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SAMMANDRAG

Problemformulering: De frågor som i uppsatsen kommer att behandlas är bl a: Vad är
genomsyn och hur ser utvecklingen och tillämpningen av genomsyn ut? Vad talar för re-
spektive emot användningen av olika genomsynsresonemang? Är tillämpningen av genom-
synsprincipen ett lämpligt sätt att komma tillrätta med olika skatteundvikande förfaranden,
eller finns det andra sätt som framstår som mer passande och ändamålsenliga?

Syfte: Mitt syfte med denna magisteruppsats är att redogöra för och diskutera vilka omstän-
digheter som kan tänkas föranleda att genomsyn tillämpas i svensk skatterätt. Jag har även
för avsikt att resonera kring vilka skäl som talar för respektive emot en tillämpning av
genomsynsprincipen. Dessutom ämnar jag att kort beskriva alternativa sätt att komma till-
rätta med icke önskvärd skatteplanering, samt vad som enligt min mening skulle kunna änd-
ras vid tillämpningen av genomsyn om detta skulle framstå som motiverat. Avslutningsvis är
min ambition att diskutera och ta ställning till om genomsyn överhuvud-taget kan anses vara
förenligt med svenska rättsgrundsatser.

Metod: Genom studier av framförallt doktrin, förarbeten till skatteflyktslagen och genom
beaktande av praxis har jag försökt att diskutera mig fram till hur tillämpningen av genom-
synsprincipen bör se ut.

Avgränsningar: Jag avser att behandla genomsyn utifrån föreställningen om att genomsyn
existerar i svensk skatterätt. Jag kommer inte att fördjupa mig i några ingående analyser av
praxis, utan istället använda praxis i mer upplysande och förklarande syfte. Dessutom kom-
mer jag att, utöver genomsyn, behandla andra sätt att komma tillrätta med otillåten skatte-
planering, enbart i den utsträckning jag finner lämplig och nödvändig för denna uppsats vid-
kommande. Härutöver ämnar jag att enbart behandla de rättssäkerhetsaspekter som, enligt
min mening, synes ha störst betydelse för tillämpningen av genomsyn.

Resultat: Det framstår som om tillämpningen av genomsynsprincipen genom tiderna - men
även i dagsläget - omgärdas av en rad oklarheter. Av denna anledning har jag kommit fram
till att endast en mycket restriktiv användning av olika genomsynsresonemang bör vara för-
enlig med svensk rättstillämpning. Detta förutsätter dock, enligt min mening, att vissa för-
ändringar i tillämpningen av genomsynsprincipen först genomförs.

SÖKORD:
Genomsyn, genomsynsprincip, skatteplanering, skatteundandragande, skatteflykt,
skatteflyktslag, rättssäkerhet, legalitetsprincip, verklig innebörd
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1 INLEDNING

1.1 Problembakgrund

Olika incitament till att planera sin skatt har i alla tider existerat. Att försöka uppnå det be-
skattningsläge som framstår som det mest fördelaktiga är i sig inte något otillåtet, däremot
existerar förfaranden som inte alltid framstår som acceptabla. Dessa förfaranden kan exem-
pelvis ha vidtagits enbart i skatteplaneringssyfte och deras förenlighet med gällande rätt kan
av den anledningen i många fall ifrågasättas. Exempelvis kan det vara så att den lagstiftning
som finns att tillgå inte direkt kan appliceras på ett sådant förfarande. Det kan också förhålla
sig på så sätt att flera förfaranden företagits vilka sammantaget bidrar till skattelättnader,
men som i övrigt framstår som uppenbart omotiverade för det slutliga resultatet förutom i
beskattningshänseende.

Genom åren har olika metoder använts för att komma tillrätta med denna problematik, men
ingen av dessa har emellertid haft någon större framgång. Införande av olika typer av stopp-
lagstiftning är en av de metoder som har använts. Denna metod har i flera avseenden varit
effektiv, men stopplagstiftningen har emellertid kommit att verka först i efterhand. Dessutom
har man sedan början av 1980-talet till och från använt sig av skatteflyktslagstiftning. Denna
har emellertid inte heller fått önskad effekt då den ansetts vara mycket svårpraktiserad, vilket
medfört att denna kommit att tillämpas med stor restriktivitet. Dessutom har det i rättstill-
ämpningen utvecklats olika typer av förnuftsresonemang som på olika sätt använts för att
kunna ”se igenom ett visst förfarande” och beskatta förfarandet efter vad detta rimligen kan
anses ge uttryck för. Att på detta sätt komma åt och beskatta olika förfaranden har på flera
håll kommit att kritiseras. Vad som ifrågasatts har bl a varit om legalitetsprincipen inte åsi-
dosätts, dvs att exempelvis förutsebarheten för den enskilde inte tillgodoses i tillräcklig om-
fattning. Dessutom har det ifrågasatts om det inte är rätten själv som med tillämpning av
dessa resonemang kringgår lagstiftningen.1

Att se till ett förfarandes verkliga innebörd och beskatta förfarandet därefter, har av vissa
benämnts som att rätten tillämpat ”genomsyn”. Användandet av sådana rimlighets-
resonemang har i praxis kommit att tillämpats mycket restriktivt, vilket skulle kunna bero på
att tillämpningen av detta institut är omgärdad av en rad oklarheter. Förfarandet är inte regle-
rat i lag samtidigt som dess innebörd inte heller har blivit föremål för en enhetlig definition i
vare sig praxis eller i doktrin.

                                                
1    Se bl a Hjerner i festskrift till Hans Thornstedt, s 298.
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I doktrinen råder vitt skilda uppfattningar om vad begreppet genomsyn egentligen innebär.
Vissa författare hävdar att bedömningen vid genomsynsresonemang skall utgå ifrån civil-
rättslig grund, då vikten av legalitet särskilt framhålls. Andra anser att detta sätt att beskatta
visar på att det existerar en särskild skatterättslig form av genomsyn. Förklaringen till detta
synsätt skulle i så fall kunna vara att rättstillämparen ”ser igenom en transaktion” och på
detta vis ser till förfarandets verkliga innebörd. Ytterligare ett exempel på hur genomsyn
definierats i doktrinen är att utgångspunkten bör vara en civilrättslig prövning, men att denna
granskning bör kompletteras med en analys av de reella ekonomiska konsekvenserna som ett
visst handlande medför. Skatterättens ställning kontra civilrättens förefaller därför vara en
central fråga för hur den verkliga innebörden skall fastställas och hur genomsyn därvid bör
uppfattas.

Gränsdragningen mellan vilka förfaranden som faller under lag (1995:575) mot skatteflykt,
skatteflyktslagen, och i vilka situationer som genomsynsprincipen kan tänkas bli tillämplig,
blir dessutom av stort intresse i detta sammanhang. I förarbetena till den skatteflykts-
lagstiftning som återinfördes under 1995 föreslogs bl a att genomsyn istället borde regleras i
lag, vilket dock inte kom att ske. Klart är att dessa två institut ligger mycket nära varandra då
de båda har att göra med vilken grad av skatteplanering som skall tillåtas.

I enlighet med vad som ovan sagts framstår det, enligt min mening, som att det finns ett stort
behov av att utreda och diskutera vilken relevans användningen av genomsynsresonemang
genom tiderna haft, och i framtiden bör ha, för svensk rättstillämpning.

1.2 Problemformulering

De problem som i uppsatsen skall behandlas är:
  Vad är genomsyn och hur ser utvecklingen och tillämpningen av genomsyn ut?

Vad är det som talar för respektive emot användningen av olika genomsyns-
resonemang?
Är tillämpningen av genomsynsprincipen ett lämpligt sätt att komma tillrätta med
olika skatteundvikande förfaranden, eller finns det andra sätt som framstår som mer
passande och ändamålsenliga?
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1.3 Syfte

Mitt syfte med denna magisteruppsats är att redogöra för och diskutera vilka omständigheter
som kan tänkas föranleda att genomsyn tillämpas i svensk skatterätt. Jag har även för avsikt
att resonera lite kring vilka skäl som talar för respektive emot en tillämpning av genomsyns-
principen. Dessutom ämnar jag att kort beskriva alternativa sätt att komma tillrätta med icke
önskvärd skatteplanering, samt vad som enligt min mening skulle kunna ändras vid tillämp-
ningen av genomsyn om detta skulle framstå som motiverat. Avslutningsvis är min ambition
att diskutera och ta ställning till om genomsyn överhuvudtaget kan anses vara förenligt med
svenska rättsgrundsatser

1.4 Avgränsningar

I uppsatsen kommer jag att förutsätta att:
 Den tänkte läsaren besitter grundläggande kunskaper inom svensk skatterätt.

Vidare kommer jag i uppsatsen att avgränsa mig till att:
 Behandla genomsyn utifrån föreställningen om att genomsyn existerar i svensk

skatterätt.
 Enbart behandla de rättssäkerhetsaspekter som, enligt min mening, synes ha störst

betydelse för tillämpningen av genomsyn.
Inte fördjupa mig i några ingående analyser av praxis, utan istället använda praxis i
mer upplysande och förklarande syfte. Anledningen till denna avgränsning är att
den praxis som är relevant för denna framställning, redan har analyserats och dis-
kuterats i relativt stor utsträckning.
Utöver genomsyn, behandla andra förfaringssätt att komma tillrätta med otillåten
skatteplanering i den utsträckning jag finner lämplig och nödvändig för denna upp-
sats vidkommande. Olika typer av stopplagstiftning kommer jag av den anledningen
inte att gå in på och diskutera i någon vidare omfattning. Däremot kommer jag att
desto utförligare behandla skatteflyktslagen. Denna avgränsning motiveras av att
det mellan exempelvis skatteflyktslagen och genomsynsprincipen finns vissa myck-
et intressanta likheter.
I den mån jag själv finner ett behov av eller nödvändigt för uppsatsens läsvärdhet
kommentera vad som tas upp i kapitel 2 t o m kapitel 6. I övrigt kommer jag att läg-
ga tonvikten vid själva analysen i kapitel 7.
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1.5 Terminologi

Det förekommer i flera fall i uppsatsen olika termer, som vid läsandet, skall anses betyda
ungefär samma sak. Detta grundar sig på att olika termer använts i doktrin och praxis och jag
har därför inte funnit någon anledning att ändra dessa.

