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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Trusten är för oss i Sverige ett främmande rättsinstitut men är däremot vanligt 

förekommande i England, USA och andra common law länder. Lite slarvigt sagt kan 

man säga att företeelsen motsvarar den svenska stiftelsen, även om det finns en del 

grundläggande skillnader trusten och stiftelsen emellan. Stiftelser anses, i den 

rättsordning där den är hemmahörande, vara en juridisk person och ett självständigt 

skattesubjekt medan trustegendom i trust, i den rättsordning där den är hemmahörande, 

anses ägas av trustförvaltaren och beskattas även hos honom. Av stor vikt är dock att 

det finns en skillnad i synsättet på äganderätten mellan rättssystemet i trustländerna och 

det svenska rättssystemet. I Sverige tillkommer äganderätt endast en person. Även om 

man kan äga egendom med samäganderätt så är äganderätten till den ideella andelen 

intakt. Väljer ägaren att låta någon annan nyttja egendomen erhåller denna person 

nyttjanderätt, men äganderätten kan inte delas. I common law länder är det däremot 

möjligt att ha två olika ägare: en legal ägare som bestämmer över trustegendomen och 

en ”moralisk” ägare som åtnjuter förmånen av egendomen. 

 

Sverige är ett land med högt skattetryck och genom att använda sig av diskrepansen 

mellan olika staters skatterättsliga regler kan det finnas pengar att tjäna. På Internet 

lockar idag många konsultbyråer med att starta truster för en förmånlig 

skattebehandling.1 Trusten passar bra vid skatteplanering eftersom det är ett mycket 

flexibelt institut som kan anpassas efter stiftarens önskningar. Genom att låta stiftares 

egendom bli till trustegendom är tanken att stiftaren skall slippa avkastningsskatt som 

han skulle behövt betala om det var hans egendom som ackumulerades och växte. Även 

annan skatt, såsom förmögenhetsskatt och eventuell avkastningsskatt på pensionsmedel, 
                                                 
1 ” När du nu köper bolag genom oss bygger du nu också en stabil grund att bygga 
vidare på vid en eventuell vidareutveckling av din verksamhet, t.ex skapa olika 
skattehamnar, dvs flytta skatten dit där den är som mest gynnsam för verksamheten. 
Verksamhetens faktiska vinst avgörs allt som oftast av den skatt som måste betalas. 
Många delar kan ju faktiskt beskattas i andra länder som har skatteavtal med Sverige. Vi 
skapar bolagskonstruktioner gentemot Sverige för att kunna flytta skatten dit där den är 
som mest gynnsam för verksamheten. Likaså nu när gåvoskatten och arvsskatten är 
borta medans förmögenhetsskatten finns kvar så öppnas många dörrar till att skänka 
pengar till truster som inte omfattas av svensk skattelagstiftning. Trustbildningar är 
även något som vi tar hand om” (pris 60 000 kr) http://www.callaccount.nu/customer 
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kan undgås på detta sätt. Efter överföringen ligger nämligen äganderätten istället hos en 

trustförvaltare som är skatterättsligt bosatt i ett land med låg eller ingen 

avkastningsskatt, även om egendomen används i enlighet med den ursprunglige ägarens 

vilja. Ofta ankommer det på trustförvaltaren att inom ramen för trusturkunden besluta 

hur och när egendomen skall disponeras, förmånstagare kan inte utpekas enbart med 

hjälp av trusturkunden. Konsultföretagen uppmärksammar dock kunder om att för det 

fall stiftare inte anses ha avskilts från sin egendom, d v s fortfarande har inflytande över 

hur egendomen skall användas eller har möjlighet att återta egendomen, kommer han 

förmodligen att fortsätta anses vara den skattskyldige. En trustförvaltare som inte har 

rätt att bestämma om trustegendoms användning kan även leda till negativa effekter för 

förmånstagare i form av förmögenhetsskatt på trustegendomen och delägarbeskattning 

på avkastningen m m.  

 

Även om det finns en del uttalanden om vad som torde gälla när beskattningsmyndighet 

kommer i kontakt med en trust, är rättsläget osäkert. Konsultbolagen bygger sin 

verksamhet på att Sverige har ytterst begränsade skatteanspråk på trustegendomen och 

dess avkastning. Det finns ingen svensk reglering av truster i Sverige; praxis är sparsam 

och Regeringsrätten har aldrig uttalat någonting om trustens rättsliga status i Sverige. 

Att flera förhandsbesked om truster nyligen har avvisats tyder på att intresset för denna 

främmande rättsfigur ökar och att det därför finns ett behov av att i praxis ta ställning 

till trustens skatterättsliga status i Sverige.2 

 

Problemformulering: 
Kan en trust anses vara ett skattesubjekt i svensk skatterätt? 

Underfrågor: 

- Kan en trust anses vara ett eget rättssubjekt enligt svensk rätt, trots att den inte är 

det enligt rättsordningen i sitt hemland? 

- Vilket borde vara tillvägagångssättet i Sverige för att avgöra om en utländsk 

konstruktion är ett skattesubjekt?  

- Vilka alternativa synsätt finns till att en trust anses vara ett skattesubjekt? 

 

                                                 
2 SNR 021015, 020219 (www.skatteverket.se ). Jönsson nämner som skäl till avvisandet 
att SRN inte kunnat avgöra om egendomen avskurits från stiftarens inflytande.  
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1.2 Syfte 
Ofta är det som skrivs om trustinstitutet spekulerande kring hur stiftare och 

förmånstagare kan komma att bli beskattade på olika vis. Man tittar på vilka olika slags 

skatter som kan komma ifråga för de olika personerna och huruvida de kan undgå att 

betala skatt genom att upprätta en trust. Syfte med denna framställning är att på ett mer 

principiellt plan se hur den svenska interna internationella skatterätten bör hantera 

främmande företeelser som trustkonstellationen i de situationer då trustegendom skulle 

kunna ses som ett eget rättssubjekt. Genom att börja med att utreda de bakomliggande 

orsakerna till SRN:s inte särskilt transparenta uttalanden om att trust kan vara ett 

rättssubjekt kan därefter undersökas om det enligt lagens ordalydelse är möjligt att se 

trusten som ett skattesubjekt, utan att behandla beskattningskonsekvenser. 

 

Uppsatsen vänder sig till en någorlunda juridiskt bevandrad läsarkrets, men läsaren 

behöver inte nödvändigtvis vara insatt i svensk skatterätt. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar den skatterättsliga hanteringen av truster i Sverige. Trustinstitutet 

och dess reglering i sitt hemland kommer inte att undersökas i vidare omfattning än vad 

som anses behövligt för framställningen. Tyvärr finns i denna framställning inte 

utrymme för att se hur andra civil law länder har hanterat problemet med trusten i sin 

interna internationella skatterätt.3  

 

Uppsatsen kommer att fokusera på tillvägagångssättet vid en trusts skatterättsliga 

behandling, men kommer inte att kunna gå närmare in på vad detta får för 

konsekvenser. I framställningen kommer huvudsakligen inkomstskatten att behandlas.  

 

Uppsatsen tar sikte på att personer är fysiska personer. Läsaren bör dock hålla i minnet 

att personer som figurerar i en trustkonstellation även kan vara juridiska personer, men 

dessa situationer kommer inte att behandlas speciellt.    

 

                                                 
3 Värt att nämna är dock att i Danmark har en trust kommit att ses som ett självständigt 
skattesubjekt där det inte gick att beskatta stiftaren och dennas make. (Leif Weizman, 
Status of trusts in Danish Tax Law, European taxation, March 1995, s 91. Artikeln 
behandlar ett rättsfall från skattedomstolen (Landskatteretten) den 11 juli 1994 ) 
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1.4 Metod 
Metoden för framställningen är den klassiska rättsdogmatiska metoden. I den 

utsträckning lag och förarbeten finns att tillgå kommer jag att använda mig av dessa, 

men det är framför allt doktrin och praxis som kommer att ligga till grund för uppsatsen. 

I en avslutande reflektion om trustens rättsliga status kommer även ledning att sökas i 

politiska och samhällsekonomiska aspekter. Dessa kommer att vägas samman med det 

som framkommit i den i uppsatsen juridiska genomgången för att se vad som torde 

kunna vara ett rimligt ställningstagande i svensk rätt vid en samlad bedömning.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för det flexibla trustinstitutet och hur bristfälligt 

reglerad svensk hantering av denna utländska rättsfigur är. Därefter ges läsaren en 

översiktlig bild över möjliga skattemässiga hanteringar av trusten i Sverige och vad som 

torde vara avgörande för hur en trust skall behandlas. Den logiska uppbyggnaden av 

uppsatsen skulle förmodligen vara att dessa alternativa sätt att skattemässigt hantera 

trusten presenterades i slutet av uppsatsen, där de skulle kunna användas som verktyg i 

ett resonemang huruvida trusten bör vara ett skattesubjekt i Sverige. Jag har dock valt 

att presentera dessa beskattningsalternativ redan i början av uppsatsen, dels för att 

levandegöra problematiseringen och snabbt låta läsaren bli insatt i olika frågeställningar 

som kan uppkomma, dels för att redan tidigt avgränsa uppsatsen till att enbart behandla 

de situationer då det skulle kunna vara aktuellt med att behandla trusten som ett 

självständigt rättssubjekt.   

 

Uppsatsen träder sedan in i skedet då trustens möjliga status som skattesubjekt utreds. 

Först kommer en kort praxisgenomgång av de svenska fall då en trust figurerat på ett 

eller annat sätt. I denna sparsamma praxis framgår att trusten i flera fall har betraktats 

som ett självständigt subjekt, men uttalanden är inte transparenta nog för att ge klarhet i 

hur man nått detta avgörande. Det blir därför intressant att undersöka vad som ligger till 

grund för dessa uttalanden. Efter en genomgång av den svenska interna internationella 

skatterätten, där Sveriges skatteanspråk regleras, finner vi att trusten torde behöva anses 

vara en utländsk juridisk person för att den skall kunna behandlas som ett skattesubjekt. 

Definitionen för utländsk juridisk person kräver bl a att subjektet är en association, 

vilket en trust inte är.  Inte heller stiftelsen är en association, men trots detta har 
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Regeringsrätten nyligen funnit att en norsk stiftelse omfattas av utländsk juridisk person 

begreppet. Intressanta delar av fallet refereras och parallellt med detta redogörs för 

åsikter i doktrin om de begrepp som diskuteras i fallet. 

 

Den huvudsakliga analysen i arbetet kommer att omfatta frågan om huruvida även en 

trust skulle kunna anses vara en utländsk juridisk person och därmed ett skattesubjekt. 

Till grund för denna analys kommer att ligga den diskussion som förts om 

stiftelsebegreppet i Sverige, i såväl civilrättslig som skatterättslig mening. Slutligen 

framförs mina egna reflektioner om en lämplig hantering av trustens skatterättsliga 

status i Sverige, de lege ferenda.  
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2. Allmänt om trusten 
Trusten är ett slags fiduciariskt rättsförhållande, d v s en egendomsöverföring till en 

person för ett visst ändamål där mottagaren inte får använda egendomen för egen 

räkning.4 Generellt sett är det tre typer av personer inblandade i en trustkonstellation; 

stiftare (settelor), förvaltare (trustee) och förmånstagare (beneficiary). Det kan även 

förekomma av stiftare utsedda personer med specifika uppgifter, såsom att övervaka 

trustförvaltare5 eller utse nya förmånstagare6. Stiftare7 anger i en trusturkund vilken 

egendom som skall ingå i trusten och hur denna skall förvaltas. Urkunden utgör den 

rättsliga ramen för hur en förvaltare kan disponera över trustegendomen, vilket innebär 

att går en förvaltare utanför ramen är handlingen ogiltig. Stiftare kan även uttrycka 

önskningar i ett icke juridiskt bindande dokument, ett s.k. letter of wishes.  

 

 
Illustrationen är tagen från Ström och Källqvist avsnitt 5. 

 

                                                 
4 Man brukar skilja mellan två typer av fiduciariska rättsförhållanden; 
säkerhetsöverlåtelsen och förvaltningsöverlåtelsen, där trusten tillhör det sistnämnda. 
Hessler s 34 
5 Protector 
6 Appointer 
7 Jag kommer i uppsatsen kalla alla slags tillskjutare av egendom för stiftare men 
ordvalet utesluter inte att man kan tänka sig stiftare som skjuter till egendom till en 
tidigare upprättad trust. 

Stiftare 

Trust-
egendom 

Beneficiary 

Tillskjuter egendom 

Åtnjuter 
egendom 

Trust-
förvaltare 

instruktioner

Protector 
Appointor 
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2.1 Trustens historia 
Trusten har sin historiska bakgrund i medeltida England.  Konstruktionen användes dels 

av korsriddare för att deras egendom skulle kunna förvaltas i enlighet med deras vilja i 

den händelse att de inte skulle återvända från sina färder. När de väl kom hem kunde de 

återta kontrollen över sina medel igen. Trusten användes även av kyrkan som ett medel 

att kringgå en lag som begränsade hur mycket som fick skänkas till kyrkan. Genom att 

biskopen mottog egendom som skulle användas för kyrkans räkning kunde man motta 

obegränsade resurser utan att det stred mot lagen. Idag används truster av många olika 

anledningar bl a som ett sätt att sammanhålla egendom (t ex en fastighet eller ett 

företag) vid generationsskifte, förmögenhetsförvaltning under skatteförmånliga former 

eller som ägare till internationella holdingbolag.8  

 

Att trusten figurerar i England och USA men inte i Sverige har den förklaringen att våra 

rättssystem på många sätt skiljer sig åt. Inom common law finns t ex en möjlighet till 

delad äganderätt som det inte finns någon motsvarighet till inom vår civil law. Den 

delade äganderätten, d v s att trustförvaltaren har den legala äganderätten men att 

förmånstagaren har åtnjutanderätten, är en del av den svårbegripliga equity 

rättsordningen.  

