vara svåra att undanta från beskattning 

med tanke på att det i dessa fall är mer uppenbart att tillgången som byts bort de facto 

inte längre finns kvar i verksamheten. Likaså måste beaktas att det inte finns någon 

allmän skattefri återinvesteringsrätt. En allmän regel som undantar till exempel 
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situationer då bytesobjekten är av liknande slag och värde skapar viss osäkerhet. Det 

krävs i så fall att det tydligt framgår hur stora skillnader i värde som kan accepteras och 

var gränsen går för att tillgångar skall anses likartade. Orsaken till att vissa byten är 

skattefria är inte klarlagd. Under förutsättning att det klart och tydligt framgått varför 

rättstillämparen valt att inte beskatta vissa byten hade det varit lättare att finna en grund 

till att även undanta vissa byten av näringstillgångar från beskattning.  

 

Det skulle inte bli frågan om någon definitiv skattelättnad om byte undantas från 

beskattning i de fall bytesobjekten är av liknande slag. Beskattning skulle istället ske 

vid ett senare tillfälle då tillgången slutligen avyttras eller säljs. Rättstillämparen har 

trots detta valt något som skulle kunna beskrivas som en avskattning.  

 
Denna uppsats är långt ifrån en uttömmande inventering av den problematik som är 

förenad med byte. Det finns, vilket framgår av uppsatsen, en hel del områden kvar att 

behandla.  
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