Sådana termer och synonymer är framför allt:
”Användande av genomsyn”, som ofta ersätts med företagande av genomsyn, an-
vändande av genomsynsresonemang och tillämpning av genomsynsprincipen.
”Tillskapande av ett mer fördelaktigt beskattningsläge”, som ofta varieras med ter-
mer som exempelvis tillskapande av skatteförmån och åstadkommande av skatte-
lättnad.
Begreppet ”skatteundvikande förfarande” som kan förekomma både i fråga om
skatteflykt och vid skatteplanering.
Rättstillämpande organ som ofta används i stället för skattedomstol och skatte-
förvaltning.

  Termen skattedomstol avser såväl Regeringsrätten2 som kammarrätt och länsrätt.

Även andra termer med tillhörande synonymer används, men dessa är allmänt vedertagna
och behöver inte nämnas här eftersom deras betydelse framgår av de sammanhang i vilka de
används.

1.6 Metod och disposition

1.6.1 Inledning

I detta avslutande avsnitt avser jag att redogöra för uppsatsens metod och disposition så att
det vid det fortsatta läsandet blir lättare att följa med i och förstå mina tankegångar. Det skall
först förklaras hur jag har gått till väga i mitt uppsatsskrivande. Därefter har jag även för
avsikt att redogöra för hur uppsatsen är upplagd och varför jag valt just detta upplägg.

1.6.2 Uppsatsens metod

I det inledande skedet studerade jag doktrin rörande olika former av genomsynsresonemang.
Trots det faktum att tillämpningen av genomsyn anses vara av äldre datum finns det relativt
lite skrivet om denna. Tyngdpunkten vid studierna av doktrin har legat på artiklar hämtade ur

                                                
2   Regeringsrätten kommer i det följande benämnas RegR.
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Skattenytt, SN, och Svensk Skattetidning, SvSkt. Dessutom har jag studerat doktrin och fö-
rarbeten till skatteflyktslagstiftningen.

I det andra skedet sökte jag efter doktrin och praxis som artiklar i Skattenytt och i Svensk
Skattetidning hänvisat till. Utifrån detta material följde jag ännu fler anvisningar osv. Utöver
detta använde jag mig av sökmotorer som Linköpings universitetsbibliotek tillhandahåller,
exempelvis universitetsbibliotekets internsökning och Libris. Sökord som jag använt är bl a;
genomsyn, genomsynsprincip, skatteplanering, skatteundandragande, skatteflykt, skatte-
flyktslag, rättssäkerhet, legalitetsprincip och verklig innebörd.

Den övervägande delen av referensramen är baserad på vad som genom åren framkommit i
doktrinen rörande genomsyn. Vidare har jag vid studier av praxis utgått ifrån vad andra ju-
rister sagt om denna. I uppsatsens analys- och diskussionsdel har jag utgått ifrån de fråge-
ställningar som jag inledningsvis presenterade. Ytterligare frågor som tillkommit under upp-
satsskrivandet har jag försökt att identifiera och i viss mån analysera i det sammanhang de
uppstått. Somliga av dessa frågor har jag sedan, efter bästa förmåga, försökt att integrera
med de frågeställningar jag inledningsvis utgått ifrån.

1.6.3 Uppsatsens disposition

De första kapitlen i uppsatsen, kapitel 2 tom kapitel 4, är tänkta att visa vilka faktorer som
har betydelse för tillämpningen av genomsyn. Dessa olika komponenter behandlas i början
av uppsatsen av den anledningen att det senare skall underlätta förståelsen för vilken roll
dessa faktorer spelar vid tillämpningen av bl a genomsynsprincipen. I nästföljande kapitel
kommer jag därför börja med att behandla vad skatteplanering i stora drag innebär. Därefter
kommer jag att övergå till att redogöra för vilken betydelse som olika rättssäkerhetsaspekter,
som exempelvis legalitetsprincipen, har med avseende på kringgående av skattelag. Med
utgångspunkt från detta kommer jag sedan att gå vidare med att beskriva vad som menas
med den egentliga innebörden av en transaktion. I detta kapitel kommer jag även komma in
på förhållandet mellan civilrätt och skatterätt, vilket är grundläggande för förståelsen av den
verkliga innebörden.

För att på bästa tänkbara sätt kunna skapa sig en uppfattning av vad genomsyn innebär och
för att få en förståelse för den problematik som detta institut omgärdas av, blir den plattform
som de ovan angivna komponenterna konstituerar grundläggande. Det efterföljande kapitlet
rörande genomsyn kan av den anledningen sägas vara uppdelat i två delar. I den första delen
kommer jag att återknyta till de faktorer som behandlades i de inledande kapitlen 2 tom ka-
pitel 4. Detta kommer att ske i samband med att jag behandlar utvecklingen rörande tillämp-
ningen av genomsynsprincipen, och dessutom i samband med att jag redogör för vilka olika
uppfattningar som skapats i doktrinen rörande genomsynsresonemang.
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I den andra delen, vilken återfinns i avsnitt 5.2 (med tillhörande bilaga I), kommer jag att
kort redogöra för i vilka situationer genomsynsprincipen kan tänkas bli tillämplig. I bilaga I
kommer jag dessutom att redogöra för och studera delar av den praxis som genom åren
kommit att utvecklats kring genomsynsresonemang. Bilagan till del II är inte tänkt att läsas
från början till slut. Vad jag med denna bilaga istället avsett, är att man som läsare skall ha
en möjlighet att, vid behov, kunna skaffa sig en inblick i vilka situationer genomsyns-
principen kan tänkas bli tillämplig i svensk rätt. På grund av detta förhållande har ingen stör-
re vikt lagts vid analys av praxis. Jag har dock tagit mig friheten att emellanåt inflika egna
kommentarer då jag funnit detta motiverat.

Kapitel 5 avslutas med sammanfattande kommentarer, vilka behandlar såväl avsnitt 5.1, 5.2
som bilaga I. Du som läsare har alltså en valmöjlighet. Om du är insatt vad angår genom-
synsprincipens användning kan du välja att endast läsa avsnitt 5.1-3. Om du däremot anser
att en djupare inblick i tillämpningen av genomsyn är behövlig, kan en granskning av bilaga
I vara att rekommendera.

Efter kapitlet, i vilket genomsyn behandlas, kommer jag att övergå till att redogöra för skat-
teflyktslagens utveckling och tillämpning. Jag har valt att göra detta med anledning av att jag
under arbetets gång erfarit att denna lag har många likheter med och kopplingar till använd-
ningen av genomsynsresonemang. Avslutningsvis återfinns en analys- och diskussionsdel i
vilken jag har för avsikt att återknyta till de problemställningar som jag inledningsvis har
presenterat3.

                                                
3   Se avsnitt 1.2.
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2 SKATTEPLANERING

2.1 Inledning

En företeelse som skapar problem i flera avseenden är skatteplanering, genom vilken olika
rättshandlingar företas för att kunna kringgå en viss skatterättslig bestämmelse.4 Skatteplane-
ring är inget nytt påfund utan har förekommit alltsedan de första skattesystemen infördes.5

För att förstå vad man vill komma åt med tillämpning av genomsynsprincipen, har jag för
avsikt att, i detta inledande kapitel, redogöra för vad skatteplanering i stora drag innebär.

2.2 Kringgående av skattelagstiftning

Skatterättsliga effekter som kan uppkomma uppfattas ibland som så pass ogynnsamma att
mycket konstlade förfaranden vidtas i syfte att åstadkomma andra mer gynnsamma effekter
skall inträda. Vid lagstiftningsarbetet är det därför av yttersta vikt att nytillskapad lag-
stiftning utformas så att ett kringgående av lagreglerna försvåras, men samtidigt så att kraven
på rättssäkerheten och förutsebarheten upprätthålls.6 Att denna uppgift nästintill framstår
som omöjlig är uppenbar, och därvid öppnas möjligheter att kringgå skattelagstiftningen.

Vad skatteplanering egentligen innebär råder det delade åsikter om. Detta beror enligt
Grosskopf på att olika utgångspunkter finns för den innebörd som detta begrepp givits.7

Grosskopf anser dock, att utgångspunkten vid skatteplanering bör vara att det skall vara frå-
ga om en optimering av skattekostnaden, i enlighet med lagstiftarens intentioner, och hänvi-
sar därvid till en artikel i Balans av Ulf Gometz.8 Detta bör enligt min mening tolkas som att
skatteplanering i sig inte bör betraktas som något otillåtet.

Skatteplanering är något som lagstiftaren antingen underförstått eller uttryckligen har ac-
cepterat. Att lagstiftaren inte uttryckligen accepterat en form av skatteplanering behöver så-
ledes inte innebära att förfarandet är oförenligt med gällande rätt. Exempelvis kan det för-
hålla sig så att en viss transaktionstyp som utvecklats i praxis har accepterats genom att lag-

                                                
4   Kringgående av skattelag brukar på samma sätt som skatteplanering användas för att beskriva ett
handlingsalternativ varigenom resultatet i stort blir detsamma som om ett annat, högre beskattat eller
förbjudet förfarande istället valts. Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 281.
5   Grosskopf i SN 1989, s 6.
6   Helmers, Kringgående av skattelag, s 15.
7   Grosskopf i SN 1989 , s 4 f.
8   Se Grosskopf, a a s 5 med hänvisning till Ulf Gometz i Balans 1982.
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stiftaren inte ingripit.9 Då och då händer det emellertid att en rättshandling inte godtas av
domstolen. Vanligtvis har domstolen i sådana fall kommit fram till att den vidtagna rätts-
handlingen syftar till att tillskapa ett mer fördelaktigt beskattningsläge och dessutom kan den
vidtagna dispositionen även i sådana fall vara rubricerad på ett felaktigt sätt. Detta innebär
dock inte att det existerar en utpräglad strategi att underkänna sådana rättshandlingar som
framstår som motiverade ur skatteplaneringssynpunkt. Om det emellertid skulle förhålla sig
så, skulle domstolen härmed vidta en åtgärd för att kunna kringgå skattelagstiftningen och på
så sätt kunna ta ut skatt trots avsaknad av ett erforderligt lagstadgande.10

I enlighet med Grosskopf kan det, enligt min mening, inte generellt sägas att det bör anses
som orättmätigt att den skattskyldige ser över sin ekonomi så att så lite skatt som möjligt
betalas. Det finns dock ett krav på att detta måste ske inom ramen för vad som är tillåtet,
men också inom ramen för vad som får anses som affärsmässigt motiverat. Det får med
andra ord inte vara frågan om att minimera skattekostnaden i strid mot lagstiftarens syften11.
Frågan blir således vad som egentligen kan anses som ett tillåtet eller ett legitimt utnyttjande
av en skatterättslig reglering eller ett förbud. Hur skall rättsväsendet kunna ingripa mot
skatteplanering som inte kan anses vara förenlig med gällande rätt, t ex där skatteeffekterna
blivit alltför iögonfallande och förfarandet därför måste hindras på något sätt?