 

Equity uppkom någon gång under medeltiden i England eftersom det ibland uppkom 

situationer då den person som common law pekade ut som den legale ägaren inte alltid 

upplevdes vara den moraliske ägaren. Man valde därför att göra äganderätten tudelad 

för att göra den ”moraliske ägaren” berättigad till åtnjutandet av egendomen. Equity har 

sedan dess fått en alltmer framträdande roll och har idag företräde framför common law, 

vilket visar sig i att förmånstagare idag ofta har bättre rätt än trustförvaltare.9  Ett 

exempel på förmånstagares starka rätt är de regler om skadeståndsansvar som finns för 

trustförvaltare p g a vad som kallas för breach of trust. Har förvaltare gått utanför det 

ändamål trustegendomen avsatts för, eller disponerat trustegendomen i strid med 

förmånstagares intresse, har förmånstagare rätt att driva saken i domstol. 

 

 

 
                                                 
8 http://www.pt-consultancy.se/ 
9 Jönsson, IUR-information 2004 s 4 
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2.2 Trustens utformning 
Att redogöra för trustens utseende är inte lätt, men i doktrinen brukar tre rekvisit 

uppställas vid upprättandet av en trust.10 

1. Avsikt att bilda en trust. 

2. Specificerad egendom. 

3. Bestämd förmånstagare finns, antingen individuellt eller generiskt.11 

Trustens utseende skiljer sig åt i de jurisdiktioner där den återfinns, även inom en och 

samma jurisdiktion finns det en uppsjö av olika slags truster. Jag ska nedan schematiskt 

försöka redogöra för de vitt skilda sätt en trust kan utformas på. I litteraturen är 

uppgifter ofta motstridiga och trustbegreppet väldigt ”spretigt”.12 Figuren nedan är 

enbart ett försök att beskriva olika huvuddrag och de benämningar jag använder för de 

olika trustutformningarna används inte heller enhetligt. Jag ser det emellertid inte heller 

som relevant för denna uppsats att gräva djupare i en utländsk klassificering av truster 

och vilka möjligheter som står till buds när man upprättar en trust. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka trustens skatterättsliga behandling vid kontakt med Sverige. När svensk 

domstol har kommit i kontakt med trusten har man valt att göra bedömningar i det 

enskilda fallet oberoende av hur de olika utformningarna klassificeras. Vad man väljer 

att benämna konstruktionen påverkar inte den svenska skatterättsliga bedömningen.13 

Med denna översikt hoppas jag dock på ett enkelt och överskådligt vis kunna 

åskådliggöra trustens möjligheter och dess flexibilitet.14 

 

                                                 
10 Dessa rekvisit brukar kallas ”three certainties”. 
11 Individuellt bestämda förmånstagare betyder att de nämns vid namn eller att 
mekaniskt verkande regler beträffande familjetillhörighet föreskrivs. Generiskt 
bestämda förmånstagare hänför sig till viss grupp eller liknande och uppfyller eventuellt 
andra kvalifikationer utöver detta. Hessler s 52. 
12 Jag har försökt göra en sammanställning av de redogörelser om olika trustindelningar 
som gjorts på svenska. Vid motstridiga uppgifter har jag valt att redovisa det som jag 
har uppfattat som det troligen riktiga, utan att närmare undersöka det eftersom det inte 
har varit möjligt inom ramen för denna uppsats. Jämför trustens första rekvisit med 
implied trust i figur 1. Det ger en tydlig bild av hur uppgifter kan gå stick i stäv med 
varandra. Att uppgifter i detta avsnitt ibland är motstridiga, missvisande och kanske till 
och med felaktiga ser jag emellertid inte som ett hinder för att fullfölja min uppsats 
13 Se LR i Mariestad, mål nr 486-98, referat i avsnitt 5.1 
14 Den schematiska bilden bygger på figur 1 i Laestadius uppsats. 
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Trustens uppkomst Expressed Implied/statutory Constructive Resulting
Upprättas genom stiftares Upprättas genom lag Uppstår när egendom Upprättandet av
avsiktliga agerande. Formkrav eller domstolsbeslut med  innehas av orättmätig trust misslyckas.
finns inte, men skriftligt är att anledning av en stiftares ägare. Equity. Trustegendom
föredra ur bevissynpunkt oavsiktliga handlande återgår till stiftaren.

Tidpunkt för tillkomst Inter vivos Testamentory
Under stiftarens livstid Genom testamente

Omfattning av verkställighet Executory Executed
Trusten är ofullständigt verkställd Verkställd trust
Urkund är ej tillräcklig för att 
fullfölja ändamålet

Trustens Syfte Public Private (observera att Private trusts, till skillnad från Public trusts, 
Stödjer visst ändamål, Förmånstagarkretsen är bestämd är underställda "the rule against perpetuities", d v s trustens
vanligtvis välgörande ändamål  till en eller flera fysiska eller  varaktighet får inte vara obegränsad utan kan längst sträcka

juridiska personer sig till 21 år efter en persons liv)

Stiftarens återtaganderätt Revocable Irrevocable
Stiftaren har rätt att återta Stiftaren har effektivt avskilt 
trustegendomen sig från trustegendomen

Förvaltarens aktivitet Simple Special 
Förvaltaren är endast mottagare Förvaltaren har långtgående
och förvaltar utan aktiva uppgifterbehörighet vad gäller investeringar

och löpande förvaltning

Förmånstagarens rättigheter Fixed Discretionary Bare Interest in possession
Varje förmånstagare har Förmånstagare är en angiven krets,Förmånstagare har Förmånstagare har endast 
förutbestämd rättighet men förvaltare avgör när utdelning omedelbar förfoganderätt rätt till avkastning

sker med hur mycket och till vem till såväl kapital som avkastning

 
 

 

2.3 Skatterättslig hantering av trusten i sitt hemland 
I de flesta trustländer anses inte trusten vara en juridisk person15 och trusten är inte 

heller ett skattesubjekt. Istället är trustförvaltaren trustegendomens legale ägare och 

skattesubjekt vid beskattning av trustegendom. En grundläggande princip inom svensk 

skatterätt är skatteförmågeprincipen, vilken innebär att den som drar ekonomisk nytta 

av egendom är den som skall beskattas. Skatteförmågeprincipen återfinns även i t ex 

engelsk skatterätt, men eftersom en trust kan ha en obestämd förmånstagarkrets har man 

valt det mer praktiska tillvägagångssättet att trustförvaltaren är skattesubjekt. 

Förvaltarens egendom hålls dock avskild från trustegendomens och de kostnader som 

uppkommit i samband med förvaltningen kan han gottgöra sig för ur trustegendomen. 

När en förmånstagare får en utbetalning från trusten skall han beskattas för sina 

uppburna inkomster men kan då avräkna den skatt som trustförvaltaren redan erlagt.16 

Från huvudregeln, att trustförvaltaren är skattesubjekt, finns undantaget att 

förmånstagare blir skattskyldiga om de har en direkt förfoganderätt till trustegendomen, 

                                                 
15 Trusten har ingen rättskapacitet och kan således inte själv kan ha rättigheter eller 
skyldigheter.  
16 Det blir på detta sätt inte fråga om en sådan dubbelbeskattning som vi tillämpar för 
utbetalningar från aktiebolag här i Sverige. Hagstedt s 75 ff 
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exempelvis vid s k bare trust (se schema ovan) , eller om trusten är återkallelig och 

stiftaren kan återta den tillförda egendomen.17 

 

3. Trusten i Sverige 
Hur skall då trusten behandlas skatterättsligt i Sverige? Det finns ingen svensk reglering 

av trusten, varken civilrättslig eller skatterättslig. Sverige har anslutit sig till 

konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen), men frågor 

som rör trustinstitutet undantas från konventionens tillämpningsområde.18 

Haagkonventionen19 har som syfte att få en konsekventare tillämpning av trustinstitutet, 

men denna konvention har inte Sverige ratificerat. Trusten erkänns på sätt och vis 

indirekt i Sverige genom att de omnämns i vissa dubbelbeskattningsavtal. OECD:s 

modellavtal föreskriver att person som omfattas av avtal skall förstås i vid bemärkelse 

och i bilaterala avtal med common law länder såsom USA och Canada sägs uttryckligen 

att trusten är en person som omfattas av dubbelbeskattningsavtalet.20 Även andra 

dubbelbeskattningsavtal innehåller bestämmelser om truster och trustförvaltare.21 

Svenska stiftelser omfattas av dubbelbeskattningsavtalen och medges avtalsförmåner 

och det är rimligt att avtalsslutande staters truster behandlas på samma sätt.22 

 

Att trusten erkänns i vissa dubbelbeskattningsavtal ger emellertid inga svar på frågan 

hur trusten skall behandlas skatterättsligt i Sverige. Eftersom lagstiftaren inte uttalat 

någonting får vägledning sökas i praxis och doktrin. Praxis är sparsmakad och 

Regeringsrätten har valt att upphäva förhandsavgöranden och avvisa överklaganden, 

vilket gör att man kan ifrågasätta om målen har prejudicerande värde över huvud taget. 

RR har egentligen aldrig uttalat sig om trustens ställning i den svenska skatterätten.  

 

                                                 
17 Simon, SN 1992 s 412, Jönsson, IUR-info 2004 s 15 
18 FAR info nr 18 1997 
19 Convention on the Law applicable to Trusts and their Recognition, Haag 1985. Prop 
1997/98:14 
20 Punkt 2 i kommentaren till artikel 3 i OECD:s modellavtal. Artikel 3 punkten 1 i 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA, Artikel 3 punkten 1 c i 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. 
21 T ex artikel 2 punkt 4 i dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland.  
22 Sundgren, IUR-info 1997 s 23 
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Innan en genomgång av svensk praxis företas och innan lagval diskuteras kan det vara 

intressant att se vilka alternativ som finns vid beskattning av trustegendom och dess 

avkastning samt varför dessa alternativ är tänkbara. På så sätt ges förhoppningsvis en 

bra förståelse för den efterkommande diskussionen om trusten som ett skattesubjekt. 

  

4. Beskattning av truster – möjliga synsätt 
Som åskådliggjordes i figuren ovan ryms vitt skilda rättsfigurer inom begreppet trust. 

Det är därför inte möjligt att fastslå ett sätt hur en trust skall beskattas, men jag vill i 

detta avsnitt redogöra för vilka principiellt tänkbara möjligheter som syns realistiska.23 

Sundgren menar att beskattning av trustegendom och dess avkastning torde ske med 

utgångspunkten att överföringen till trusten kan ha skett på tre sätt:  

a) ingenting har hänt eftersom stiftaren inte har avhänt sig egendomen och därför skall 

han även fortsättningsvis bli beskattad.  

b) en definitiv överlåtelse har skett på så sätt att stiftaren inte längre är ägare och 

egendomen är bunden på så sätt att den måste betraktas som ett eget skattesubjekt.  

c) en definitiv överlåtelse av egendomen har skett men överlåtelsen skall anses ha skett 

direkt till förmånstagaren, som beskattas.24  

 

Ett fjärde angreppssätt framförs av bl a Ström och Källqvist och innebär att man i 

Sverige behandlar truster på samma sätt som de behandlas i sin hemstat:25  

d) låta förvaltaren vara skattesubjekt. 

 

Även Hessler har funderat kring möjliga tillvägagångssätt vid beskattning av 

stiftelseliknande företeelser; ”i en del fall når [man] resultatet att fonden bör behandlas 

såsom särskilt subjekt. Ofta torde emellertid ändamålssynpunkter leda till att man med 

bortseende från att medlen äro bundna beskattar destinatären för egendomen på samma 

sätt som för annan honom tillhörig egendom. Slutligen är det tänkbart att då en fond av 

här avsett slag bildas, någon skattekraft över huvud icke bör anses uppkomma och 

                                                 
23 Värt att tydliggöras är att uppsatsen i första hand kommer att behandla 
inkomstbeskattning av en trustegendoms avkastning och i viss mån även 
förmögenhetsbeskattning av egendomen. Det finns dock fler skatter som kan bli 
aktuella vid frågan om trustbeskattning, t ex avkastningsskatt på pensionsmedel m m. 
24 Sundgren, IUR-info 1997 s 13 
25 Ström och Källqvist, 8.4 
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därför beskattningen uppskjutes till dess egendomsbindningen upplöses”26 Hessler tar 

alltså upp alternativ b och c samt presenterar ett femte alternativ: 

e) att skjuta upp beskattningen.  

 

Vilka alternativ av skatterättslig behandling som kan komma ifråga för en enskild trust 

beror på en rad civilrättsliga omständigheter. Nedan kommer mer ingående att 

behandlas hur skatterätten till stor del utgår från hur saker och ting betraktas 

civilrättsligt (se avsnitt 5.6). Alternativen a - e kommer att presenteras med en mer 

ingående beskrivning av dessa avgörande civilrättsliga omständigheter.  

 

Med nedanstående bild vill jag illustrera de resonemang som kommer att föras kring om 

och när de olika alternativen kan bli aktuella. Inledningsvis granskas den civilrättsligt 

kanske mest betydelsefulla rättshandlingen vid en trusts upprättande, nämligen 

stiftarens egendomsöverlåtelse till trustförvaltare. Om stiftaren avskilts från sin 

egendom följer frågan vem som skall anses vara mottagare. Finns ingen mottagare kan 

istället trusten anses vara ett rättssubjekt och mottagare av gåvan, eller så blir 

beskattning inte aktuell under året.  

                                                 
26 Dessa möjliga beskattningstillvägagångssätt presenteras relativt kortfattat eftersom 
skatterättslig syn på stiftelser ligger utanför hans arbete, Hessler s 111 
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4. 1 Stiftare som skattesubjekt 
Om en person vill överlåta egendom till annan räcker det inte alltid med en 

överenskommelse för att överlåtelsen skall få rättslig verkan. För att en gåva skall bli 

giltig krävs normalt att egendom överlämnas till gåvotagaren eller behörig representant 

för denne (tradering), men i vissa fall kan även en utfästelse om gåva bli giltig. En 

utfästelse kan enligt lag fullbordas genom att givaren överlämnar ett skuldebrev, att 

gåvan var avsedd att komma till allmänhetens kännedom, att egendomen registreras på 

gåvotagaren eller att gåvan överlämnas till en mellanman.27  

 

                                                 
27 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 1-4 §§ 

Egendomsöverföring giltig med sakrättslig verkan? 

Stiftaren är  
fortsatt ägare 

Vem är mottagare? 

Förmånstagare Trustförvaltare Trusten 

Är trusten skattesubjekt? 

Beskattning 
uppskjutes till 

dess egendomen 
mottas av ett 
skattesubjekt 

Trusten 
beskattas som 

en stiftelse 

Nej Ja

Ja Nej
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4.1.1 Utfästelse om gåva 
Vid en egendomsöverlåtelse till en trustförvaltare är överlåtelsen benefik och sker i ett 

sammanhang där det är klart att parternas avsikt är att mottagaren inte skall åtnjuta 

egendomen eller dess avkastning utan endast förmedla det vidare. Man skulle därför i 

Sverige kunna se trustkonstellationen som en gåva via en mellanman.28 29 En gåva 

genom mellanman regleras i gåvolagen på följande vis: 

 

”Har någon såsom gåva åt annan till bank överlämnat penningar eller annan lös 

egendom utan att förbehålla sig rätten att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad 

när det givna av banken blivit mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta gälla 

ändå att av banken utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.” 30  (min kursivering) 

 

4.1.1.1 Överlämnande till bank 
Gåvan skall enligt lydelsen överlämnas till bank. Lagberedningen framhöll att banker 

med hänsyn till den offentliga kontroll de är underkastade har särskilda förutsättningar 

att såsom mellanman kunna tillvarata gåvotagares intressen.31 Vissa menar att detta talar 

för att endast bank är möjlig mottagare för att gåvan skall fullbordas. Andra menar att 

lagrummet endast reglerar ett specialfall och att gåvor i andra situationer kan anses 

fullbordade enligt allmänna rättsgrundsatser om avtal för tredje man eller negotiorium 

gestor.32   

                                                 
28 Visserligen skulle man kunna tänka sig att det är en renumeratorisk gåva, d v s att 
förmånstagare har utfört ett arbete som stiftaren vill ersätta denne för genom att utse 
honom till förmånstagare. Detta påverkar emellertid inte frågan om hur gåvan blir giltig, 
detta påverkar endast hur utbetalning skall klassas hos förmånstagaren. Har 
utbetalningen förorsakats av arbete skall det ses som inkomst av tjänst, medan en gåva 
är skattefri inkomst.  
29 Värt att nämnas är att den mottagande förvaltaren handlar på uppdrag åt en 
förmånstagare, från vilken han inte har fått något uppdrag, varför detta ibland även 
brukar benämnas negotiorum gestor, en tjänst utan uppdrag. Den typiska gestorn 
handlar emellertid på eget bevåg, helt utan uppdrag. Därför anser Hessler att det är 
bättre att beteckna förhållandet som egendomsbindning där mottagaren har ställning av 
förvaltare. En del har även kallat företeelsen för ett tredjemansavtal. Hessler har 
synpunkter även på denna benämning. I en egendomsbindning av förevarande slag är 
det huvudsakliga momentet att mottagaren endast har rätt att använda medlen på visst 
sätt, medan i tredjemansavtalet är mottagaren snarare en löftesgivare som förbinder sig 
att prestera medel till tredje man. Hessler s 84 
30 Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 4 §  
31 Prop 1936:2 s 50 
32 Silfverberg, SN 1997 s 491  
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Innan lagens tillkomst hade i praxis annan än bank accepterats som mellanman.33 Även 

efter lagens införande finns ett rättsfall som anses antyda att annan än bank kan komma 

ifråga som sådan mellanman. Givaren hade i fallet överlämnat pengar till en 

privatperson, A, med uttalandet ”tag pengarna och hjälp pojken, men jag vill inte att 

Dagny skall ha dem”. Mottagaren förvarade pengarna en tid men skickade sedan 

tillbaka dem till givaren. Fråga var om hon mottagit pengarna å pojkens vägnar. HD 

menade att gåvan inte fullbordats, eftersom A inte har haft för avsikt att motta gåvan för 

pojkens räkning. HD tog inte upp frågan om privatpersonen kunde ha accepterats som 

mellanman om hon varit införstådd med att det var en gåva.34 Som sagt har rättsfallet 

anses antyda att annan än bank kan accepteras som mellanman enligt 4 § gåvolagen, 

eftersom inte HD avfärdade gåvans fullbordan direkt, men några slutsatser kan 

egentligen inte dras av rättsfallet.  

 

Det är oklart huruvida en trustförvaltare kan vara en mellanman som gåva kan 

överlämnas till för en giltig utfästelse om gåva enligt 4 § gåvolagen. 
 

4.1.1.2 Förbehåll om förfoganderätt 
Enligt lagrummet kan äganderätten inte anses övergå om givaren fortfarande efter 

överlämnandet av egendom till mellanman kan förfoga över egendomen eller åtnjuta 

dess avkastning. Med andra ord får han inte direkt eller indirekt kunna tillgodogöra sig 

egendomen eller dess avkastning och inte heller styra över (viss del) av förvaltningen av 

egendomen. Bestämmelsen att ett sådant förbehåll medför ogiltig gåva har sin grund i 

en inte helt entydig praxis innan lagens tillkomst. Uttalanden av lagberedningen ger 

intryck av att man slutligen stannat för att utforma lagen på detta sätt, eftersom 

avsaknaden av ett dylikt förbehåll tydligt markerar att man haft verklig gåvoavsikt.35 

Enligt allmänna rättsprinciper kan en gåva inte fullbordas utan gåvoavsikt.  

 

Även om en trust kallas för oåterkallelig, d v s ett arrangemang utan några förbehåll om 

att egendom kan återtagas, måste hänsyn tas till de faktiska omständigheterna och vilka 

möjligheter givaren i praktiken har att förfoga över egendomen.36 Det som komplicerar 

                                                 
33 NJA 1933 s 269 
34 NJA 1961 s 673 
35 Silfverberg s 491  
36 Sundgren, IUR-info 1998 s 3 
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en stiftares avskiljande från sin egendom vid trustbildning är att han vid sidan av 

trusturkunden, där trustens ändamål stadgas, kan uttrycka önskemål för egendomens 

förvaltning genom letter of whishes. Detta är icke rättsligt bindande dokument som 

uttrycker stiftarens vilja. Dokumenten är inte en del av trusturkunden och kan därför 

ändras fortlöpande.  

 

Stiftare kan även utse personer med speciella uppgifter vid sidan av trustförvaltaren t ex 

en övervakare som ser till att stiftares önskningar respekteras av trustförvaltaren.  

Övervakaren kan ha vida befogenheter och inneha vetorätt mot förvaltares beslut.  

Skulle stiftaren mista förtroendet för övervakaren kan han avskeda denne. Dessa 

kontrollinstrument som en stiftare kan inneha gör att det i praktiken fortfarande kan vara 

stiftaren som bestämmer. Stiftaren kan även tänkas behålla kontrollen genom avtal med 

förvaltaren. Ytterligare en aspekt är att om en stiftares livskamrat är utsedd till 

förmånstagare kan stiftare anses indirekt kunna tillgodogöra sig trustegendomen.  

 

I RÅ 1999 not 20 frågade sig SRN om trustegendomen blivit tillräckligt avskild för att 

trusten skulle kunna anses utgöra rättsbildning eller om detta förfarande var att likna vid 

ett återkalleligt förvaltaruppdrag, d v s antingen var stiftaren fortfarande att anse som 

ägare eller så kunde trusten som eget rättssubjekt anses ha mottagit egendomen. Det 

avgörande i frågan var stiftarens möjligheter att förfoga över kapitalet. Trusten hade 

bildats med ett instruktionsbrev och med en beskyddare, vars godkännande 

trustförvaltaren behövde i vissa situationer. Nämnden konstaterade även att 

trustförvaltare ofta är ett bolag med affärsidé att vara förvaltare i trustarrangemang och 

att dessa bolag är beroende av nöjda kunder för att klara sig på den öppna marknaden. 

Stiftaren torde med dessa instrument i praktiken kunna påverka till vilken av 

förmånstagarna och med vilket belopp medel skall utdelas. Stiftaren hade emellertid 

inte möjlighet att återta trustegendom eller låta den användas för andra ändamål än de 

som stadgades i trusturkunden. Nämnden fann att egendomen var tillräckligt avskild.  

 

RR kom sedan att avvisa det överklagade förhandsbeskedet och det är därför svårt att 

dra några riktiga slutsatser av SRN:s uttalande. Fallet visar dock hur svårt det kan vara 

att avgöra om en stiftare kan förfoga över trustegendom eller inte. Skatteverket anser att 

RR med sitt avvisningsbesked antyder att även vid oåterkalleliga förhållanden gäller att 

stiftare, med eller utan protector, inte får inskränka förvaltares handlingsutrymme på ett 
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sådant sätt att denne blir en marionett.37 Även Sundgren har försökt dra slutsatser av det 

avvisade förhandsbeskedet. Han menar att RR:s dom avspeglar en långtgående 

misstänksamhet om att stiftaren inte skiljt sig från trustegendomen och att stiftaren i 

praktiken kan förfoga över och kontrollera den. I fallet var det fråga om en oåterkallelig 

trust där stiftaren inte skulle kunna bli förmånstagare. Sundgren funderar på om RR:s 

misstänksamhet kan ha att göra med förvaltarens rätt att utse förmånstagarkretsen (med 

protectors godkännande). Varför skulle stiftaren vilja att ett bolag på Isle of Man ska ha 

rätt att utse nya förmånstagare? I sitt letter of wishes hade stiftaren sagt att han ville att 

hans barn skulle bli förmånstagare med lika rätt efter sin och sin hustrus bortgång. 

Uttalandet antyder att förvaltaren skall utse hustrun som förmånstagare och på detta sätt 

kan även stiftaren komma att åtnjuta trustegendomen. Man skulle kunna dra slutsatsen 

att stiftaren måste avskära sig all slags kontroll över trustegendomen. Möjligen har RR 

även påverkats av att trusten var hemmahörande i Isle of Man, en notorisk s k tax 

haven. Sundgren gissar att de praktiska konsekvenserna av RR:s avvisning torde bli att 

skattemyndigheterna kommer göra gällande att stiftare skall fortsatt anses vara ägare till 

trustegendom. 38 

 

4.1.1.3 Förfoganderätt av olika slag 
I doktrin har vid gåva via mellanman gjorts skillnad på förbehåll som ger givaren 

möjlighet att själv tillgodogöra sig medel och förbehåll som endast ger honom 

förfoganderätt i bemärkelsen att kunna bestämma angående en omplacering av 

värdepapper etc.39 Silfverberg påpekar att dessa uttalanden kanske inte skulle ha gjorts 

efter ett avgörande där HD inte gjorde något uttalade om förfoganderätt av olika slag, 

trots att fallet gav utrymme för sådan diskussion.40 En mamma hade satt in barnbidrag 

på sina barns konton. I bankboken finns antecknat ”med dispositionsrätt för M”. En tid 

därefter tog M ut alla medel från barnens konton. HD konstaterar endast att 

barnbidraget tillhörde M och att hon satte in dessa på kontot samt att detta hade varit en 

                                                 
37 RSV Info utland 2 
38 Sundgren, IUR-info 2001 s 12 
39 Silfverberg s 492  
40 Silfverberg menar att mamman i fallet hade använt pengarna för ändamål som kunde 
anses ha kommit barnen till godo. Min åsikt är att mamman inte alls kan anses ha 
förfogat i betydelsen förvaltning, något hon själv inte heller gjorde gällande. Hon 
bestämde hur pengarna skulle användas, inte förvaltas eller investeras. 
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gåva om hon inte gjort förbehåll om förfogande, vilket hon gjort.41 I ett senare skattemål 

ansåg RR att föräldrars förbehållna dispositionsrätt över medel insatta på barnens konto 

endast avsåg förvaltningsrätt över medlen. Egendomens avkastning hade tillfallit barnen 

utan förbehåll och de var således skattskyldiga för ränteinkomsterna.42  

 

En stiftare som samtidigt är trustens förmånstagare torde resultera i att egendomen inte 

kan anses avskild från stiftarens egendom.43 Men om det är möjligt att ge förfoganderätt 

två olika betydelser blir det i trustens fall intressant med Simons tanke om att stiftare 

själva bör kunna vara förmånstagare till en trust där endast trustegendomens avkastning 

utdelas.44 Stiftaren kommer i så fall nämligen aldrig att kunna tillgodogöra sig den 

tillskjutna egendomen och på så sätt är han effektivt avskild från den egendom han 

tidigare tillskjutit. Man skulle kunna välja att se situationer då stiftaren tillhör 

förmånstagarkretsen eller indirekt blir mottagare av egendomen som ett specialfall av 

det nedan behandlade alternativet att låta förmånstagare vara skattesubjekt. Jag ser dock 

snarare situationen som att han aldrig har avskilt sig från den överförda egendomen och 

således fortfarande är ägare. 

 

4.1.2 Gåva 
En egendomsöverlåtelse som sker till en trustförvaltare behöver inte nödvändigtvis 

anses vara en gåva via mellanman. Överlåtelsen skulle även kunna ses som en gåva där 

trusten ses som ett självständigt mottagande rättssubjekt med förvaltaren som behörig 

representant, ungefär som en donation till en stiftelse. I detta fall är det lättare att avgöra 

om stiftaren avskiljt sig från sin egendom eftersom det är traditionsprincipen som gäller 

för en vanlig gåva. 

 

Har inte överlåtaren avskilt sig från sin egendom civilrättsligt har ur skatterättsligt 

perspektiv ingenting hänt. Han skall fortfarande ses som ägare och därmed är han rätt 

                                                 
41 NJA 1981 s 464. I ett skattemål från HovR för Övre Norrland 6 okt 1989 avgjordes 
ett liknande fall på samma sätt med en hänvisning till NJA 1981 s 464 
42 RÅ 1987 ref 126 
43 Hessler påpekar att egendomen inte torde vara skyddad från stiftares borgenärer 
eftersom egendomsbindningen inte har ett legitimt syfte, s 132 
44 Simon, SvSkt 1998 s 467 
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skattesubjekt att beskatta.45 Denna huvudregel utgår från att inkomstkällans innehavare 

är skattskyldig för inkomst.46  

4.2 Förmånstagare som skattesubjekt 
Vid en definitiv och oåterkallelig överlåtelse av egendom kan det ibland vara aktuellt att 

se förmånstagaren som skattesubjekt på så sätt att egendomsöverföringen kan anses ha 

skett direkt till förmånstagare. Man ser igenom att det finns en trust och en 

trustförvaltare där gåvan mellanlandar av den anledningen att förmånstagare har 

rättigheter som kan göras direkt gällande gentemot trustförvaltaren. Som redogjordes 

ovan beskattas även i trustländerna ofta förmånstagare till t ex fixed trusts på detta sätt 

(se ovan 2.2 och 2.3). 