2.3 Problematiken vid kringgående av skattelag och sammanfattande
kommentarer

Rättstillämpande organ är vid påförande av skatt hänvisade till vad som är stadgat i lag. Av
regeringsformen, RF; som är en grundlag, följer att det inte är möjligt att påföra skatt på an-
nat sätt än vad som är förevisat i lag. Härmed framstår det som problematiskt att tillämpa
sådana lagstadgade föreskrifter analogt, för att på så sätt kunna beskatta förfaranden som inte
uttryckligen har förbjudits.12 Härav följer att problematiken vid kringgående av skattelag
delvis ligger i vilken utsträckning legalitetsprincipen13 skall få ge vika för det allmännas ef-
fektivitetsintresse.

Genom olika skattereformer14, tillskapande av speciallagstiftning - stopplagstiftning15 -, till-
lämpning av genomsynsprincipen och genom införande av en generalklausul mot skatte-

                                                
9    Bergström i SN 1992, s 597.
10   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 298.
11   Grosskopf i SN 1989, s 5.
12   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 476.
13   Legalitetsprincipen innebär i detta fall att uttag av skatt inte är möjligt om föreskrifter om sådant uttag inte
återfinns i lag. Se nedan kapitel 3.
14   Exempelvis den omfattande skattereform som genomfördes 1991, vilken innebar att avdragsmöjligheterna
inskränktes samtidigt som skattebasen breddades, Se Grosskopf i SN 1989, s 4 ff.
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flykt16, har lagstiftaren genom tiderna försökt bekämpa otillåten skatteplanering.17 Den fråga
som aktualiseras i detta sammanhang är således om alla dessa metoder alltid är lämpliga eller
ens möjliga att använda för detta ändamål.

För att kunna diskutera ovanstående mycket komplicerade fråga anser jag det vara nödvän-
digt att behandla de olika faktorer som finns att ta hänsyn till vid bedömningen av om ett
förfarande skall tillåtas eller inte, då detta vidtagits i syfte att tillskapa en skatteförmån. I det
närmast följande kapitlet kommer jag av den anledningen kort behandla några av de olika
rättssäkerhetsaspekter som delvis redan nämnts och som bör beaktas. Jag ämnar dock inte i
det följande kapitlet uttömmande behandla rättssäkerhetsproblematiken kring otillåten skat-
teplanering. Jag har istället valt ut vissa rättssäkerhetsaspekter vilka enligt min mening fram-
står som centrala för så gott som alla typer av förfaranden som används för att komma till-
rätta med otillåten skatteplanering. Detta är avsiktligt då jag senare i uppsatsen, framför-allt i
de kapitel där olika typer av angreppssätt kommer att behandlas mer ingående,18 kommer att
återkomma till denna problematik. Jag kommer emellertid i dessa kapitel enbart att koncent-
rera mig på, och lyfta fram, de aspekter som blir särskilt viktiga för respektive angreppssätt.

                                                                                                                                                      
15   Se exempelvis 7 § 8 mom 5 st SIL, vilken infördes för att motverka sk Lundintransaktioner. Dessa transak-
tioner accepterades av RegR, i ett rättsfall från 1953 (RÅ 1953 ref 10), och den aktuella lagstiftningen
trädde i kraft först under slutet av 60-talet.
16   Se exempelvis prop. 1980/81:17.
17   Bergström i SN 1992, s 597.
18   Se exempelvis kapitel 5, 6 och 7.
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3 RÄTTSGRUNDSATSER I FÖRHÅLLANDE TILL 
�� ANVÄNDNINGEN AV GENOMSYNSRESONEMANG

3.1 Inledning

Legalitetsprincipen ger uttryck för det elementära förhållandet, att den enskilde skall kunna
förutse de konsekvenser som ett visst rättsligt handlande kan komma att medföra. Principen
om förutsebarhet vid rättstillämpningen är grundläggande för den enskilde. På samma sätt
förhåller det sig med den sk likhetsprincipen, vilken ger uttryck för att likartade rätts-
handlingar skall behandlas på likartat sätt.19 Inom skatterätten anses dessa principer vara
särskilt viktiga.20 Uttrycket ”nullum tributum sine lege” – ”ingen skatt utan lag” – återfinns i
RF.21 Utgångspunkten vid beskattningen skulle således kunna uppfattas som att skatt endast
kan uttagas med stöd av föreskrifter i lag.

Vid diskussionen rörande olika rättssäkerhetsaspekter är det, enligt min mening, mycket
viktigt att först ha klart för sig hur gränsdragningen mellan normgivning och rättstillämpning
vanligtvis ser ut. Normgivningskompetensen kom genom 1974 års RF att omfattas av det
obligatoriska lagområdet22. Detta innebär att denna befogenhet enbart tillkommer riksdagen.
Den kommunala skattesatsen kan emellertid, i viss utsträckning, bestämmas av de enskilda
kommunerna. De organ som sedan svarar för rättstillämpningen utgörs av skattemyndigheter
och skattedomstolar.23

Ytterligare ett spörsmål som jag anser vara viktigt att uppmärksamma före det att de olika
rättssäkerhetsaspekterna behandlas är att innebörden av begreppet ”princip” inte är helt gi-
ven. Begreppet ”princip” kan exempelvis förklaras som ett uttryck för ett givet ideal. Detta
förhållande skulle kunna förklaras som att principen i fråga efterföljs till den grad detta givna
ideal kan tillgodoses. En princip kan dessutom komma till uttryck på flera olika sätt, anting-
en uttryckligen genom lagtext eller implicit genom förarbeten och rättspraxis. Principer an-
vänds, likt regler, till att definiera olika normer. Skillnaden mellan en princip och en regel är
emellertid att en regel - tillskillnad från en princip - vanligtvis klart anger var gränsen mellan
de tillåtna och det otillåtna går.24

                                                
19   Se RF 1 kap 9 §.
20   Se t ex Lodin m fl, Inkomstskatt, s 539.
21   RF 1 kap 1 § 3 st och 8 kap 3 §.
22   Märk: Tull omfattas emellertid inte av det obligatoriska lagområdet.
23   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 94.
24   Se bl a Peczenik, Rättsnormer, s 52 f.
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3.2 Legalitetsprincipen och likhetsprincipen i rättstillämpningen

Legalitetsprincipen innebär inte att det är uteslutet att avvika från vad som i lagtexten är
stadgat. Denna princip har nämligen inom skatterätten, liksom inom straffrätten, ett vidare
område än vad som vanligtvis är fallet. Detta förhållande medför dock inte att den fria lag-
tolkningen får vara till nackdel för den skattskyldige.25 Annorlunda uttryckt innebär detta att
rättstillämpningen skall följa de föreskrifter som finns uppställda. Rättstillämpningen får av
den anledningen inte bygga på ändamålsöverväganden och konsekvensresonemang om dessa
medför att en regel tillämpas utanför sitt givna tillämpningsområde.26 Med iakttagande av
”sunt förnuft” skall man alltså försöka finna vad lagtexten rimligen kan ge uttryck för.27

Kravet på den rättssäkerhetsgaranti som bland annat legalitetsprincipen ger uttryck för, dvs
frihet från godtycke och förutsebarhet för den enskilde, tillgodoses inom skatterätten på flera
sätt. Ett sätt är att det för den skattskyldige är möjligt att ansöka om förhandsbesked beträf-
fande vilka konsekvenser ett tänkt handlande kan få.28 Därutöver är det av vikt, att domsto-
len i möjligaste mån behandlar fall med lika förutsättningar lika.29 Det nyss sagda innebär att
den bedömning som skall göras bör ske utifrån objektiva normer. Ett avgörande kan med
andra ord framstå som materiellt orättvist, men ändå vara förenligt med legalitetsprincipen,
då avgörandet formellt sätt är korrekt.30 Av ytterligare betydelse är domstolens val av tolk-
ningsmetod vid rättstillämpningen. I så hög utsträckning som möjligt bör domstolen undvika
att tolka lagtexten extensivt eller göra analogier från densamma.31

Vanligtvis är det emellertid inte alltid självklart vad en specifik lagbestämmelse ger uttryck
för eller på vilket sätt denna skall tillämpas. Skatterätten kan inte sägas vara autonom i den
meningen att den själv kan sägas bestämma en innebörd till alla begrepp den nyttjar.32 .
Rättssäkerhetskraven ställs mycket högt i detta sammanhang och frågan blir således om den
förutsebarhet som exempelvis legalitetsprincipen ger uttryck för går att förena med använd-
ningen av genomsynsresonemang.