 

Enligt skatteförmågeprincipen skall människor betala skatt efter sin förmåga, vilken 

mäts i hur stor inkomst man har. En förmånstagare, som kan hävda sin rätt till medel ur 

en trust, anses ha fått inkomsten redan innan de fått själva utbetalningen. På grund utan 

sin ökade skatteförmåga skall de beskattas redan vid denna tidpunkt. 
 

Ett rättsfall från länsrätten i Mariestad47 visar att för att det skall bli aktuellt att beskatta 

en förmånstagare krävs att det i trusturkunden specificerats hur egendomen och/eller 

dess avkastning skall användas så att det i viss mån går att utläsa vem som kan få del av 

utbetalning. I fallet framhöll ena barnet att trusten faktiskt hade två förmånstagare, 

vilket skulle tala för att det var osäkert vilket utav barnen som skulle erhålla utbetalning. 

Detta argument höll inte eftersom det i urkunden tydligt föreskrevs på vilket sätt barnen 

skulle erhålla medel. 

 

4. 3 Förvaltare som skattesubjekt 
Ibland kan inte någon slutgiltig förmånstagare säkert identifieras. Detta är fallet vid den 

s k diskretionära trusten där förvaltare bestämmer vilken förmånstagare ur 

förmånstagarkretsen som kommer att erhålla utdelning (se schema i 2.2). Eftersom 

                                                 
45 Om han verkligen blir skattskyldig i Sverige beror på hans skatterättsliga hemvist (se 
nedan 5.3) samt vilken skatt det är fråga om.  
46 Avsteg har i praxis gjorts från huvudregeln, men oftast har man hållit sig till 
huvudregeln och motiverat detta med att ägaren disponerat över inkomsten även om han 
inte tillgodogjort sig den. LLMS s 99 
47 LR i Mariestad, mål nr 486-98. Se i praxisgenomgång nedan 5.1 
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ingen definitiv åtnjutare kan fastställas strider det mot skatteförmågeprincipen att 

beskatta förmånstagare i förmånstagarkretsen. Stiftaren har avskiljt sig från egendomen 

med sakrättslig verkan och är inte längre ägare. Han har således inte någon 

skatteförmåga och skall inte beskattas. Mottagare för tillfället är trustförvaltaren. Ett 

alternativ skulle vara att även i Sverige lösa beskattningen som man gör i trustens 

hemland - låta trustförvaltaren vara skattesubjektet som egendomen och dess avkastning 

skall hänföras till. Den skatt trustförvaltaren erlägger kan han ersättas med ur 

trustegendomen och den slutgiltiga förmånstagaren kan tillgodoräkna sig redan erlagd 

skatt när de sedan blir beskattade vid kommande utbetalningar.  

 

Detta alternativ har inte diskuterats i doktrin i någon större utsträckning.48 Det skulle 

vara praktiskt att acceptera utländsk rättsordning i så stor omfattning som möjligt. Man 

har dock inte ansett det vara en bra lösning, eftersom Sverige inte kan ha skatterättsliga 

anspråk i någon större skala på en utomlands bosatt trustförvaltare. Är trustförvaltaren 

det skattesubjekt som trustegendomen skall anses hänförlig till är det nämligen hans 

skatterättsliga status som avgör vilka skatteanspråk Sveriges har. I de allra flesta fall 

kommer trustförvaltaren inte att bo i Sverige och han kommer att vara begränsat 

skattskyldig. (Se nedan 5.3)  

 

Jönsson anser att förvaltare inte torde kunna vara skattesubjekt eftersom vår 

rättsordning inte har synsättet med den delade äganderätten och enligt 

skatteförmågeprincipen beskattas den person som erhåller ekonomisk nytta av 

egendomen i fråga. Denna anledning är något oklar eftersom den delade äganderätten är 

ett civilrättsligt problem som inte nödvändigtvis påverkar den skatterättsliga synen och 

skatteförmågeprincipen är en princip som tillämpas även i common law länder. Under 

vissa förutsättningar kan annan än trustförvaltaren behandlas som skattesubjekt även i 

trustens hemland (se ovan 2.3). Troligare är att alternativet med förvaltaren som 

                                                 
48 De som mig veterligt har nämnt det är Ström och Källqvist, 8.4 samt Jönsson, IUR-
info 2004 s 13. Hagstedt diskuterar möjligheten att beskatta förmånstagare och sedan 
låta denne utta erlagd skatt från de fonderade medlen. De fonderade medlen blir på så 
sätt inte ett skatterättsligt subjekt, men ett civilrättligt. Hagstedt påpekar att förfarandet 
är ungefär som vid den engelska trustens, med den skillnaden att förmånstagaren och 
inte förvaltaren påförs skatten. Det är dock osäkert om förvaltare kan anses behörig att 
utge sådan ersättning för erlagd skatt. Hagstedt s 402 f 
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skattesubjekt inte diskuterats eftersom det svenska sättet att hantera en förvaltad 

egendom är att behandla det som ett självständigt subjekt. 

 

4. 4  Uppskjuten beskattning 
Ett angreppssätt är att lämna egendomen och dess avkastning obeskattad för att sedan 

beskatta en definitiv förmånstagare för det han uppbär. Åke Hellner beskriver kort att 

”…dels kan beskattning ske för flera år det år någon äger rätt att uppbära avkastningen. 

Praxis har valt den första möjligheten”.49 Kanske valde RR en annan väg för att det kan 

locka till otillbörligt förfarande när egendom lämnas obeskattad.  

 

4.5 Trusten som skattesubjekt 
När en stiftare klart avskilt sig från egendom och förmånstagare inte helt klart kan 

fastställas är det i Sverige en vanlig lösning att se denna bundna egendom utan ägare 

som ett självständigt rättsubjekt. Egendomen kommer så att säga äga sig själv. Bundna 

medel som ett eget rättssubjekt kommer att behandlas mer ingående nedan under 5.5. 

Trusten behandlas i denna situation som ett eget skattesubjekt varefter självständig 

taxering sker, precis som stiftelser och andra juridiska personer, vilket beskrivs nedan i 

5.6.  

 

Ambitionen med denna uppsats är att analysera alternativet att se trusten som ett 

skattesubjekt i Sverige. Det står klart att det inte går att tala om trust som ett enhetligt 

begrepp (se ovan 2.2) och trusten kan därför inte behandlas enhetligt vid beskattning. 

Efter ovan gjorda genomgång av de möjliga tillvägagångssätt som finns när det gäller 

beskattning av truster hoppas jag att läsaren har fått en bild över vad som kan vara 

avgörande för att beskattning torde ske på annat sätt än beskattning av trust som ett 

skattesubjekt. Hädanefter behandlas endast truster som uppfyller förutsättningarna för 

att kunna ses som ett enskilt rättsubjekt och jag lämnar därmed frågan om gråzoner och 

andra alternativ därhän. Uppsatsen går istället över till att söka utröna vad det finns för 

grunder för att behandla en trust som ett subjekt samt till att undersöka hur ett sådant 

subjekt bör behandlas skatterättsligt i Sverige.  

 

                                                 
49 Hellner 1959 s 130 
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5. Beskattning av trusten som rättssubjekt i Sverige 

5.1 Praxis 
Innan uppsatsen undersöker hur trusten bör behandlas skatterättsligt i Sverige skall kort 

redogöras för hur truster faktiskt har behandlats i praxis. Referatavsnittet behandlar 

samtliga, mig veterligen, existerande svenska rättsfall där truster figurerat i Sverige. 

 

I NJA 1928 A 224, där sysslomannaskap och sysslomäns redovisningsplikt 

behandlades, förde två personer talan ”i egenskap av förvaltare för en stiftelse”. I 

hovrätten nämns att personerna handlat ”i egenskap av förtroendemän för trustfonden”. 

Dessa formuleringar tyder på att man sett trusten som ett eget rättssubjekt.  

 

I målet RÅ 1942 ref 21 var fråga om en trust där förmånstagaren hade rätt till 

avkastning under sin livstid men inte till kapitalet. Trustegendomen förvaltades i USA 

och förmånstagaren var bosatt i Sverige. Förmånstagaren framhöll att hon ”icke ens 

hade skuggan till äganderätt till det avsatta kapitalet. Hon ägde ej rätt till hela 

avkastningen utan endast rätten till den del härav, som återstode sedan förutom skatter 

trustees kraftigt tilltagna arvode hade guldits.”  RR ansåg att förmånstagaren skulle 

förmögenhetsbeskattas för kapitalvärdet av den under beskattningsåret uppburna 

avkastningen, men inte för värdet på trustegendomen, eftersom hon inte var att anse 

som ägare. Någon vidare motivering ges inte. 

 

RÅ 1988 not 56 var ett förhandsbesked angående utdelning till en förmånstagare bosatt 

i Sverige från en trust bildad i Kalifornien. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden 

menade att övervägande skäl talade för att bedömning om huruvida den utländska 

rättsbildningen skall anses vara en juridisk person bör ske enligt svensk rätt, på 

grundval av rättsbildningens faktiska rättshandlingsförmåga m m enligt hemlandets rätt. 

Nämnden fann påtagliga likheter med en svensk familjestiftelse och trusten var därför 

att betrakta som en utländsk juridisk person och erhållna utbetalningar skulle utgöra 

intäkt av kapital. Inkomst- och förmögenhetsbeskattning kunde inte ske eftersom 

äganderätten inte tillkom någon i Sverige.  

 

RR upphävde beskedet med anledning av att inga säkra slutsatser kunde dras av den 

utredning som förebragds. Tre ledamöter var skiljaktiga. Två fann, liksom SRN att 
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utdelning skulle anses vara utdelning från en här i riket icke hemmahörande utländsk 

person, medan den tredje menade att vid svensk beskattning måste hänsyn tas till vilken 

rätt förmånstagaren har till trustens kapital och avkastning enligt den svenska 

rättsordningen, oavsett vid vilken tidpunkt och vem äganderätten tillkommer enligt 

utländsk rätt. I brist på svensk motsvarighet till trustinstitutet bör situationen ses som en 

gåva via mellanman, där gåvans fullbordande har nära anslutning till vad som stadgas i 

gåvolagen.  

 

Det bör påpekas att fallet avgjordes innan definitionen för utländsk juridisk person och 

utländskt bolag infördes. Uttalanden gällande detta torde därför ha liten betydelse idag. 

Det är dock intressant att nämnden, liksom två skiljaktiga i RR, förespråkade att granska 

denna främmande trustfigur på följande sätt: Trusten har i sitt hemland möjlighet att 

företa rättshandling X och Y. I Sverige anses figurer som kan företa X och Y vara 

juridiska personer. Den utländska figuren är då att se som juridisk person. Den enda 

som motsätter sig denna metod är den tredje skiljaktiga i RR, Hellner, eftersom hänsyn 

måste tas till hur saker och ting i övrigt uppfattas i svensk rätt. 

 

LR i Mariestad, mål nr 486-98. I urkunden till en amerikansk trust hade föreskrivits 

att ett månatligt belopp skulle utgå till stiftarens två barn under en tioårsperiod. Därefter 

skulle trustens återstående egendom tillfalla dem. Stiftaren hade betecknat trusten såsom 

diskretionär och ett av barnen hävdade att eftersom trustförvaltarens rätt att förvalta 

egendomen var oinskränkt hade barnen ingen som helst äganderätt eller möjlighet att 

påverka förvaltningen av egendomen. Länsrätten slog emellertid fast att eftersom 

förmånstagarna var kända och de skulle erhålla det kapital som återstod efter tio år, 

hade de i princip en fordran gentemot trusten. I ett sådant fall skall beskattning ske hos 

förmånstagaren. 

 

RÅ 1999 not 20 var ett förhandsbesked med frågor avseende inkomst och förmögenhet  

från trust hemmahörande på Isle of Man. Enligt SRN borde metodiken vara att finna 

närmast motsvarande svenska rättsfigur och undersöka om reglerna för denna kan 

tillämpas. Efter att man funnit att stiftaren avskilts från trustegendomen ansågs 

förvaltningen av förmögenheten jämställd med stiftelse. Förmånstagarna i Sverige 

kunde beskattas för utbetalningarna såsom periodiskt understöd men inte 

förmögenhetsbeskattas, eftersom de inte var garanterade någon rätt till avkastning. 
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Trustegendomen ansågs vara ett eget rättssubjekt men ingen inhemsk juridisk person 

och därmed inte något svenskt skattesubjekt. (Man undersökte dock aldrig om den 

kunde vara att anse som utländsk juridisk person.) RR undanröjde SRN:s avgörande och 

avvisade ansökningen med anledning av att handlingarna i målet inte var tillräckliga för 

att avgöra stiftarens möjlighet att förfoga eller kontrollera över trustegendomen. 

 

I RÅ 2000 ref 28 gällde det ett förhandsbesked för en omstrukturering, där ett bolag 

funderade på att överlåta kapitalvärdet av de anställdas intjänade ålderspensionsrätt till 

en trust. Trusten skulle teckna försäkring på en anställds liv när denne lämnade bolaget. 

All avkastning skulle fonderas och skulle de ackumulerade medlen inte räcka till skulle 

bolaget tillskjuta de medel som fattades. Bolaget skulle inte kunna förfoga över 

trustegendomen på något sätt.  Efter att SRN konstaterat att det inte finns bestämmelser 

som reglerar sådana utländska rättsbildningar som trusten, uttalade nämnden att 

trustkonstellationens närmaste motsvarighet var situationen då en arbetsgivare, som 

utfäst direktpension, köper en utländsk kapitalförsäkring50 och sedan överlåter den till 

den anställde i utbyte mot att den anställde befriar bolaget från pensionsåtagandet. SRN 

valde att se den anställde som direkt ägare, trots att försäkringen tecknades först senare.  

 

RR tog upp målet och ansåg att bolaget ”definitivt avskilt sig från de till trusten 

överförda medlen och att ansvaret för den aktuella pensionsutfästelsen därvid flyttats 

över från X AB till trusten”. Överlåtelsen hade alltså skett till ett annat rättssubjekt, men 

RR undvek tyvärr i sin motivering att ta ställning till hur trusten skall behandlas i 

svensk rätt. Försäkringen var att anse som kapitalförsäkring och således var utfallande 

belopp skattefritt, men den anställde skulle beskattas för den förmån han erhållit från 

arbetsgivaren och denna ansågs den anställde kunna tillgodogöra sig först vid 

tecknandet av försäkringen. 

 

                                                 
50 När en anställd uppnår pensionsålder tecknar trustfövaltaren en försäkring på dennes 
liv. Förvaltaren löser sig från sin förbindelse i samma ögonblick som den anställde kan 
göra förbindelsen gällande hos honom. På så vis ansåg SRN att trustförvaltningen kunde 
ses som en del av försäkringsförvaltningen, vilket förklarar synsättet att se det som ett 
köp av en kapitalförsäkring. 
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5.2 Bristfällig transparens  
I praxisgenomgången blev klart att det egentligen bara är SRN som uttalat sig om 

trustens skatterättsliga status. Man har då hävdat att trusten liknar en stiftelse och 

således skall trusten beskattas som en sådan. Dessa uttalanden kan tyckas lite märkliga 

och de är långt ifrån transparenta nog att ge läsare förståelse för vad man grundar 

uttalandena på. Man skulle kunna säga att en extensiv tolkning av stiftelsebegreppet har 

gjorts så att trusten har kommit att omfattas av detta. Denna jämförelse kan vara 

förvånande, med tanke på att det finns formkrav vid bildandet av en stiftelse.51 Som vi 

skall se nedan talas dock i doktrinen även om ett vidare stiftelsebegrepp; ett begrepp 

som omfattar de stiftelseliknande egendomsbindningar som inte är stiftelser enligt 

stiftelselagen. Dunkelheten kring liknelsen skingras i viss mån, men fortfarande saknas 

en motivering till varför trusten skall omfattas av ett vidsträckt stiftelsebegrepp.  

 

Att beskatta utan att redogöra vad man grundar detta beslut på går stick i stäv med 

legalitetsprincipen. Principen innebär ur beskattningssynpunkt att skatt inte kan påföras 

utan stöd av lag och lagen får inte tolkas efter vad beskattningsmyndighet för egen del 

anser vara skäligt. Rättskipningen kan på detta sätt bli förutsebar och fri från godtycke. 

Fri från godtycke innebär att alla lika fall skall behandlas lika. Domstol dömer efter 

objektiva regler och ingen hänsyn tas till annat än det som är väsentligt, vilket resulterar 

i beslut som är formellt, men inte nödvändigtvis materiellt, rättvisa.52  

 

Vad som saknas ytterligare i praxis är en undersökning av huruvida Sverige verkligen 

har skatteanspråk på trusten. Sveriges skatteanspråk regleras i den interna 

internationella skatterätten. När skattelagstiftning tolkas skall lagens ordalydelse följas 

och är ordalydelsen otydlig skall prejudicerande fall från RR följas. Finns ingen praxis 

kan förarbeten vara till hjälp för att se vad lagstiftaren haft för syfte med regeln och i 

doktrinen och i rekommendationer från skatteverket finns resonemang som kan påverka 

                                                 
51 Se 5.5 
52 I taxeringslagen föreskrivs dock en vidare tillämpning av legalitetsprincipen på så vis 
att beskattningsmyndigheter skall följa de givna regler som finns oavsett utgång. Finns 
inga uttryckliga regler skall dock hänsyn tas till att avgöranden blir materiellt rättvisa 
och likformiga. Bergström s 66 ff 
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utgången av hur domstol tolkar en viss lydelse. Andra tolkningsmetoder är den 

teleologiska metoden och den fria tolkningsmetoden.53  

 

Vid tolkning av en skatterättslig ordalydelse skulle teoretiskt beskattning kunna ske utan 

en uttrycklig lagreglering. I doktrinen finns företrädare för uppfattningen att en dylik 

lagtillämpning aldrig får förekomma till den skattskyldiges nackdel medan andra skulle 

kunna tänka sig det om det endast förekommer i undantagsfall.54 Nedan följer nu en 

genomgång av den interna internationella skatterätten och därefter ett rättsfallsreferat 

om en norsk stiftelse som visar hur RR valt att tolka dessa regler. 

 

5.3 Svensk intern internationell skatterätt 
Alla fysiska personer är skattesubjekt. Den som är bosatt, stadigvarande vistas i eller har 

väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig och beskattas för alla sina 

inkomster (domicilprincipen, IL 3 kap 3-8 §§). Övriga fysiska personer är begränsat 

skattskyldiga och betalar endast skatt för inkomster med stark anknytning till Sverige 

(källstatsprincipen, IL 3 kap 17-21 §§).55 Svenska juridiska personer är obegränsat 

skattskyldiga medan utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga. I regel är 

det registrering som avgör om den juridiska personen anses vara svensk eller inte, men 

om registrering inte har skett avgör platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan 

omständighet (IL 6:3). Handelsbolag, EEIG och i utlandet delägarbeskattade juridiska 

personer är dock inga skattesubjekt i Sverige utan beskattas direkt hos delägarna. 

Egendomsbindning som inte utgör juridisk person, exempelvis enkla bolag, beskattas 

hos sin/a ägare.  

 

De s k CFC–reglerna56 gör det möjligt att se igenom lågbeskattade utländska juridiska 

personer och beskatta delägarna som om den juridiska personen aldrig varit att se som 

                                                 
53 Den teleologiska metoden tar hänsyn till regelns ändamål genom att vid en tänkt 
tillämpning av regeln beakta även andra regler. Den enskilda regelns syfte söks således i 
lagen till skillnad från i lagstiftarens uttalanden. En fri tolkning försöker finna vad 
lagstiftarens vilja skulle vara om regeln hade utformats idag. Hänsyn kan tas till t ex 
politisk, social och ekonomisk utveckling. Den fria tolkningen blir lätt godtycklig och 
skall därför endast användas när ingenting annat står till buds. Lodin,  
Inkomstskatt s 571 ff  
54 Bergström, s 66 ff 
55 Begränsat skattskyldiga beskattas t ex för inkomst från ett fast driftställe i Sverige. 
56 Controlled Foreign Corporation. Reglerna återfinns i IL 39 a kap.  



 29

ett skattesubjekt. Utländska personer, som inte delägarbeskattas i sitt hemland, kan 

alltså delägarbeskattas i Sverige om inkomsten anses lågbeskattad och delägare som 

direkt eller indirekt kontrollerar 25 % av den utländska personens kapital eller röster 

finns i Sverige.57 Reglerna har tillkommit för att förhindra att personer bosatta i Sverige 

att undandra inkomst från beskattning genom att utnyttja skattesubjekt utomlands som 

endast är begränsat skattskyldiga. Även om rättssubjektet inte delägarbeskattas i 

utlandet kan det alltså göra det i Sverige och delägarna beskattas då för den juridiska 

personens vinst oavsett om den delas ut eller inte.58  

 

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen omfattar även motsvarande 

utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska 

företeelser avses. (IL 2:2) Angående om en företeelse skall bedömas enligt svensk eller 

utländsk rätt uttalas; ”Vad som skall bedömas är om något enligt den utländska rätten är 

sådant att den aktuella företeelsen skulle kunna falla in under den svenska termen såsom 

den används i IL. För att nämna [remissinstansen advokat-] samfundets exempel, 

stiftelse, så avses utländska juridiska personer som enligt det aktuella landets 

lagstiftning motsvarar vad som enligt svensk lagstiftning är en stiftelse. Detta oavsett 

hur den juridiska personen benämns i utlandet.” Därefter konstateras att det naturligtvis 

inte behöver vara fråga om en absolut identitet utan det får i det enskilda fallet avgöras 

om likheterna är tillräckligt stora så att den utländska företeelsen kan anses motsvara 

den svenska termen. Var denna gräns går kan inte regleras i lag utan får regleras i 

praxis.59  

 

                                                 
57 Nettoinkomsten anses lågbeskattad om den beskattats eller beskattats lindrigare än 
den beskattning som ha skett i Sverige om 55 % av denna inkomst skulle ha utgjort 
överskott av näringsverksamhet för svenskt aktiebolag som bedriver näringsverksamhet 
i Sverige. IL 39a:5 
58 Utländska juridiska personer som beskattas likartat med svenskt aktiebolag, som 
omfattas av dubbelbeskattningsavtal eller som har hemvist i områden som uppräknas på 
den s k vita listan undantas från CFC-reglernas delägarbeskattning. Intressant är att 
SRN nyligen ansett de svenska CFC-reglerna strida emot EG-rätten. (SRN 05-04-04, 
rättsfallssamling nr 6 2005)  
59 Prop 1999/2000: 2 s 22 
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En trust är ingen fysisk person.60 För att trust skall kunna anses vara en obegränsat 

skattskyldig juridisk person krävs att den är hemmahörande i Sverige genom 

registrering, genom styrelsens säte eller genom annan omständighet. De två första 

alternativen är inte tillgängliga för en trust, eftersom den varken skall registreras eller ha 

en styrelse. I propositionen anges som skäl för lagens att det inte är möjligt att klart 

ange vilka förhållanden som skall medföra att juridisk person skall anses som 

hemmahörande i Sverige med hänsyn till de skiftande förhållanden som kan 

förekomma. Det finns juridiska personer som varken registreras eller har en styrelse.  

 

Som exempel på annan omständighet nämns att den juridiska personen har ett organ 

som motsvarar styrelse och detta organ har sitt säte i Sverige.61 Om trustförvaltaren är 

bosatt i Sverige skulle det därför, enligt Ström och Källqvist, eventuellt vara möjligt att 

se trusten som en svensk juridisk person, även om en trustförvaltare i Sverige torde vara 

en ovanlig lösning.62 En trust är inte en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. 

Frågan torde i de flesta fall vara om den kan anses vara ett begränsat skattskyldigt 

skattesubjekt, nämligen en utländsk juridisk person. Nyligen har RR utrett en norsk 

stiftelses skatterättsliga status. Stiftelsen och trusten är två figurer som liknar varandra. 

Kanske kan detta rättsfall ge viss vägledning till bestämmandet av en trusts 

skatterättsliga status i Sverige? 

 

5.4 Utländsk stiftelse som utländsk juridisk person 
I RÅ 2004 ref 29 har Regeringsrätten ansett utländsk stiftelse vara en utländsk juridisk 

person. Vissa delar av rättsfallet kommer nedan att lyftas fram för att belysa hur RR 

gick till väga i sin bedömning. I rättsfallet har jag infogat kommentarer från doktrinen 

för att visa hur andra har sett på det som diskuteras. För att tydliggöra vad som hör till 

själva rättsfallsreferatet har jag valt att sätta referatet i ett annat typsnitt. 

                                                 
60 Möjligen kan man, som vi kommer att se nedan, tänka sig att se trustförvaltaren som 
trustegendomens ägare. Om trustförvaltaren är en fysisk person kan han vara antingen 
begränsat eller obegränsat skattskyldig. 
61 Prop 1999/2000: 2 s 71 
62 Ström, Källqvist, 8.4. Sundgren verkar inte heller helt främmande för denna idé. Han 
ger exemplet, som visserligen behandlar en utländsk stiftelses möjlighet till att kunna 
betraktas som svensk juridisk person, att ”en dansk person uppdrar åt dansk banks 
svenska filial att förvalta medel på sådant sätt att man därmed skapar en 
egendomsbindning av sådan karaktär som ovan diskuterats beträffande utländska truster 
varvid en oinskränkt skattskyldighet skulle kunna uppkomma.” IUR-info 1997 s 19 
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Förhandsbesked begärdes av en norsk delvis skattebefriad stiftelse med två dotterbolag i 

Sverige. Frågan gällde bl a om dotterbolagen kunde ge varandra koncernbidrag. 

 

 
 
RR konstaterade att en förutsättning för att kunna lämna koncernbidrag var att den norska 

stiftelsen kunde anses vara ett utländskt bolag inom EES, som motsvarar en svensk icke 

skattebefriad stiftelse. För att utreda om den norska stiftelsen kunde anses vara ett utländskt 

bolag behöver man först utreda huruvida stiftelsen kan anses vara en utländsk juridisk person, 

eftersom definitionen för ett utländskt bolag utgår ifrån begreppet utländsk juridisk person, vilket 

definieras på följande sätt:63 

 

”Med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt lagstiftningen där 

associationen hör hemma, 

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, 

2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter och 
3. enskilda delägarna inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa.” 

 

En association är enligt svensk rätt en organisation som bygger på fysiska eller 

juridiska personer såsom medlemmar. Medlemmarna har principiellt sett befogenhet att 

själva förvalta associationens angelägenheter, ändra dess organisation samt tillgodogöra 

sig dess behållna medel. Associationen bygger på en frivillig rättshandling och skall 

genom sin verksamhet främja ett för medlemmarna gemensamt ändamål.64 En allmän 

åsikt inom doktrinen är att stiftelsen faller utanför associationsbegreppet. Det som 

skiljer stiftelsen från bolaget och föreningen är att stiftelsen saknar associationens 

karaktär av personsammanslutning. Stiftelsen har inte medlemmar utan består endast av 

en för stiftelseändamålet avskild förmögenhet, förvaltat av en styrelse. Det saknas en 

grundläggande frivillig rättshandling eftersom inget slags avtal föreligger mellan 

                                                 
63 IL 6:8 1 st 
64 Svante Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag, s 29 ff 

Stiftelse 
(NO) 

   DB 1 
(underskott) 

  DB 2 

91 % 91 % 

Sverige 
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stiftelsen och dess förmånstagare. Man kan tänka sig att försöka finna en sådan 

rättshandling mellan stiftaren och förvaltaren, men väldigt många gånger fallerar detta 

ändå eftersom stiftelser ofta bildas genom testamente, vilket inte kan klassificeras som 

en frivillig rättshandling.65 Stiftelsen faller alltså strikt hållet utanför 

associationsbegreppet men genom sitt användningsområde kommer den att höra hemma 

inom associationsrätten.66 

 

Det är inte bara begreppet association som är problematiskt i lagrummets definition. 