                                                
25   Lodin m fl, Inkomstskatt, s 539. Märk: Lagtexten behöver med andra ord inte tolkas efter dess ordalydelse
eller grammatikaliska innebörd.
26   Bergström, Skatter och civilrätt, s 69 med hänvisning till Welinder och Hultquist, Legalitetsprincipen vid
inkomstbeskattningen, s 127.
27   Hultquist, a a s 482. Märk: Att rimlighet skall adderas vid lagtolkning bör, enligt Hultquist, inte uppfattas
som om detta förhållande skall förstås som att det därvid skulle finnas en särskild utbildad lagtolknings-
metod för detta ändamål.
28   Lodin m fl, Inkomstskatt, s 539 f.
29   Se RF 1 kap 9 §.
30   Bergström, Skatter och civilrätt, s 66 f.
31   Bergström, a a s 68.
32   Helmers, Kringgående av skattelag, s 233.
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3.3 Legalitetsprincipen i förhållande till otillåten skatteplanering

Att inkomstskattesystemet bör vara konstruerat på så sätt att det uppfyller kraven på likfor-
mighet, neutralitet och homogenitet är för många en självklarhet. Att dessa normer bör vara
målet vid utvecklande av ny skattelagstiftning säger däremot inget om vilken av dessa nor-
mer som skall anses vara den styrande.33 Tolkning av lag förutsätter att det först bör fastslås
vilken innebörd ett visst stadgande har, för att utifrån denna bestämning kunna avgöra vilken
norm som bör vara den gällande. En bestämmelses innebörd bör därför inte kunna variera
efter hur ett visst förfarande ser ut. För att kunna tillgodose legalitetsprincipen krävs således
att lagtolkningen uppfyller grundläggande rimlighetskrav. I enlighet med Hultquists uppfatt-
ning kan det rätteligen inte förhålla sig på så sätt, att en bestämmelses innehåll kan ändras
utöver vad som följer av en rimlig lagtolkning, enbart för att hindra ett avsiktligt handlings-
sätt vilket syftar till att undgå skatt.34

För att komma till rätta med olika former av skatteundandraganden i förenlighet med legali-
tetsprincipen är det enligt Hultquist, i första hand vid tillskapande av lagstiftning som tyngd-
punkten bör läggas.35 Inget kan vara så effektivt i kampen mot skatteundandraganden som en
effektiv lagstiftning som dessutom reducerar den skattskyldiges möjligheter till att företa
sådana förfaranden. En annan möjlighet att förhindra skatteanpassning är enligt Hultquist att
mycket ingående granska den skattskyldiges förehavanden. Denna möjlighet begränsas
emellertid av kompetensfördelningen mellan lagstiftare och lagtillämpare, samt den skatt-
skyldiges rätt att ordna sina affärer på bästa tänkbara sätt.36 Ytterligare en faktor som be-
gränsar denna möjlighet att komma åt otillåten skatteplanering är det samhälls-ekonomiska
effektivitetsintresset.

3.4 Sammanfattande kommentarer

Såväl en regel som en princip används som, i det tidigare nämnts, till att definiera olika nor-
mer. En norm kan vanligtvis inte tillämpas och användas på ett mekaniskt sätt, utan denna
måste tolkas och fyllas ut efter det enskilda fall som den är tänkt att tillämpas på. Det är en-
ligt min mening en självklarhet att det vid utvecklandet av olika principer inte går att förutse
alla tänkbara varianter av förfaranden som en viss princip kan tänkas bli tillämplig på. Där-
för blir det naturligt, vid såväl tillämpning av regler som vid tillämpning av principer, att
rättstillämparen använder sig av normer på varierande sätt. Varken legalitetsprincipen eller
likhetsprincipen skulle ha någon speciell innebörd om det inte skulle vara tillåtet för rättstill-
                                                
33   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 466 f.
34   Hultquist, a a s 515.
35   Hultquist, a a s 516.
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ämparen att ”färga” dessa principer med egna värderingar. Den mest centrala frågan i detta
sammanhang blir därför enligt min mening i vilken utsträckning och till vilken grad detta
förhållande kan accepteras vid tillämpning av genomsynsprincipen.

För att kunna diskutera vad som nyss sagts på ett meningsfullt sätt krävs det, enligt min me-
ning, kunskap om ytterligare faktorer som inbegrips i den problematik som omgärdar till-
lämpningen av genomsynsprincipen. Dessutom får de rättssäkerhetsaspekter som ovan dis-
kuterats mycket stor betydelse i samband med att ”den verkliga innebörden” av en transak-
tion skall bestämmas. Jag har därför för avsikt att i det följande kapitlet diskutera vilka olika
uppfattningar som framkommit i doktrin och praxis rörande den verkliga innebördens be-
stämmelse, för att sedan kunna diskutera själva genomsynsinstitutet lite närmare. Först där-
efter anser jag det vara lämpligt att återkomma till de frågor som delvis lämnats obesvarade i
detta kapitel. Ett entydigt svar kommer emellertid antagligen inte att kunna ges. Jag anser
dock att de resonemang som kan föras rörande dessa frågor, då man kan se tillämpningen av
genomsynsprincipen ur ett lite vidare perspektiv, blir betydligt enklare att tillgodogöra sig
och således ökar enligt min mening även hela diskussionens värde.

                                                                                                                                                      
36   Hultquist, a a s 475.
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4 DEN ”VERKLIGA INNEBÖRDEN”

4.1 Inledning

För att kunna bilda sig en uppfattning om när användningen av genomsynsresonemang kan
komma i fråga inom skatterätten är det av yttersta vikt att förstå samspelet mellan civilrätt
och skatterätt. Vanligtvis kan civilrättsliga begrepp användas inom skatterätten utan större
avvikelser, eftersom skattelagstiftningen till stor del är uppbyggd av civilrättsliga fundament,
men så är dock inte alltid fallet. Av den anledningen anser jag att det är viktigt att här redo-
göra för vad som framkommit i doktrinen beträffande detta förhållande.

Den mest centrala frågan i detta kapitel, vilken bygger på förhållandet mellan civilrätt och
skatterätt, är frågan om vad som bör anses utgöra en transaktions verkliga innebörd. På vil-
ket sätt den verkliga innebörden av en transaktion bör bestämmas råder det i doktrinen
emellertid delade meningar om.37 Som i det föregående kapitlet redan nämnts, beror detta
förhållande delvis på vilket värde olika rättssäkerhetsaspekter åsätts. Rättsgrundsatser som
exempelvis legalitetsprincipen och likhetsprincipen är emellertid inte de enda faktorer som
måste vägas in vid bestämningen av den verkliga innebörden. Vad som bör beaktas vid be-
stämningen av den verkliga innebörden av en transaktion och vilken relevans denna bestäm-
ning har för tillämpningen av genomsynsprincipen kommer jag därför att behandla i det föl-
jande.

4.2 Förhållandet mellan civilrätt och skatterätt

Att fastställa en enhetlig civilrättslig eller skatterättslig innebörd av ett begrepp har, i doktri-
nen, inte ansetts vara möjligt.38 Bergström menar att utgångspunkten bör vara att innebörden,
ifall den skatterättsliga betydelsen av ett begrepp inte kan fastställas inom skatterätten, i
stället bör sökas i den civilrättsliga betydelsen som begreppet åsatts. Liknande problem som
aktualiseras vid fastställandet av den skatterättsliga innebörden av ett begrepp uppkommer
emellertid även inom civilrätten. Att i sådana fall hänvisa till att det är den civil-rättsliga

                                                
37   Med uttrycket ”beskattning bör ske i enlighet med en transaktions verkliga innebörd” brukar vanligtvis
åsyftas att man vid beskattningen bortser ifrån transaktionens yttre form och istället tillmäter dess ekono-
miska konsekvenser avgörande betydelse. Somliga hävdar emellertid att det är den juridiska innebörden
som bör få avgörande betydelse för en transaktions verkliga innebörd. Se exempelvis Håkansson i SN 1999,
s 777 ff.
38   Se bl a Helmers, Kringgående av skattelag, s 233 f. Bergström, Skatter och civilrätt, s 76 ff.
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definitionen som skall gälla, om ingen specifik skatterättslig definition finns att tillgå, löser
därför inte problematiken i varje enskilt fall.39

Bergström hänvisar i anledning av det ovan sagda till Hagstedt40, som anser att det är den
”allmänna civilrättsliga innebörden” som bör användas. Med detta uttryck menar Hagstedt
att de rekvisit som i regel återfinns i en civilrättslig term, även bör läggas till grund för den
skatterättsliga innebörden av ett begrepp. Annorlunda uttryckt innebär detta förhållande att
man måste acceptera att det för varje civilrättsligt begrepp kan finnas varierande betydelser
beroende på det enskilda fallet. Hänsyn måste emellertid även tas till att det allt som oftast
också finns en ”kärna” för varje begrepp och att det är denna kärna som bör vara utgångs-
punkten i varje enskilt fall. Samspelet mellan civilrätten och skatterätten kan av den anled-
ningen betecknas som att ett begrepp har vissa grundrekvisit vilka samtliga skall finnas i
såväl den civilrättsliga som den skatterättsliga bestämningen av begreppet, men att produk-
ten av detta begrepp kan komma att se olika ut.41 Den skatterättsliga innebörden av ett be-
grepp bör av den anledningen, enligt min mening, rimligen bli beroende av den verklighet
vilken den appliceras på.