Även det allmänna och vaga juridiska begreppet delägare har kritiserats.67 Vad ryms 

egentligen inom delägarbegreppet? Trots att föreningsinstitutet utan tvivel anses vara en 

association betecknas dess medlemmar inte som delägare. Man kan göra jämförelsen 

med att ett utländskt enkelt bolag är en association, men den kan inte anses vara en 

utländsk juridisk person p g a sin bristande rättskapacitet. Är delägare ett vidare begrepp 

än medlem eller ska utländsk förening falla utanför begreppet utländsk juridisk person? 

Mattson anser emellertid att även om man väljer att tolka delägarbegreppet liberalt kan 

inte stiftelsens förmånstagare rymmas inom det, eftersom de inte har rådighet över 

stiftelsens förmögenhet. ”Orden i lagrummet är därför illa valda om avsikten varit att 

även utländska stiftelseformer av samma karaktär som den svenska stiftelsen skulle 

anses kunna vara omfattade av begreppet utländsk juridisk person”68  

 

Den tredje punkten i lagrummet, att enskilda delägarna inte fritt kan förfoga över 

associationens förmögenhetsmassa, ger en slags förstärkning till kravet på delägare i en 

association.  Lokutionen kan tolkas både som att delägarna inte skall kunna förfoga 

enskilt och som att de inte skall kunna förfoga samfällt. Mattson påpekar att båda 

tolkningarna är väldigt märkliga.69 Finns det någon association där delägare var och en 

efter eget gottfinnande kan disponera över förmögenheten i associationen? Svaret på 

den frågan beror på huruvida detta skall avgöras med dispositiv lagstiftning eller genom 

                                                 
65 Johansson s 29 
66 Mattson s 101, Även Johansson menar att stiftelsen står nära associationerna s 29 
67 Mattson s 100.  
68 Mattsons föreslår att man byter uttrycket association mot ett allmännare begrepp, 
förslagsvis sammanslutning. Han tycker även att ett praktiskt tillvägagångssätt vore att 
man i Sverige betraktar utländska skattesubjekt som skattesubjekt även i Sverige. Då 
behövs inga krångliga definitioner. Det enda man behöver bestämma är vid vilken 
tidpunkt den ifrågavarande sammanslutningen skall vara ett skattesubjekt, s 102. 
69 Mattson s 103 
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bolagsavtal. Den andra tolkningsvarianten leder till tanken att åtskillnad skall göras 

mellan bolag som regleras som aktiebolag, där delägare har begränsad handlingsfrihet 

genom den tvingande lagreglering som finns angående användning av bolagets 

egendom,70och handels- och kommanditbolag, där inga sådana begränsande regler 

finns.  

 

Kent Simon anser att även om varken förvaltare eller förmånstagare äger 

stiftelseegendomen skulle förmånstagare kunna ses som de yttersta ägarna.71 Av den 

anledningen skulle man därför kunna säga att de är delägare utan fri förfoganderätt. I 

alla fall strider inte denna tolkning mot ändamålet för regelsystemet. Simon påpekar att 

om inte definitionen av utländsk juridisk person skall tolkas extensivt blir situationen 

märklig. Kan utländsk stiftelse inte anses vara en utländsk juridisk person återstår bara 

att beskatta förvaltaren. Hur Simon kan dra denna slutsats är lite oklart och som vi skall 

se nedan kommer RR i sina domskäl fram till att följden av att en stiftelse inte kan 

omfattas av begreppet utländsk juridisk person måste bli att Sverige inte kan ha några 

skatteanspråk mot stiftelsen.72 Sundgren vänder sig mot Simons resonemang och menar 

att dylika teleologiska tolkningsmetoder där utländska rättsfigurer genom en 

extendering formas till ett skattesubjekt med kraft måste tillbakavisas. Det strider mot 

legalitetsprincipen.73 Samma skäl gör det även uteslutet att beskatta förvaltaren om inte 

stiftelsen kan anses vara skattesubjekt.  

 

För övrigt kan nämnas att Mattson frågar sig om sammanslutningen nödvändigtvis 

behöver betraktas som en juridisk person. De egenskaper som vi i Sverige tillskriver en 

juridisk person är inte nödvändigtvis desamma i andra rättssystem. I ett rättsfall har RR 

uttalat att ett tyskt kommanditbolag i Sverige kunde anses vara en juridisk person, trots 

att kommanditbolag inte kan utgöra juridisk person i tysk rätt.74 

 

                                                 
70 Aktiebolagslag (1975:1385 ) 12 kap - Vinstutdelning och annan användning av 
bolagets egendom. 
71 Kent Simon, Skattenytt 1992, s 416 f. 
72 Simon kan möjligtvis ha gjort en tankevurpa och avgjort frågan om utländsk stiftelse 
är ett självständigt subjekt genom att undersöka om stiftelsen omfattas av definitionen 
för utländsk juridisk person.  
73 Se ovan 5.2 
74 RÅ 1997 ref 36  
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RR fann att en stiftelse trots allt är bildad enligt associationsrättsliga regler och att hänsyn 

måste tas till att definitionen av utländsk juridisk person utformats för att reglera den 

begränsade skattskyldigheten. ”Om en stiftelse inte utgör en utländsk juridisk person är den 

således inte skattskyldig i Sverige även om den bedriver näringsverksamhet här. Någon 

beskattning av delägare kan uppenbarligen - i vart fall normalt - inte heller ske. Detta 

förhållande bör beaktas även vid en bedömning av innebörden av punkten 3 i den i 6 kap 8 § IL 

givna definitionen. Utformningen av denna förklaras av att den tillkom i ett 

lagstiftningssammanhang där syftet var att reglera om beskattning skulle ske hos en association 

eller hos delägarna. Mot denna bakgrund kan den inte ges den innebörden att avsaknaden av 

delägare, såsom en stiftelse eller en ideell förening, utesluter karaktären av en juridisk person. 

Bestämmelsen tar istället sikte på att det finns delägare.” 

 

RR gör en teleologisk tolkning där man kommer fram till att ändamålet med lagens 

ordalydelse har varit att förtydliga när en delägarbeskattning skall aktualiseras och när 

rättsbildningen själv skall vara skattesubjekt. Syftet har inte varit att befria utländska 

stiftelser från beskattning. För övrigt kan nämnas att RR kom fram till att stiftelsen 

kunde vara ett utländskt bolag som motsvarade svensk skattskyldig stiftelse och således 

kunde dotterbolagen ge varandra koncernbidrag. 

 

Efter att RR fastslagit att en utländsk stiftelse innefattas i begreppet utländsk juridisk 

person, trots att stiftelser länge ansetts uteslutna på grund av det uttryckta kravet på 

association, finns anledning att titta närmare på stiftelsebegreppet. Trusten liknas ofta 

vid stiftelsen, både i doktrin och praxis, och kan en utländsk stiftelse anses vara ett 

skattesubjekt kan kanske även en trust anses vara ett.  För att över huvud taget kunna 

jämföra trusten med stiftelsen i denna fråga krävs att men undersöker stiftelsen i svensk 

rätt närmare.  

 

5.5 Stiftelsebegreppet inom civilrätten 
En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare 

avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt 

ändamål. 75 Stiftelsens egendom kan endast tjäna det i stiftelseförordnandet föreskrivna 

ändamålet och stiftelsen har inte delägare som kan ändra bestämmelserna i 

                                                 
75Stiftelselagen (1994:1220)1 kap 2 §. Formen är något annorlunda för 
specialstiftelserna insamlings-, kollektivavtals- och pensionsstiftelser. För den 
sistnämnda stiftelsen gäller särskilda regler som återfinns i lagen (1967:531) om 
tryggande av pensionsutfästelse m m.  
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stiftelseförordnandet. Ändamålet kan normalt endast förändras genom s k permutation.76 

Stiftelsen är en juridisk person och alla egendomsbindningar som är juridiska personer 

har vad Hessler kallar för fullständiga sakrättsliga skyddsverkningar.77 Det innebär för 

stiftelsens del att förvaltaren är behörig företrädare för stiftelsen och kan förfoga över 

egendomen inom ramen för uttryckt ändamål. Förvaltaren har behörighet att belasta 

egendomen med förpliktelser, vilket ger uttryck för att stiftelsen har partshabilitet. 

Förmögenheten är sakrättsligt skyddad och kan inte tas i anspråk för vare sig stiftare, 

förvaltare eller förmånstagares skuld och ingen av dessa personer är heller ansvarig för 

skuld som stiftelsen har ådragit sig inom ändamålets ram.78 

 

Hessler menade dock att de stiftelser som omfattades av tillsynslagen79 inte gav en 

fullständig bild av stiftelsebegreppet. Han upptäckte att även vissa kortvariga 

förordnanden utgör rättssubjekt med fullständiga sakrättsliga verkningar.80 Det som 

utmärker en juridisk person brukar sägas vara att den har fulla sakrättsliga verkningar, 

men eftersom dessa korta förordnanden inte omfattades av tillsynslagen var de inte att 

betrakta som juridiska personer. Hessler beskriver i sin avhandling hur en tysk 

författare, Rhode, uppfattar alla juridiska personer som olika arter av 

ändamålsbindningar. Rhode kallar det för “Zweckbindung” och avser därmed alla 

sådana fall där viss rättighet eller en hel förmögenhet, med verkan såväl mot den 

disponerande själv som gentemot tredjemän, binds vid ett ändamål som skall tillgodoses 

med egendomen.81 Tanken att snarare titta på ändamålsbundenhet än att försöka få 

figurer att passa in i begreppet juridisk person tilltalar Hessler.82 Situationer där 

                                                 
76 Stiftelselagen 6 kap 1 §. Permutation är en rätt för kammarkollegiet och, i fall av 
större dignitet, regeringen att på ansökan ändra eller upphäva bestämmelse i gåvobrev, 
testamente eller liknande handling då bestämmelsen antingen p g a ändrade 
förhållanden inte längre kan iakttas eller har blivit uppenbart onyttig eller stridande mot 
utfärdarens avsikter. 
77 Hessler s 40  
78 Hagstedt s 32 
79 1929 års lag om tillsyn över stiftelser omfattade endast stiftelser med varaktigt 
ändamål och generiskt bestämda förmånstagare. Tillsynslagen har upphävts i och med 
införandet av stiftelselagen – se lag om införande av stiftelselagen 2 §.  
80 Hessler s 122 ff   
81 Hessler höll emellertid inte med om Rhodes syn att äganderätten vid 
egendomsbindningar aldrig övergår utan ligger kvar hos stiftaren, s 34 
82 Han frågar sig om det inte finns anledning att helt förkasta termen juridisk person. 
Även om det är praktiskt med en sammanfattande betäckning påpekar han att det ofta 
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egendom bundits vid ett ändamål och anförtrotts åt en förvaltare som skall ha 

egendomen i händer och använda det för angivet ändamål betecknar Hessler med 

uttrycket egendomsbindning83. Begreppet äganderätt vid en egendomsbindning kan inte 

tillmätas samma betydelse som när egendom tillkommer person med fri rådighet 

däröver. En egendomsbindning kan endast disponeras i den mån det inte står i strid med 

ändamålet och den som utövar rättsliga befogenheter kan normalt inte njuta förmån av 

egendomen. En person med fri rådighet kan däremot vidta rättsliga dispositioner samt 

njuta förmån av egendomen i eget interesse.  

 

5.5.1 Bandläggning 
En annan form av egendomsbindning Hessler nämner är bandläggning, där en 

mottagares rådighet över egendomen begränsats i vissa avseenden. Mottagaren kanske 

bara får använda den för visst ändamål eller efter en viss tidpunkt eller kanske bara 

erhållit rätt till egendomens avkastning. När egendom är så starkt bundet till visst 

ändamål att kan det ifrågasättas om han verkligen kan förfoga över egendomen och om 

han över huvud taget kan sägas ha tagit emot egendomen med äganderätt. Det kan bli 

aktuellt att behandla bandläggningen som ett eget rättssubjekt. 

 

Man kan tänka sig att till bandläggning dra en parallell till vad som i doktrinen har 

diskuterats om att göra skillnad på självständiga stiftelser och osjälvständiga stiftelser. 

Hos den självständiga stiftelsen uppdras förvaltning åt ett särskilt tillskapat organ 

medan hos den osjälvständiga stiftelsen uppdras förvaltning till ett redan existerande 

rättssubjekt. Vid det senare förfarandet kan det vara tveksamt om avsikten varit att göra 

ett tillskott till det existerande subjektet eller göra mottagaren till förvaltare i ett nytt 

rättssubjekt. I äldre doktrin ansågs den osjälvständiga stiftelsen inte kunna utgöra ett 

rättssubjekt utan endast innebära en obligationsrättsligt präglad skyldighet för 

förvaltaren att använda medel i enlighet med föreskriven ändamålsbestämmelse.  Detta 

synsätt kom emellertid att ändras84 och i ett rättfall uttalade HD att osjälvständiga 

                                                                                                                                               
dras slutsatser i fråga om en rättsregels tillämpning utifrån detta begrepp utan att en 
enskild prövning görs, vilket kan leda till tankevurpor. s 47 
83 Hessler s 37 
84 Karlgren menade att alla stiftelser är rättsubjekt med undantag för 1) när stiftaren 
avser att egendomen får sammanblandas med mottagarens tillgångar samtidigt som 
mottagaren inte håller tillgångarna avskiljda från sin egen förmögenhet, 2) Stiftaren 
avsåg att ge medlen direkt till mottagaren, men för att bevara sitt namn till eftervärlden 
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stiftelser, vilka har ett ändamål som inte sammanfaller med mottagarens, utgör 

rättssubjekt om donatorn får antas ha avsett att egendomen skall hållas avskild från 

mottagarens förmögenhet.85 

 

5.5.2 Fideikommissarisk substitution 
En annan form av egendomsbindning är fideikommissarisk substitution, där flera 

personer i angiven ordning skall komma i åtnjutande av egendom.86 Det betyder inte 

alltid att hela egendomen oförminskad skall övergå till nästa destinatär, det är även 

möjligt att en person erhåller nyttjanderätt medan äganderätten samtidigt tillfaller 

annan, eller att en person erhåller rätt till avkastning men äganderätten tillfaller annan. 

Det är egentligen endast den sista varianten där det kan bli aktuellt att under en period 

sätta egendom under förvaltning på ett stiftelseliknande sätt.87 Vid fideikommissarisk 

substitution är problematiken att finna en definitiv ägare, eftersom äganderätten hålls 

svävande. ”Ägaren” är ju endast en tillfällig förmånstagare till avkastningen; vem den 

slutgiltiga ägaren med full rådighet är förblir ovisst.  