Grosskopf och Grönfors instämmer i vad som ovan sagts om förhållandet mellan skatterätten
och civilrätten. De anser dock att vissa förändringar har skett i rättspraxis, men att denna
utveckling endast bör uppfattas som ett förtydligande av förhållandet mellan civilrätten och
skatterätten.42

Ett exempel på den ovan nämnda utveckling som skett i praxis är rättsfallet, RÅ 1989 ref 62,
vilket fått flera framstående skatterättsjurister att reagera då dessa före detta avgörande tagit
för givet, att civilrätten måste vara styrande för skatterätten. I rättsfallet som rörde fastighets-
leasing, påpekade RegR, att olika rättshandlingar inom skatterätten skall ges samma inne-
börd som inom civilrätten. Ett undantag från denna huvudprincip menade RegR dock var
möjlig i fall då det var uppenbart att den reella, och av parterna åsyftade innebörden, var en
annan än den rubriceringen gav uttryck för.43

Grosskopf och Grönfors ställer sig positiva till att avsteg kan göras från den civilrättsliga
innebörden av ett begrepp. De framhåller emellertid att om avvikelser är berättigade, bör
RegR också motivera dessa så att det klart framgår i vilka situationer sådana åtgärder är be-
rättigade. Grosskopf och Grönfors anser nämligen att det är avtalsrätten som bör ligga till

                                                
39   Se bl a Bergström, a a s 78. Grosskopf, Grönfors i SN 1990, s 354 ff.
40   Bergström, a a s 81 med hänvisning till Hagstedt, Om beskattning av stiftelser, s 49 ff.
41   Bergström, a a s 81 och 94.
42   Grosskopf, Grönfors i SN 1990, s 353 ff.
43   Detta uttalande från RegR menar både Möller och Gäverth är ett tecken på att en skatterättslig genomsyns-
princip existerar fastän den inte kom att tillämpas i detta fall. Se Gäverth i SvSkt 1996, s 745 ff. Möller i
SvSkt 1995, s 139.
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grund för den civilrättsliga innebörden av ett begrepp och att den skatterättsliga innebörden
därvid framkommer genom att de skatterättsliga effekterna läggs till. Om avsteg från denna
ordning skulle ske är det, enligt Grosskopf och Grönfors, lätt att en särskild form av skatte-
rättslig civilrätt tillskapas, vilket enligt deras mening inte vore lyckat.44

Den slutsats som rimligen kan dras av vad som framkommit i detta avsnitt kan enligt min
mening vara att skatterätten vilar på civilrätten. Av denna anledning bör det därför vara den
civilrättsliga innebörden av ett begrepp som skall sökas om begreppets innebörd inte kan
fastställas med skatterätten som grund. Detta kan uttryckas som att de riktlinjer som ligger
till grund för den civilrättsliga innebörden av ett begrepp måste sökas inom civilrätten, för att
sedan kunna använda sig av dessa som styrinstrument vid den skatterättsliga bestämningen.
Av detta följer att innebörden vanligtvis har sitt ursprung i civilrätten men att vissa avvikel-
ser kan förekomma när särskilt starka skäl talar för detta45. Om det i det enskilda fallet ter sig
som nödvändigt att frångå den civilrättsliga innebörden, bör detta övervägas både en och två
gånger då jag är av den uppfattningen att stor restriktivitet bör iakttas.

Nästa fråga som blir central i detta sammanhang är hur ett uttalande, som innebär att de tra-
ditionella civilrättsliga principerna inte passar in i ett specifikt sammanhang, kan rättfärdi-
gas. Det är med andra ord här som frågan om genomsyn kommer in. Det intressanta i detta
sammanhang blir således vad som kan tänkas utgöra den ”verkliga innebörden” av en trans-
aktion och hur denna skall bestämmas.

4.3 Verklig innebörd

Redan i början av 1900-talet ansågs det att olika rättshandlingar bör bedömas utifrån deras
verkliga innebörd.46 I förarbeten från 1930-talets början uttalas följande ”…åtgärder vilkas
beskaffenhet från beskattningssynpunkt äger betydelse, skola bedömas efter sin verkliga
innebörd och icke efter den benämning47, som gives dem.”.48 Detta tidiga uttalande ledde
dock ej vid den tidpunkten till någon lagstiftning. Omständigheten att en transaktion skall
bedömas i enlighet med dess verkliga innebörd är enligt Hjerner49 att betrakta som en själv-
klarhet. Hultquist ifrågasätter å sin sida om det vid något tillfälle egentligen är möjligt att
                                                
44   Grosskopf, Grönfors i SN 1990, s 367.
45   Ett sådant skäl skulle enligt Grosskopf och Grönfors kunna vara aktuellt då den avtalsrättsliga analysen av
innebörden av ett letter of intent är alldeles för osäker. I en sådan situation menar både Grosskopf och
Grönfors att skatterätten borde få avgörande betydelse för bestämningen av det skatterättsliga rättsläget. Se
Grosskopf, Grönfors i SN 1990 s 364.
46   Se 1928 års bolagskommitté i SOU 1931:40, s 61.
47   Som exempel på den bedömning som i detta fall avses är att exempelvis att avgöra om ett fastighet som
sålts till underpris skall betraktas som köp eller gåva.
48   SOU 1931:40, s 61.
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frångå en rättshandlings egentliga innebörd och istället bedöma denna efter en sorts fingerad
betydelse.50 Det faktum att en transaktion skall bedömas utifrån dess verkliga innebörd torde
de flesta vara rörande ense om.51

Vad som emellertid inte är lika självklart, och vad som således skapar problem i samman-
hanget, är om det är den juridiska eller den ekonomiska innebörden som skall utgöra ”den
verkliga innebörden”. Vad som ytterligare bidrar till problematiken kring vad som skall an-
ses utgöra den verkliga innebörden, är vilken metod som skall användas för att bestämma
detta. Dessa frågeställningar kommer att behandlas mer ingående i det följande, i och med att
jag nu kommer att komma in mer på vad användningen av olika former av genomsyns-
resonemang kan tänkas ge uttryck för.

4.4 Verklig innebörd och genomsyn

4.4.1 Inledning

I detta avsnitt har jag för avsikt att i viss mån inskränka den tidigare påbörjade diskussionen
angående den verkliga innebörden av en transaktion. Detta avser jag att göra genom att re-
dovisa de uppfattningar som framkommit i doktrin och rättspraxis rörande dess förhållande
till genomsynsprincipen. I det avslutande kapitlet kommer jag emellertid att återkomma till
detta förhållande och därför avser jag att i detta kapitel enbart belysa och ge exempel på någ-
ra olika uppfattningar som framkommit i doktrinen. Hur detta förhållande slutligen bör be-
dömas anser jag, likt tidigare nämnda aspekter, vara omöjligt att avgöra utan att väga in
samtliga i uppsatsen behandlade faktorer som har betydelse för tillämpningen av genomsyns-
principen.

4.4.2 Den verkliga innebördens betydelse för genomsyn

Studier under senare tid rörande den verkliga innebördens betydelse för genomsynsprincipen
har utförts av bland andra Leif Gäverth52 och Anders Hultquist53.

Gäverth anser att genomsyn är en metodologisk hantering där domstolen ser igenom det
formella och istället söker avtalets reella innebörd.54 Med det formella avser Gäverth de bak-
omliggande obligationsrättsliga dispositionerna. Den reella innebörden däremot kan antingen

                                                                                                                                                      
49   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 288.
50   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 497.
51   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 286.
52   Gäverth i SvSkt 1996.
53   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen.
54   Gäverth i SvSkt 1996, s 736.
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förstås som den juridiska eller den ekonomiska innebörden. Det framstår som om Gäverth
således anser att det finns två innebörder, dels en juridisk och dels en ekonomisk.55 Enligt
Gäverth stämmer allt som oftast dessa två innebörder överens, men när så inte är fallet bör
den ekonomiska innebörden enligt Gäverths uppfattning vara den dominerande.56

Gäverth anser sig, i vissa rättsfall som han har studerat, ha funnit stöd för att RegR inte nöjer
sig med att pröva avtalets karaktär på civilrättslig grund. Han anser att RÅ 1994 ref 52 (Ca-
pinova) e contrario innebär att affärer som, frånsett skatteeffekten, medför att en garanterad
förlust underkänns skatterättsligt57. Som stöd för denna tolkning anför Gäverth att RegR
tycks mena att, det vid sidan av de rent skattemässiga konsekvenserna av ett avtal, även
måste tas hänsyn till avtalets ekonomiska effekter.58 En sådan bedömning skulle kunna tän-
kas medföra att renodlade skatteplaneringstransaktioner generellt sätt inte skulle hålla inför
rätta, vilket enligt min mening torde vara en felaktig slutsats. En mer närliggande tolkning
skulle kunna vara att de ekonomiska konsekvenserna är något som vägs in vid själva be-
dömningen av partsavsikten. I syfte att finna en ny tolkningsmetod får det dessutom anses
som lite vanskligt att tolka rättsfall e contrario59.

En mer traditionell analys av tolkningsproblematiken kan urskiljas hos Anders Hultquist.60

Han anser att legalitetsprincipen måste beaktas även med avseende på lagtolkningen. Sy-
stemexterna rättsfakta skall bestämmas i enlighet med de principer som gäller för det områ-
de, där de har sitt ursprung61. På samma sätt resonerar både Grosskopf och Grönfors62. Dessa
har båda framhållit att det bör förhålla sig på ovanstående sätt, dock med den reservationen
att RegR praxis, i vissa fall, tyder på att den civilrättsliga prövningen har utförts på ett något
avvikande sätt. Detta förhållande ger bl a det tidigare behandlade rättsfallet RÅ 1989 ref 62
uttryck för.63

                                                
55   En viss ofullständighet i Gäverths resonemang tycks här framkomma. Frågan är hur man kan se igenom de
obligationsrättsliga dispositionerna när det i själva verket rör sig om att fastställa den verkliga innebörden
hos dessa.
56   Gäverth i SvSkt 1996, 762 ff.
57   Gäverth, a a s 764 ff.
58   Se även Möller i SvSkt 1995, s 135.
59   Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 502 ff.
60   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen.
61   Vad Hultquist åsyftar med ”systemexterna rättsfakta” är t ex normer som anknyter till förhållanden utanför
själva inkomstskattesystemet. Samtliga rättsfakta av nämnda slag anknyter dock inte till rättsförhållanden
eller rättsliga institut som härrör från andra rättsområden. Enligt Hultquist kan exempelvis dessa rättsfakta
anknyta till ekonomiska begrepp. Se Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 358 ff.
62   Grosskopf, Grönfors i SN 1990, s 353 ff.
63   RÅ 1989 ref 62 har bl a kommenterats av Bergström i SN 1989, s 261. Nerep i SvSkt 1995, s 355 ff.
Meltz, Mervärdesskatten, s 281 ff. Möller i SvSkt 1995, s 138 f.
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4.5 Sammanfattande kommentarer

Vid bedömningen av ett avtals innehåll synes utgångspunkten vara de avtalande parternas
avsikter och som nämnts kan inte civilrätten i alla fall anses vara prejudiciell i förhållande
till skatterätten.64 Om två motstående intressen finns i ett avtalsförhållande är det mer troligt,
att risken för att skattelagstiftning skall försöka kringgås är mindre än om de avtalande par-
terna är att se som närstående.65

Omvägar som ibland tas för att kringgå skattelagstiftningen med intention att kunna undvika
ett beskattningsled är sådana förfaranden som kan berättiga till att RegR använder sig av
genomsynsresonemang. Rättshandlingarna i fråga, vilka i många fall företagits av närståen-
de, framstår vanligtvis som mycket konstlade och konstruerade. Tillämpningen av genom-
synsprincipen skulle i sådana fall kunna innebära att en serie formellt oklanderliga rätts-
handlingar vägs samman. Resultatet av sammanvägningen skulle i nästa skede behandlas
som om man istället valt den naturligaste vägen att uppnå samma resultat bortsett från det
skattemässiga resultatet. Ett av problemen vid ett sådant förfaringssätt blir emellertid, som
nyss antytts, att fastställa vilken väg som skall anses som den mest naturliga i varje specifik
situation.66

Det svåra i den problematik som har behandlats i detta kapitel framstår enligt min mening
vara huruvida ett domslut i enlighet med den verkliga innebörden skall förstås som att
genomsyn har företagits av vissa rubricerade transaktioner, eller om genomsyn skall förstås
som att en serie vidtagna transaktioner sammantaget ges en annan innebörd. Av vad som
framkommit tycks problematiken kring hur den verkliga innebörden av en transaktion bör
fastställas förbli outredd. Det synes dock vara klart att det vid användandet av genomsyn är
just den verkliga innebörden som torde ligga till grund för taxeringen och inte den civil-
rättsliga form som förfarandet eventuellt ger uttryck för.