 

5.5.3 Det vida stiftelsebegreppet 
Hessler anser att bandläggning och fideikommissarisk substitution blir förenade med 

fullständiga sakrättsliga rättsverkningar, i alla fall om de har särskild förvaltning 

anordnad.88 Detta trots att förmånstagare ofta är individuellt bestämda till skillnad från 

stiftelser i stiftelselagen.  Han finner i sin undersökning att förvaltare har en skyldighet 

att hålla egendom åtskild från sin egen. På så sätt är den bundna egendomen skyddad 

                                                                                                                                               
uppställde han samtidigt en ändamålsbestämmelse. Bergström skriver att Hessler och 
Hagstedt synes ha accepterat synsättet i modern doktrin. Bergström, s 261  
85 NJA 1972 s 573. Genom ett testamente bildades en stipendiefond som inte hade 
samma ändamål som den mottagande nationen hade. Fonden var att anse som sådan 
stiftelse som är att betrakta som ett rättssubjekt. Fonden var således ägare till den 
donerade fasta egendomen i fråga och nationen kunde inte erhålla lagfart. 
86 De perpetuella fideikommissen, där egendom i evighet skall åtnjutas av personer 
utsedda med mekaniskt verkande regler kan numera inte inrättas, men det är möjligt att 
upprätta vissa former av fideikommissarisk substitution med kort varaktighet inom 
ramen av ÄB (se 9:2 och 12 kap), Hagstedt s 386 
87 Hagstedt s 386 
88 Då förmånstagare själv har hand om förvaltningen är rättsläget enligt Hessler 
åtminstone delvis ett annat, s 122. Bergström vill inte heller uttala sig om situationen, s 
262. Jag väljer att lämna frågan därhän, även om situationen skulle kunna uppkomma 
att en trustförvaltare samtidigt skulle vara förmånstagare. 
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från förvaltarens borgenärer. Egendomen är även skyddad från förmånstagarens 

borgenärer eftersom han inte är att anse som ägare. Vid bandläggning finns en i svensk 

rätt allmänt erkänd regel innebärande att när givare eller testator i sitt förordnande 

uppställt förbud för mottagare att avhända sig egendomen kan inte denna tas i anspråk 

av mottagarens borgenärer. I fideikommissfallet är förmånstagaren bara en av flera 

ägare och han har ingen äganderätt till egendomen. Som sagts ovan benämns 

förmånstagare som är individuellt bestämda för ”ägare”, trots att de inte alltid har fri 

rådighet över egendomen; deras äganderätt är begränsad.  

 

I de fall då egendomsbindningar har fulla sakrättsliga verkningar anser Hessler att 

egendomsbindningarna överensstämmer med stiftelser i så hög grad att det blir 

meningslöst att hävda att det i det ena fallet är fråga om ett enskilt rättssubjekt som är en 

juridisk person och i det andra är fråga om äganderätt för en viss individ. 

Egendomsbindningarna torde därför omfattas av stiftelsebegreppet i vid mening. 

Hessler vill emellertid inte helt jämställa egendomsbindningarna med stiftelser eftersom 

dessa med sina generiskt bestämda förmånstagare är en mer särpräglad grupp med en 

starkare ändamålsbindning. Därför väljer han att skilja på denna grupp genom att kalla 

den för stiftelse i inskränkt mening.89 

 

Hessler påpekar dock att bandläggningar och fideikommissariska substitutioner är 

närbesläktade med situationer då förmånstagaren fått egendom med omedelbar fri 

rådighet utan att något särskilt rättssubjekt uppkommit. I enskilda fall kan det därför 

finnas anledning att bortse från att egendomen är bunden och betrakta förmånstagare 

som ägare. Hagstedt är av samma mening och tillägger att dessa avvägningar även har 

relevans vid en skatterättslig bedömning, men då får även andra överväganden göras. 

Vad förordnandet har för civilrättslig status bör då inte vara avgörande utan i första 

hand får undersökas om förordnandet skall jämställas med en fysisk persons 

egendomsförvaltning eller med en dödsboförvaltning.90  

 

                                                 
89 Hessler s 121 ff 
90 Hagstedt s 389 
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5.6 Skatterättens stiftelsebegrepp 

5.6.1 Förhållandet civilrätt - skatterätt 
Skatterätten utgår till stor del från hur vi betraktar saker civilrättsligt, även om den 

betraktas som en självständig del av offentligrätten. En princip som hävdas inom 

skatterätten är att civilrättsliga termer skall tolkas i enlighet med den hävdvunna 

betydelsen de har inom civilrätten, där inte annat uttryckligen är föreskrivet.91 Hesslers 

resonemang om ett inskränkt stiftelsebegrepp och ett i vid bemärkelse visar dock att 

termer inom civilrätten inte har en enhetlig innebörd. Bergström menar att 

rättsområdenas relation till varandra inte kan vara att skatterätten antingen är bunden 

eller fristående från civilrätten. Termer har varierande innebörd inom civilrätten och 

kommer således att ha varierande innebörd inom skatterätten. Däremot menar han att 

det vore lämpligt att civilrättsliga termer betecknar samma sak inom både civil- och 

skatterätt, eftersom det annars skulle leda till förvirring.92  

 

En situation då skatterätten tillämpas fristående från civilrättsliga benämningar är t ex 

då rättshandlingar benämns oriktigt. Det finns då anledning att låta transaktion som är 

giltig, fullt bindande och medför de civilrättsliga rättsverkningar transaktionen är 

förenad med, frånkännas de skatterättsliga rättsverkningar den normalt skulle ha 

erhållit.93 Det är inte möjligt att underkänna vilken rättshandling som helst, eftersom en 

rättsföljd alltid är beroende av att vissa rättsfaktum är för handen. Föreligger dessa 

rättsfakta kan emellertid rättsverkningarna inträda oavsett vad de har för civilrättslig 

benämning, men har rättsfakta förändrats kan inte den förändrade civilrättsliga 

benämningen bortses från och handlingen kan inte längre ges samma skatterättsliga 

verkningar. Skulle exempelvis en löneutbetalning från ett bolag kallas för utdelning kan 

man således bortse från den civilrättsliga benämningen och beskatta inkomsten såsom 

inkomst av tjänst, eftersom personen ifråga fortfarande får ett vederlag för utförd 

prestation. Om däremot en obegränsat skattskyldig väljer att bosätta sig utomlands och 

                                                 
91 Bergström s 81  
92 Bergström s 94 
93 De rättordningar där skatterättslig tvist slutgiltigt avgörs i allmän domstol har typiskt 
sett tagit den ställningen att en civilrättslig transaktion måste godtas i beskattningen 
även om det leder till en skattelindring, medan länder där skattetvister slutgiltigt avgörs 
i förvaltningsdomstol, varit benägna att tillåta att en civilrättslig benämning underkänns. 
I Sverige har domstol i vissa fall valt att bortse från en handlings civilrättsliga yttre 
form. Sandström, SvSkt 1952 s 262 



 40

klippa alla band med Sverige, kan han inte längre beskattas för alla sina inkomster 

eftersom de rättsfakta som förutsätts för att han skall betraktas som obegränsat 

skattskyldig har förändrats, även om syftet med att bosätta sig utomlands var att minska 

sin skatt.94 

 

5.6.2 Beskattning av stiftelser 
Den skatterättsliga utgångspunkten är att en stiftelse i princip skall beskattas efter 

samma regler som aktiebolagen. Olika stiftelsers ändamålskaraktär har dock motiverat 

avvikelser åt olika håll.  Stiftelser med allmännyttiga ändamål är helt eller delvis 

befriade från skattskyldighet.95 Beskattningen är däremot oförmånligare för 

familjestiftelser, en typ av stiftelse med individuellt bestämda destinatärer till förmån 

för medlemmar av viss släkt eller vissa släkter.96 Stiftelsen i sig beskattas som ett 

aktiebolag, men utbetalningar från en familjestiftelse betraktas alltid som periodiskt 

understöd, d v s progressiv beskattning som inkomst av tjänst tillämpas, oavsett om 

utbetalning sker periodiskt eller som ett engångsbelopp.97 I förmögenhetsskattelagen 

finns speciella regler för stiftelseformen på så sätt att förmögenhetsbeskattning sker hos 

förmånstagare, eftersom de anses vara ägare till andelar av familjestiftelsens egendom.98 

Ytterligare en annan typ av stiftelse som regleras med speciell lagstiftning är 

pensionsstiftelsen, en stiftelse som grundas av en arbetsgivare med ett uteslutande 

ändamål att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares 

efterlevande. Pensionsstiftelser är helt befriade från inkomstskatt men är istället 

skattskyldiga till avkastningsskatt. Förmögenhetsbeskattning kan tänkas göras hos 

förmånstagaren.99  

 

Ovan har framkommit att vissa egendomsbindningar omfattas av begreppet stiftelse i 

vid bemärkelse, eftersom de är förenade med fullständiga sakrättsliga rättsverkningar 

och förmånstagare inte går att identifiera eller förmånstagares äganderätt är begränsad. 
                                                 
94 Sandström s 261 ff. En redogörelse för vad som krävs för obegränsad skattskyldighet 
finns i avsnitt 5.3 
95 IL 7 kap 
96 Lag (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt 8§. (SFL)  
97  IL 10:6 
98 SFL 8 § 1 st 4p 
99 Stiftelse skall bildas enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m m. 
Avkastningen beskattas enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. 
Förmögenhetsbeskattning hos förmånstagare kan ske med stöd av SFL 8 § 5 p. 
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Skatterätten utgår till stor del från civilrätten, men är inte bunden till den. Generellt kan 

sägas att man skatterättsligt inte har ansett det möjligt att behandla alla de former av 

egendomsbindningar som ryms inom det vida stiftelsebegreppet på samma sätt. 

Anledningen är att stiftelseinstitutet kan omfatta allt från oegennyttiga och 

samhällsnyttiga ändamål till privatekonomiska intressen. De samhällsnyttiga ändamålen 

har man velat begränsa skatteplikten för medan man strävar efter att förhindra 

uppkomsten av stiftelser som tillgodoser vissa personers eller familjers intressen, 

eftersom dessa presumeras ha ett skattereducerande syfte.100 Nedan skall undersökas i 

vad mån stiftelseliknande egendomsbindningar kan omfattas av skatterättens 

stiftelsebegrepp, med andra ord; vad som avgör om dessa kan anses vara ett 

skattesubjekt. Att söka ledning i RR:s avgöranden är inte alltid helt lätt eftersom det ofta 

saknas en tillfredsställande motivering i avgörandena. Istället får man då titta på om det 

finns samstämmiga avgöranden, en s k stadigvarande praxis.101  

 

5.6.3 Stiftelsebeskattningspraxis 
Om egendomens avkastning fonderas eller delas ut påverkar egendomens karaktär som 

självständig förmögenhet. I RÅ 1951 ref 30 hade föräldrar till förmån för sin son gjort 

ett förordnande som innefattade en bindande utfästelse om gåva där upplupen ränta 

skulle läggas till kapitalet. RR uttalade enhälligt att förordnandet och däri meddelade 

bestämmelse ”måste anses ha inneburit inrättandet av en sådan familjestiftelse…” 

Avgörande är alltså inte huruvida det är möjligt att peka ut en slutgiltig förmånstagare 

som teoretiskt kan utgöra ett skattesubjekt, utan om egendomen anses vara bandlagd på 

så sätt att förmånstagaren inte har någon skatteförmåga. Motsatsvis blir en 

förmånstagare som faktiskt får ökad skatteförmåga legitim att beskatta. I RÅ 1960 fi 

1811 blev bandläggning, i vilken avkastningen delvis utdelades, beskattad som 

mottagares egendom och inte som ett eget subjekt. Hagstedt menar att i och med 

avgörandet ”torde också vara klart att bandläggningar där hela avkastningen utdelas 

skall behandlas på samma sätt. I rättslivet förefaller det sedan gammalt vara rotad en 

allmänt omfattad uppfattning att bandläggningar där fondering ej sker skall betraktas 

som mottagarens egendom och inte som ren stiftelse”.102  

                                                 
100 Hagstedt s 60 f 
101 Hagstedt har behandlat frågan och för att inte ta för stor plats i anspråk tas endast 
upp de fall han använder sig av för att ge en översiktlig bild över praxis, s 405 ff  
102 Hagstedt s 392 
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Även när fondering inte sker kan stiftelsebeskattning aktualiseras. I RÅ 1959 fi 1197 

skulle löpande avkastning inte fonderas utan betalas ut till nuvarande och blivande 

barnbarn. Trots det ansåg RR att en familjestiftelse inrättats. Vem eller vilka som 

slutligen skulle komma att erhålla egendomen kunde nämligen inte fastställas förrän 

bandläggningsperioden avslutats.  

 

Tydligen är båda faktorerna, obestämda förmånstagare och fondering av avkastning, 

avgörande var för sig.  

 

Enligt Hagstedt torde fideikommissariska substitutioner inte stiftelsebeskattas. Hagstedt 

skriver att det endast finns ett avgörande som behandlar situationen och detta kan tyvärr 

inte ge någon riktig vägledning.103 Den övervägande uppfattningen i doktrinen tycks 

dock vara att dessa förordnanden inte bör beskattas som stiftelser, med undantag då det 

saknas stadigvarande avkastningstagare.104 Uttalandet är lite märkligt eftersom i RÅ 

1930 ref 68 såldes fastigheter tillhörande en fideikommissegendom. RR menade att ett 

fideikommisskapital bildats av köpeskillingen, vilket fideikommissinnehavaren inte på 

egen hand kunnat disponera över eller förminska då han endast har ägt rätt att uppbära 

ränta. Fideikommisskapitalet och inte fideikommissinnehavaren ansågs skattskyldigt för 

inkomsten som skedde genom försäljningen. Fallet talar för att även fideikommissariska 

substitutioner torde stiftelsebeskattas.  

 

Vid en viss fondering av fideikommiss avkastning tycker Hagstedt att det kan det bli 

aktuellt att tillämpa stiftelsebeskattning.105 Så skedde i RÅ 1929 fi 235, där en person 

till sin sondotter som gåva överlämnat kapital att förvaltas av bank. Till dess 

förmånstagaren fyllde 25 skulle kapitalet fonderas och därefter utdelas. Vid mottagarens 

död skulle kapitalet tillfalla hennes arvingar, dock med rätt för henne att testamentera 

hälften av fondens behållning.  