I nästföljande kapitel kommer jag att behandla vad som framkommit i såväl doktrin som i
praxis beträffande användningen av olika genomsynsresonemang. Problematiken kring den
verkliga innebördens bestämning och dess förhållande till tillämpningen av genomsyns-
principen kommer av den anledningen inte lämnas i och med att ett nytt kapitel tar vid. Dis-
kussionen kring den verkliga innebörden kommer dessutom att återkomma i både kapitel 6
och kapitel 7.

                                                
64   Bergström, Skatter och civilrätt, s 96 f.
65   Märk: Naturligtvis kan närstående parter ibland ha motstående intressen. Vid förfaranden som företagits i
syfte att minska skattebördan torde det enligt min mening vara vanligare med närstående parter i samför-
stånd än tvärtom.
66   Lagrådsledamöterna Hesser och Hessler påpekade redan i Prop. 1980/81:17 s 181 att det kan vara oerhört
problematiskt att avgöra om ett visst förfaringssätt är att se som normalt eller konstlat.
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5 GENOMSYN

5.1 Innebörden av genomsyn (del I)

5.1.1 Inledning

Vad som menas med genomsyn och vad tillämpningen av genomsynsprincipen innebär, rå-
der det som nämnts vitt skilda meningar om. Begreppet genomsyn har av denna anledning
kommit att bli mycket flitigt diskuterat i doktrinen, vilket naturligtvis har givit upphov till en
rad olika och mycket intressanta synsätt beträffande användningen av genomsyns-
resonemang. Med bakgrund av vad som sagts i det föregående avser jag att i detta kapitel
mer ingående belysa vad själva begreppet genomsyn kan tänkas ge uttryck för.

Detta kapitel är uppdelat i två delar. I den första delen kommer jag att koncentrera mig på att
redogöra för hur tillämpningen av genomsynsprincipen har kommit att uppfattas i doktrinen.
Dessutom kommer jag att kort redogöra för hur praxis beträffande genomsyn har utvecklats
genom åren. Jag kommer i denna del att fokusera min framställning på de olika synsätt som
kommit att utvecklas rörande användningen av genomsynsresonemang samtidigt som jag
ämnar försöka visa varför dessa uppfattningar ibland kan skilja sig åt. Med den bakgrund
som givits i kapitel 2 tom kapitel 4, är min förhoppning att problematiken kring tillämpning-
en av genomsynsprincipen skall bli lättare att förstå och därmed bli enklare att tillgodogöra
sig.

I den andra delen kommer jag uteslutande att behandla förfaranden i vilka olika typer av
genomsynsresonemang kan spåras. Denna del har jag valt att göra relativt kort på grund av
att jag till denna del bifogat en bilaga i slutet av uppsatsen (bilaga I)67.

5.1.2 Genomsynsprincipens historik

Genomsyn har genom åren definierats på olika sätt. Kanske beror detta på att genomsyn
kommit att tillämpas inom olika användningsområden. Den praxis som framkommit före
1980 utvisar att RegR strikt hållit sig till att pröva varje led i en transaktionskedja för sig.68

Endast i samband med att ett förfarande uppenbart framstått som konstlat eller konstruerat,
har RegR tillämpat genomsynsprincipen. Användningen av genomsynsresonemang har i

                                                
67   Bilaga I innefattar en rad rättsfall vilka jag försökt att systematisera och ordna så pedagogiskt som möjligt.
Tyngdpunkten i denna bilaga har jag inte lagt vid vad som i de olika rättsfallen uttalats om själva använd-
ningen av genomsynsresonemang. Istället har jag i denna del fokuserat min framställning på att försöka visa
i vilka olika situationer och i vilka typer av fall som genomsyn kan tänkas bli aktuell.
68   Prop. 1994/95:209 s 34.
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sådana fall enligt RegR motiverats av att rättshandlingarnas skattemässiga resultat avvikit
från förfarandets civilrättsliga innebörd.

Under 1980-talet kom emellertid en friare rättstillämpning rörande genomsyn att utvecklas i
praxis. Det framstår som att RegR alltmer frångått den ursprungliga led-för-ledprövningen
till att istället se till helhetseffekterna av ett visst förfarande. Detta har medfört att effektivi-
teten i bekämpandet av otillåten skatteplanering ökat, samtidigt som förutsebarheten för den
enskilde har kommit att minska i motsvarande mån.69

5.1.3 Doktrinens inställning i förhållande till genomsyn

Naturligtvis är det de avtalande parternas avsikter som bör bli avgörande vid fastställandet
av ett avtals innehåll. Ett problem i anledning av detta är emellertid att den civilrättsliga in-
nebörden av ett avtal inte alltid kan anses vara överordnad skatterätten. När avtal sluts mel-
lan närstående blir dessutom risken för försök till kringgående av skattelagstiftning större än
då ett avtal sluts mellan parter med motstående intressen. Det kan därför generellt sägas att
det är i sådana fall, där motstående intressen saknas och där omvägar i samförstånd vidtas för
att undvika ett led vid beskattningen, som RegR uppfattat transaktionerna som konstlade och
därav skulle genomsyn vara berättigat. Tillämpningen av genomsynsprincipen skulle i dessa
fall innebära att en serie formellt riktiga transaktioner sammanvägs. Därefter skulle resultatet
av denna sammanvägning behandlas som att ”den naturligaste vägen” valts för att uppnå
samma verkan förutom i skattehänseende. Detta kan tyckas framstå som både självklart och
förnuftigt men problemet är vilken väg som skall anses utgöra den mest naturliga för varje
specifik transaktion, vilket redan påpekades av Hesser och Hessler.70

Bertil Wennergren framhåller att genomsyn bör uppfattas som en metod för rätts-
tillämpning71. Han framhåller att ett restriktivt förhållningssätt i förhållande till genomsyn
uppmuntrar den skattskyldige till att företa mer eller mindre oseriösa upplägg och att ett så-
dant förhållningssätt medför att skatteförvaltningen och skattedomstolens förmåga att reda ut
situationen kraftigt inskränks. Wennergren anser att rättssäkerheten, och framförallt förutse-
barheten, utgör viktiga grundsatser men att dessa dock skall behandlas med flexibilitet så att
en anpassning till den rådande samhällsekonomin möjliggörs. Enligt Wennergren har till-
lämpningen av olika typer av genomsynsresonemang existerat i alla tider, och i alla rättssy-
stem, som ett rättsligt instrument. Dessutom anser Wennergren att tillämpningen av genom-
syn är en metod som innebär att ett förfarande skall bedömas efter dess verkliga innebörd.

                                                
69   Grosskopf i SN 1989, s 11 ff.
70   Se Prop. 1980/81:17 s 181.
71   Vad Wennergren menar med detta är att tillämpningen av lagstadgade föreskrifter bör vara beroende av vad
ett visst förfarande kan anses ge uttryck för, dvs efter förfarandets verkliga innebörd. Wennergren är alltså
av den uppfattningen att tillämpningen inte kan eller åtminstone inte bör vara beroende av vad rättshand-
lingarna i sig är tänkta att konstituera. Se Wennergren i SN 1997, s 109.
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Förfarandets verkliga innebörd skall därvid framkomma genom att både förfarandets eko-
nomiska innebörd och juridiska form analyseras. Wennergren anser också att genomsyn inte
inkräktar på rättssäkerheten och att genomsyn och rättssäkerhet därför kan fungera sida vid
sida. Han reserverar sig emellertid genom att anföra att genomsynsmetodens tillämplighet i
vissa fall måste inskränkas då den kan äventyra den allmänna rättssäkerheten.72

Wennergrens uppfattning rörande genomsyn stämmer i stora drag överens med den syn Hes-
ser och Hessler framfört73, då de båda uppfattningarna betonar att en särskild bedömning av
hela transaktionskedjan bör äga rum vid tillämpningen av genomsynsprincipen. Wennergren
anser dessutom, likt Hesser och Hessler,74 att genomsyn bör kodifieras så att RegR:s
påtvingade återhållsamhet vid tillämpningen av genomsyn kan nedbringas. En kodifiering av
genomsynsprincipen skulle, enligt Wennergren, även möjliggöra en utvidg-ning av tillämp-
ningsområdet för genomsyn på ett relativt smidigt sätt.75

Den skatteflyktskommitté som tillsattes 1995 ansåg inte att ett lagfästande av den genom-
synsmetod som Hesser och Hessler tidigare föreslagit skulle medföra någon förändring be-
träffande de förfaranden som kunde motivera en tillämpning av genomsyn. Det framfördes
att det fick anses som onödigt att kodifiera genomsynsmetodens grunddrag i och med att
denna metod redan var fast förankrad, och att denna med åren kommit att bli allmänt accep-
terad. Varken en ökad förutsebarhet för den enskilde, eller en förenkling av fastställandet av
vad som får anses utgöra ett förfarandes verkliga innebörd, skulle underlättas av att en kodi-
fiering av genomsynsmetoden ägde rum. Ytterligare argument som framfördes mot ett lag-
fästande av genomsyn var att en kodifiering skulle medföra att prövningen i det enskilda
fallet likväl skulle vara i behov av en separat prövning av förfarandets verkliga innebörd.76

Hultquist anser att genomsyn som metod, i det avseendet att ett visst förfarande ”ses ige-
nom”, inte bör ha en avgörande betydelse vid beskattningen. Däremot anser Hultquist att
förfaranden skulle kunna studeras i den bemärkelsen att en utredning av vad som förevarit
bör kunna ske. Detta skulle enligt Hultquist medföra att sådana förfaranden som vidtagits
enbart i syfte att kunna minska skattebördan borde kunna ifrågasättas. På samma sätt borde
det enligt Hultquist dessutom förhålla sig med sådana konstruerade förfaranden som resulte-
rat i att en skattelindring framkallats i förhållande till om samma rättsliga effekter kunnat
uppnås genom ett mer naturligt förfarande. Som exempel på sådana situationer anför Hult-
quist att sammansatta eller kopplade förfaranden ibland bör bedömas efter den helhet dessa

                                                
72   Wennergren, a st.
73   Se prop. 1980/81:17.
74   Se nedan kapitel 6.
75   Wennergren i SN 1997, s 110 ff. Märk: Wennergrens uppfattning om hur en kodifiering av genomsyns-
principen borde utformas skiljer sig emellertid i vissa delar från den som lagrådsledamöterna Hesser och
Hessler föreslagit.
76   SOU 1996:44 s 119.
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konstituerar. En sådan bedömning skulle enligt Hultquist kunna stödja sig på vad parterna
ämnat uppnå med förfarandet. En annan möjlighet skulle enligt Hultquist kunna vara om
rättstillämparen analyserade huruvida det konstruerade förfarandet gett upphov till andra
effekter än vad som kunnat utläsas av förfarandet om de vidtagna rättshandlingarna betraktas
som en helhet.77

Håkanssons inställning till genomsyn synes utgå ifrån att beskattning skall ske i enlighet
med en transaktions verkliga innebörd. Att det i dagsläget bör förhålla sig på detta sätt är
Håkansson näst intill övertygad om efter att bl a ha analyserat två rättsfall från slutet av
1990-talet.78 I de båda rättsfallen hänvisar RegR till ett antal avgöranden79, vilka i och för sig
inte brukar omtalas i samband med diskussionen rörande genomsyn, men som enligt Hå-
kansson stödjer hans uppfattning. I domskälen till de båda avgörandena från slutet av 1990-
talet anger RegR nämligen, med stöd av de uppräknande rättsfallen, relativt utförliga moti-
veringar till varför den skatterättsliga bedömningen inte alltid behöver gå hand i hand med
den civilrättsliga form som rättshandlingarna i fråga givits. Med anledning av de båda rätts-
fallens karaktär påpekar Håkansson att en helhetsbedömning torde vara möjlig även om det
inte är fråga om sk renodlade skatteupplägg.80 I samband med detta framhåller dessutom
Håkansson att förhållandet mellan skatterätt och civilrätt inte borde överdrivas. Detta utta-
lande motiverar han bl a genom att uttala att den ”kärna” som ligger i det civilrättsliga be-
greppet kan variera beroende av det sammanhang i vilket begreppet aktualiseras.81

Av de två ovannämnda avgörandena anser sig Håkansson kunna utläsa att skattedom-
stolarnas bedömningar tenderat till att bli mindre formalistiska än tidigare. Vad Håkansson
menar med detta är att dessa domar ger uttryck för en mer realistisk inställning i förhållande
till otillåten skatteplanering än vad som tidigare varit fallet. Ett exempel på att det bör för-
hålla sig på detta sätt är enligt Håkansson RegR:s uttalande i rättsfallet 1998 ref 19. I målet
uttalade nämligen RegR klart att det är just en samlad helhetsbedömning som borde göras.
Omständigheter som t ex i vilken ordning och på vilket sätt de aktuella rättshand-lingarna
formellt sätt vidtagits skulle av den anledningen inte tillmätas någon större betydelse. Den
utveckling som tillämpningen av genomsynsresonemang inom skatterätten genomgått skulle

                                                
77   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 515 f. Märk: Hultquists uttalande rörande
genomsyn säger, enligt min mening, inget annat än vad som enligt allmänna rättsgrundsatser redan bör
anses vara självklart.
78   RÅ 1998 ref 19 och RÅ 1999 not 18.
79   RÅ 1997 ref 44, RÅ 1992 ref 102, RÅ 1991 ref 98, RÅ 1990 ref 115, RÅ 1989 ref 32, RÅ 1985 Aa 192
och RÅ 1989 not 329.
80   Håkansson i SN 1999, s 772 f. Märk: även von Bahr tycks vara av den uppfattningen att det vid tillämp-
ningen av genomsyn bör vara en samlad bedömning av olika rättshandlingar som skall utföras. Se von Bahr
i SN 1988, s 568 f.
81   Håkansson, a st.
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kunna tyda på att, med anledning av vad som Håkansson sagt, det i dagsläget torde röra sig
om en form av samlad bedömning som bör göras.82

Till skillnad från vad några av de tidigare diskuterade författarna haft för uppfattning beträf-
fande genomsyn anser Hjerner att det inte är möjligt att påvisa någon generell princip i
svensk praxis rörande tillämpningen av genomsynsprincipen. Han anser bl a att det bör vara
fråga om lagtolkning och inte en tolkning av olika rättshandlingar. Hjerner tycks mena att
det är en regeltolkning som bör göras för att kunna fastställa om denna kan anses omfatta det
förfarande som vidtagits. Av denna anledning ifrågasätter Hjerner om det överhuvudtaget
existerar en metod som borde benämnas genomsyn.83 Hjerner anser dessutom att det vid an-
vändningen av genomsynsresonemang inte torde vara motiverat att göra en tolkning av vad
lagstiftaren kan ha åsyftat med en viss reglering. Att ett visst förfarande skall tolkas i enlig-
het med dess verkliga innebörd och inte efter dess yttre form anser han dessutom vara en
truism.84

5.1.4 Avslutande synpunkter

I Sverige framstår den rådande uppfattningen vara att den enskildes rätt till förutsebarhet
inskränks om en alltför generös tolkning av skattelagstiftningen skulle tillåtas. Bergström
anser exempelvis att olika typer av effektivitetsskäl får ge vika för att rättssäkerheten skall
kunna tillgodoses. I samband med detta betonas framförallt att just förutsebarheten för den
enskilde skattebetalaren inte i någon större omfattning bör kunna åsidosättas.85

Problemet med en rättfärdigad tillämpning av genomsynsprincipen utgår därvid från hur en
godtagbar avvägning mellan olika effektivitets- och rättssäkerhetsaspekter skall göras. Ge-
nom tillskapande av exempelvis en skatteflyktslagstiftning86 har man i Sverige inte riktigt
tagit ställning till denna avvägning. Därvid kvarstår enligt min uppfattning problemet röran-
de vad som egentligen kan tänkas berättiga till en tillämpning av genomsyn. I kapitel 6
kommer jag att fortsätta behandlingen av denna problematik genom att redogöra för
omständligheter kring den svenska skatteflyktslagstiftningen. Först anser jag det emellertid
vara viktigt att få en inblick i vilka konkreta situationer genomsynsprincipen har, och kan,
aktualiserats.

                                                
82   Håkansson, a a s 781 f.
83   Det är med andra ord på regelsidan som lösningen på problemet bör sökas och inte på faktumsidan.
84   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 285 f, 291.
85   Bergström i SN 1992, s 599.
86   Se kapitel 6.
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5.2 Situationer där genomsynsprincipen har aktualiserats87 (del II)

Genomsynsprincipen har bl a använts till att omrubricera avtal, vilket har skett i en rad olika
situationer som exempelvis vid anställningsförhållanden.88 Användningen av genomsyns-
resonemang har dessutom aktualiseras i flertalet fall då en närstående till en anställd till-
godogjort sig en förmån som kunnat härledas ur det ifrågavarande anställnings-förhållandet.
Då genomsynresonemang har använts för att komma tillrätta med en sådan situation har
detta ibland medfört att den anställde kommit att beskattas för förmånen, vilket exempelvis
skedde i RÅ 1989 ref 57. I detta rättsfall hade makan till en anställd förvärvat en traktor till
underpris från makens arbetsgivare.

Ett avtals yttre form brukar ibland ifrågasättas när avtalet av någon anledning åsatts fel ru-
brik. Felrubricerade avtal är särskilt vanliga vid blandade fång, där de skatterättsliga konse-
kvenserna blir missledande på grund av att avtalet ifråga just blivit åsatt fel rubrik.89

För transaktioner vilka innefattar olika typer av skenrättshandlingar blir vanligtvis effekten
att förfarandet frånkänns dess rättsverkningar. I situationer då genomsynsresonemang har
använts, i syfte att komma tillrätta med tvivelaktiga förfaranden, har effekten oftast blivit att
en specifik transaktion eller ett visst förfarande ges en annan innebörd än vad dess formella
lydelse givit uttryck för.90 När genomsynsprincipen tillämpas fråntas således avtalskonstruk-
tionen i fråga inte helt dess rättsliga verkan. Detta förhållande är vanligtvis det motsatta i
fråga om skenrättshandlingar. Avtalet ges således, vid företagen genomsyn, de rätts-
verkningar som detta i realiteten ger upphov till.