 

                                                 
103 RÅ 1943 fi 1242 
104 Ett exempel på när stadigvarande avkastningstagare saknas är om avkastning årligen 
skall gå till den mest behövande inom en viss krets. Hagstedt s 410 
105 Med fondering avses fondering till viss del, eftersom fideikommisset annars inte 
skulle ha någon ”ägare”.  
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Sammanfattningsvis har stiftelsebeskattning tillgripits på förordnanden där beskattning 

inte kunnat ske hos en fysisk person. Detta kan bero på att personen ännu inte erhållit 

skatteförmåga i förhållande till beskattningen, eller att det helt enkelt inte går att 

identifiera en förmånstagare ännu. 

 

5.7 Trust som utländsk juridisk person 
Utländsk stiftelse har alltså ansetts vara en utländsk juridisk person i den svenska 

interna internationella skatterätten och tillika ett svenskt skattesubjekt. Trusten har i 

praxis ofta liknats vid en stiftelse. Vi har ovan sett att det skatterättsliga 

stiftelsebegreppet ofta är ett vidare begrepp än civilrättens stiftelsebegrepp (i inskränkt 

mening). Korta förordnanden har nämligen beskattats såsom stiftelse även om de inte 

bildats som stiftelse enligt stiftelselagen. Vid avgörandet hur beskattning skall ske bör 

hänsyn tas till hur en rättsfigur ser ut och inte hur den benämns. Precis som stiftelsen (i 

vid bemärkelse) uppkommer trusten i samband med en egendomsöverföring från en 

stiftare till en förvaltare som åtagit sig att förvalta egendomen i enlighet med ett 

ändamål.106  

 

När Hessler undersöker trustinstitutets innebörd upptäcker han att surrogationsprincipen 

gäller, d v s om trustegendom avhänds kommer det som trätt i egendomens ställe att 

ingå i trusten. Trustegendomen kan inte tas i anspråk av trustförvaltares borgenärer och 

den ingår inte heller i hans konkurs. Förmånstagare kan återkräva egendom som avhänts 

trusten i strid med deras intressen, såvida inte tredje man har varit ovetandes om 

trustförvaltarens breach of trust och inte har handlat vårdslöst. Dessa observationer ger 

vid handen att trustegendomen har sakrättsligt skydd.107 Hessler påpekar att flera 

utländska författare har undersökt trustinstitutet och kommit fram till att trusten kan 

uppfattas som ett rättsförhållande med samma utformning som stiftelsens och med 

rättsverkningar, vilka i stort sätt överensstämmer med dennas, trots att stiftelsen är en 

juridisk person men generellt inte trusten.108 Benämningen juridisk person kanske 

tillmäts för stor betydelse. 

 

                                                 
106 Hessler s 43  
107 Hessler s 23 
108 Hessler s 32 
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Tankesättet att se de slutgiltiga förmånstagarna som ”de yttersta ägarna” av egendomen 

tar endast sikte på åtnjutandemomentet.109 Istället för att hitta en yttersta rättighetsbärare 

kan man nöja sig med att konstaterat att stiftelser och andra ”juridiska personer” har 

begränsade och uppdelade rättigheter. En stiftelse i inskränkt mening har ju över huvud 

taget ingen fri rådighet – det är den mest ändamålsbundna egendomsbindningen. 

Hessler poängterar att det inte finns någonting att anmärka på att tala om en stiftelse 

som ägare till bunden egendom. Men även om man uttrycker det som att en stiftelse är 

ägare betyder inte detta att man har skjutit in ett rättssubjekt emellan, det fiduciariska 

rättsförhållandet är bara ett praktiskt sätt att hantera den begränsade äganderätten – det 

som i common law uttrycks genom den delade äganderätten. Stiftelsens förvaltare 

skulle kunna ses som ägare i bemärkelse av förfoganderätt (som dock är begränsad till 

dispositioner förenliga med ändamålet) och förmånstagare som ägare med hänsyn till 

åtnjutandet.110 Med Hesslers resonemang finns egentligen ingen skillnad kvar mellan 

trusten och stiftelsen och således inte heller något hinder mot att jämställa stiftelse och 

trust vid beskattning. 

 

Enligt skatteverket torde dock en i utlandet hemmahörande trust inte kunna anses vara 

utländsk juridisk person. De konstaterar att RR funnit att en norsk stiftelse faller in 

under den nämnda definitionen, men drar slutsatsen att då trusten enligt brittisk synsätt 

inte är ett rättssubjekt – de med trustegendomen förenade befogenheterna tillkommer 

nämligen förvaltaren – torde den inte utgöra en utländsk juridisk person.111  

 

Skatteverket aktualiserar frågan om med vilken rättsordnings synsätt trusten skall 

granskas. Om man skall granska trusten ur ett svenskt perspektiv och antar Hesslers 

resonemang om att trusten har fulla sakrättsliga verkningar samt att det svenska sättet 

att hantera stiftelsen som rättssubjekt egentligen inte skiljer sig åt från common law 

synsättet med delad äganderätt, skulle en trust kunna komma att omfattas av det svenska 

skatterättsliga stiftelsebegreppet. Att se på trusten på det sätt som skatteverket förordar, 

nämligen att trustens personlighet skall bedömas ur dess hemlands rättsordnings synsätt, 

kan illustreras på följande sätt: 

 

                                                 
109 Hessler s 43 
110 Hessler s 43 
111 Skatteverket, handledning för internationell beskattning, kap 14 
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Vad jag menar med illustrationen är att skulle den svenska bedömningen anpassas efter 

den utländska synen att trusten inte ett självständigt rättsubjekt (är hjärtformad), skulle 

inte trusten passa in i det skatterättsliga stiftelsebegreppet, vilket den gör om man 

istället utgår från det svenska synsättet att trusten har fulla sakrättsliga verkningar (är 

stjärnformad). 

 

I trusturkunderna finns ofta en lagvalsklausul. Dessa klausuler torde dock inte ha 

betydelse vid bedömningen av Sveriges skatteanspråk. Vid osäkerhet om vilket lands 

lag som skall användas gäller, enligt den internationella privaträttens allmänna 

kollisionsnormer, att man tillämpar det lands lag vilken rättsförhållandet har starkast 

anknytning till. I trustfallet kan tänkas vara av betydelse om stiftare eller förmånstagare 

är svenska medborgare och att utbetalningarna skall ske till Sverige, om 

trustegendomens tillgångar ingår i en svensk rörelse eller om egendomen utgörs av 

svenska aktier. Enbart att förvaltning sker i ett land torde inte vara tillräcklig stark 

anknytning för att motivera denna stats rättsordning.112 En annan aspekt är att hänsyn 

måste tas till common law ländernas synsätt att trusten ägs med delad äganderätt, något 

som svensk rättsordning är helt främmande för. Det är därför inte rimligt att anta denna 

främmande rättsordnings bedömning, tagen ur sitt sammanhang. Utan att försöka förstå 

rättsordningens bedömning av trustens karaktär är det lätt att man missuppfattar varför 

trusten inte anses vara en juridisk person.  

                                                 
112 Sundgren, IUR-info 1998 s 4 
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Skatteverkets ställningstagande att trust inte torde omfattas av begreppet utländsk 

juridisk person är framför allt förvånande med tanke på att RR har uttalat att ett tyskt 

kommanditbolag i Sverige kan anses vara en juridisk person, trots att kommanditbolag 

inte utgör juridisk person i tysk rätt.113 

6. Avslutande reflektioner  
Ur en juridisk systematisk synvinkel är det mycket som talar för att trusten bör kunna 

behandlas som ett skattesubjekt. Utgångspunkten är att trusten är en i Sverige oreglerad 

rättsfigur, vars existens vi endast erkänner indirekt genom att den omfattas av 

dubbelbeskattningsavtal med trustländer. Har en trust stark anknytning till Sverige talar 

den internationella privaträttens allmänna kollisionsnormer för att trusten skall bedömas 

utifrån den svenska rättsordningens uppfattning.  

 

Tidigt i uppsatsen har konstaterats att trusten är en rättsfigur som kan se ut på många 

olika sätt. Dess oändliga utformningsmöjligheter är även anledningen till dess 

popularitet vid egendomsförvaltning. I vissa fall kan inte trusten anses utgöra ett 

självständigt subjekt. Det kan anses att stiftaren inte har avskilt sig från sin egendom 

och att han därför fortfarande skall anses vara ägare. I andra fall har förmånstagare i 

trusturkunden givits en så stark rätt till trustegendomen att de, redan innan 

trustförvaltaren gjort utbetalningar, måste anses vara ägare till den. I vissa fall kan 

emellertid trusten anses vara ett självständigt rättssubjekt. 

 

När trustegendom överlämnats till en förvaltare och effektivt avskurits från stiftarens 

förmögenhetssfär binds egendomen på så sätt att den kan förvaltas och disponeras i 

enlighet med vad som skrivits i trusturkunden. Situationen kan då uppstå att inga 

förmånstagare finns som kan sägas ha äganderätt till trustegendomen. Inom den svenska 

civilrätten omfattas egendomsbindningar som liknar trusten av ett vidsträckt 

stiftelsebegrepp, och dessa stiftelseliknande företeelser har fulla sakrättsliga verkningar. 

Det som utmärker en juridisk person är just att dessa har fulla sakrättliga verkningar och 

det är därför logiskt att många av dessa stiftelser (i vid bemärkelse) beskattas som 

juridiska personer. Skatterättsligt har man dock inte ansett det möjligt att beskatta de 

företeelser som ingår i det vida stiftelsebegreppet på ett enhetligt sätt. Stiftelser enligt 
                                                 
113 RÅ 1997 ref 36  
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stiftelselagen har man valt att beskatta olika beroende på vilket ändamål stiftelsen har.  

När det gäller stiftelseliknande förordnanden utanför stiftelselagen har 

stiftelsebeskattning tillgripits, d v s förordnandet har behandlats som skattesubjekt, då 

beskattning inte kunnat ske hos en fysisk person beroende på att personen ännu inte 

erhållit skatteförmåga i förhållande till beskattningen, eller att det ännu inte går att 

identifiera en förmånstagare. Det vore därför logiskt följdriktigt att även behandla en 

trust där beskattning inte kan ske hos en fysisk person som ett skattesubjekt i Sverige. 

Sveriges skatteanspråk på skattesubjektet får sedan undersökas med hjälp av den interna 

internationella skatterätten.  

  

Ser man däremot frågan ur en fiskal synvinkel och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

blir det genast mer tveksamt huruvida trusten skall kunna vara ett skattesubjekt. 

Konsekvensen av ett dylikt synsätt torde vara att trusten i de allra flesta fall kommer att 

vara att anse som begränsat skattskyldig eftersom trustförvaltare förmodligen inte är 

bosatta i Sverige. Detta innebär i sin tur att egendomen och dess avkastning inte blir 

beskattad i Sverige utan förmodligen i ett lågskatteland. Intresset är stort för 

konstruktioner som möjliggör undandragande av skatt och med dagens 

internationalisering är landsgränser inga hinder. Skulle Sverige behandla trusten som ett 

begränsat skattskyldigt skattesubjekt går man ofrånkomligen miste om 

beskattningsunderlag, man talar om en utarmning av skattebasen. Men skall verkligen 

samhällsnyttan och tanken att alla skall bidra till samhället gå före skattelagstiftnings 

inre sammanhang? Den fria tolkningsmetoden är något som anses acceptabelt endast i 

nödfall. I trustfallet finns visserligen ingen specifikt uttryckt vilja av lagstiftaren, vilket 

talar för att den fria tolkningsmetoden faktiskt skulle kunna tillämpas. 

 

Dessa två synsätt behöver dock inte krocka på så sätt att man underkänner trusten som 

rättssubjekt till fördel för samhällsnyttan. Man skulle kunna tänka sig att acceptera att 

trusten kan utgöra ett självständigt rättssubjekt som utgör utländsk juridisk person. För 

utländska juridiska personer är i vissa fall CFC-reglerna tillämpliga. Man skulle på så 

sätt kunna se igenom trusten och istället beskatta dess delägare. Problemet kvarstår 

emellertid att det inte går att identifiera några delägare. Att trustens förmånstagare inte 

kan anses ha någon äganderätt på grund av egendomens bundenhet eller att 

äganderätten är svävande på grund utav att förmånstagare är obestämda är ju själva 

förutsättningen för att trusten skall kunna anses vara ett självständigt rättssubjekt.  
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Till syvende och sist handlar det om att väga politiska och samhällsekonomiska skäl 

mot det som uttrycks i legalitetsprincipen, nämligen att lagen skall vara förutsägbar och 

fri från godtycke. Vid en första anblick kan tyckas att det senare väger mycket tyngre än 

de politiska skälen, men frågan är dock om vad som framkommer vid en undersökning 

av vår rättsordnings systematik ger så tydlig ledning att det kan sägas vara förutsägbart. 

För vem skall rättstillämpningen vara förutsägbar? Min slutsats är att trusten torde 

kunna utgöra ett skattesubjekt, men andra är av en annan åsikt. Slutsatsen torde inte 

vara tillräckligt klar för att kvalificera som förutsägbar. Viktigare är dock att i denna 

situation finns egentligen ingen fysisk person som kan anses äga trustegendomen. Om 

man av politiska skäl underkänner trustens rättssubjektivitet blir det fråga om att 

försöka konstruera rättsliga ägare. Det skulle förmodligen bli fråga om olika 

avvägningar i enskilda fall, vilket skulle göra att beskattning sker godtyckligt. En 

godtycklig beskattning av detta slag strider uppenbart mot legalitetsprincipen och av 

den anledningen uppfattar jag det vara en bättre lösning att trusten bör kunna anses vara 

ett skattesubjekt, oavsett om detta leder till ett undandragande av skatt. 
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7. Källförteckning 
 
Offentligt tryck 
SOU 2002:47 - Våra skatter? 
Prop 1996/97:117  
Prop 1993/94:9  
Prop 1999/2000:2 
 
Rättsfall 
RÅ 1929 fi 235 
RÅ 1930 ref 68  
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