Ytterligare ett exempel på en situation då genomsyn tycks ha aktualiseras är när den skatt-
skyldige genom ett mycket avancerat förfarande har försökt att kringgå skattelag-stiftning.
Detta kan exempelvis ha skett genom att ett antal rättshandlingar vidtagits, vars nödvändig-
het starkt kan ifrågasättas för resultatets bekommande, förutom ifråga om skatteeffekterna. I
sådana situationer medför en tillämpning av genomsynsprincipen vanligen att det är den
verkliga, reella, innebörden hos ett förfarande som skall utgöra underlag vid själva taxering-
en. Detta tillvägagångssätt kan t ex innebära att hela transaktionskedjan prövas i ett enda
sammanhang för att på så sätt kunna utröna vilka ekonomiska incitament som legat bakom
det vidtagna förfarandet. Vid en bedömning av sådant slag tas alltså inte hänsyn till vad de
olika rättshandlingarna var för sig formellt kan tänkas ge uttryck för.91

                                                
87   Se även bilaga I.
88   Hjerner, Festskrift till Hans Thornstedt, s 288.
89   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 286.
90   SOU 1996:44 s 118.
91   Gäverth i SvSkt 1996 nr 8, s 738.
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Förfarandet där den skattskyldige försöker kringgå skattelagstiftning har många likheter med
när genomsyn företas vid ett antal av varandra beroende avtal. Enligt Gäverth tillämpas
genomsynsprincipen i ett sådant förfarande ”i syfte att finna den sammantagna reella eko-
nomiska innebörden”. Som ett exempel på ett sådant förfarande har Gäverth angivit rättsfal-
let RÅ 1973 Fi 344.92 Målet rörde dels försäljning av en hotellrörelse till mycket lågt pris,
och dels försäljning av tomtmark. Tomtmarken kunde avyttras till ett mycket högt pris utan
att detta föranledde någon beskattning. Regeringsrätten gjorde bedömningen att transak-
tionerna i hög grad varit beroende av varandra, och av den anledningen skulle en samman-
vägning av de två försäljningarna äga rum. Denna sammanvägning motiverades med att båda
försäljningarna tillsammans borde utgöra underlag för den skattemässiga bedömningen.
Detta resulterade i att Regeringsrätten vidtog en justering av de priser som hotellrörelsen
respektive tomtmarken ursprungligen åsatts.

5.3 Sammanfattande kommentarer och avslutande synpunkter

Av vad som framkommit i avsnitt 5.1, 5.2 och i bilaga I anser jag det vara oerhört svårt att
dra några generella slutsatser beträffande tillämpningen av genomsynsprincipen. Använd-
ningen av genomsynsresonemang tycks vara relativt återhållsam i och med att genomsyn
oftast bara aktualiseras när det är uppenbart att det är en skattelindring som varit huvudän-
damålet med de, i och för sig civilrättsligt giltiga, handlingarna som företagits. Enligt min
mening tyder det emellertid på att utvecklingen i praxis utvisar en allt mer liberal inställning
i förhållande till användningen av genomsynsresonemang.

Vad beträffar förfaranden som framstår som påtagligt långsökta och som dessutom förefaller
vara omotiverade i alla hänseenden förutom ur skattesynpunkt, har RegR i flera fall ansett
sig vara tvungen att, med nyttjande av genomsynsresonemang, se till helheten istället för att
se till förfarandets civilrättsliga, formellt giltiga, innebörd. Detta förhållande anser jag fram-
går av exempelvis ”Diamantfinansmålet”, ”Accentamålet” och ”Filmintressentmålet”93. I
stället för att göra en led-för-led-prövning, som tycks prägla äldre praxis, har RegR i dessa
mål sett till vad rättshandlingarna sammantaget konstituerat. I ett mål rörande fastighets-
leasing, RÅ 1989 ref 6294, och i ”Diamantfinansmålet” har RegR dessutom uttalat att det
avgörandet skälet till att transaktionerna skall bedömas sammantaget, varit att det redan på
förhand bestämts att de aktuella rättshandlingarna skulle vidtas. Det framstår emellertid som
att detta förhållande tillsammans med det vidtagna förfarandets uppenbara syfte, att uppnå

                                                
92   Gäverth i SvSkt 1996 nr 8, s 738 f.
93   Se bilaga I, I.III.II-III.
94   Se bilaga I, I.III.IV.
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skattelindring, inte alltid ses som tillräckligt starka skäl till att bortse från transaktionernas
formella innebörd.

Vid olika former av transaktioner har genomsynsprincipen tillämpats på så sätt att man bort-
sett från vissa mellanliggande led i förfarandet, vilka framstått omotiverade för det slutliga
resultatet. Dessa led har tillskapats av den skattskyldige i syfte att framkalla gynnsamma
skatteeffekter som hade uteblivit om det mest naturliga förfarandet istället nyttjats. Förfaran-
den av detta slag har exempelvis varit särskilt vanliga vid olika typer av anställningsförhål-
landen. Den anställde har exempelvis försökt att minimera skatteeffekten på viss inkomst
genom att den ifrågavarande inkomsten tillförts ett bolag, i vilket den beskattats till än lägre
skattesats än vad som annars varit möjligt. Ytterligare exempel på när genomsynsprincipen
nyttjats på ovan beskrivet sätt har varit vid sk kopplade avtal, där olika avtal kopplats till
varandra för att på det viset kunna utjämna skatteeffekterna som i annat fall skulle inträtt.

Regeringsrätten tycks i ovannämnda fall inte bara tagit hänsyn till vad som borde anses vara
den verkliga innebörden av ett visst förfarande, utan även till vad som framstått som den
mest sannolika skatteeffekten av detta. I vissa fall framstår det emellertid som om RegR varit
förhållandevis återhållsam med användningen av genomsynsresonemang. Detta kan ha be-
rott på att lagstiftaren vid själva lagstiftningsögonblicket varit medveten om möjliga vägar
att kringgå skattelagstiftningen genom att noggrant planera sin skatt. Dessutom har RegR i
flera fall betonat att stor restriktivitet bör iakttas i de fall då det framstår som om gällande
rättsläge inte står i överensstämmelse med det rättsläge parterna, av allt att döma, ursprung-
ligen torde ha bedömt föreligga.

Det går inte att fastställa någon direkt trend i praxis rörande tillämpningen av genomsyns-
principen. Av den anledningen skulle det, enligt min mening, kunna uppfattas som lite väl
vanskligt av RegR att i den ena stunden inte dra sig för att använda sig av genomsyns-
resonemang, till att i den andra antyda att stor restriktivitet borde iakttas. Enligt min mening
torde det dessutom vara mycket tveksamt om skillnaden som finns mellan dessa bedöm-
ningssätt kan tillgodose den förutsebarhet den enskilde skattebetalaren enligt vår författning
är berättigad till95.

Om man ser till vad som framkommit i doktrinen är det enligt min mening inte heller möjligt
att dra några hållbara slutsatser beträffande användningen av olika genomsynsresonemang.
De flesta uppfattningar som presenterats framstår som rimliga då ingen av dessa, enligt min
mening, helt kan avfärdas eller förordas. Att de olika uppfattningarna skiljer sig från var-
andra framstår dessutom som naturligt då de olika förespråkarna representerar skilda ”fack”
inom juridiken.

                                                
95   Märk: Detta förhållande kommer jag att återkomma till och diskutera mer ingående i kapitel 7.
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Sammanfattningsvis kan tillämpningen av genomsynsprincipen, enligt vad jag har erfarit,
tolkas som att en helhetsbedömning bör göras av ett visst rättsförhållande då skatterättsliga
föreskrifter uppenbarligen har missbrukats. För att genomsyn således skall aktualiseras krävs
generellt att en rad tillåtna transaktioner utan någon reell effekt vidtagits, vilka medfört ett
mer fördelaktigt beskattningsläge än vad som kommit att inträda i fall den mer naturliga och
enklare vägen valts. Dessutom framstår det som om att RegR i vissa fall grundat sin bedöm-
ning på vad som ansetts vara rättshandlingarnas verkliga innebörd och i andra fall helt bort-
sett från vissa handlingar som förfarandet innefattar, när syftet med dessa enbart varit att
uppnå beskattningslättnader. Då RegR:s uttalanden i denna fråga ofta är dunkla blir det en-
ligt min mening svårt att fastställa vad som bör anses utgöra den ”verkliga genomsynen”.
Innan jag går vidare i denna diskussion, har jag för avsikt att i det följande kapitlet först re-
dogöra för skatteflyktslagen och dess nära samröre med genomsyn. Som redan nämnts är
förarbetena till skatteflyktslagstiftningen och diskussionerna kring skatteflyktslagens exi-
stens av mycket stort intresse även för genomsynsprincipens användning.
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6 SKATTEFLYKT OCH SKATTEFLYKTSLAG

6.1 Inledning

Skatteflyktslagens vara eller inte vara har genom tiderna kommit att bli en mycket omdisku-
terad fråga. Lagen mot skatteflykt har alltsedan 1980-talets början kommit att ändras, upp-
hävas och återinföras ett flertal gånger. Diskussionerna som föranlett detta handlande har
framförallt rört frågor kring lagens förenlighet med olika rättsgrundsatser och alternativ till
denna lag. Ytterligare en orsak har varit att det framstått som problematiskt att fastställa vil-
ket tillämpningsområde som lagen varit ämnad för.

Jag anser att det är oerhört viktigt att få en inblick i, och kännedom om, denna problematik
med anledning av skatteflyktslagstiftningens många likheter med tillämpningen av genom-
synsprincipen. Det ter sig därför som naturligt att före det avslutande kapitlet, i vilket jag
ämnar behandla användningen av genomsynsresonemang utifrån olika vinklar, beskriva de-
lar av den problematik som skatteflyktslagstiftningen omgärdas av. Min avsikt med detta
kapitel är därför att bl a redogöra för skatteflyktslagens utveckling, nuvarande utformning
och dess förhållande till tillämpningen av genomsynsprincipen.

6.2 Skatteflyktslagens utveckling

Redan i början av 1950-talet fördes diskussioner kring olika metoder för att komma till rätta
med problematiken kring olika skatteflyktsförfaranden.96 Det kom emellertid att dröja ytter-
ligare 25 år innan det första förslaget om en lagstiftning rörande skatteflykt kom att presente-
ras.97 Svaret på frågan, varför en skatteflyktsklausul inte förrän i början av 1980-talet kom
att stadgas i lag, kan besvaras med att man tidigare föredragit materiella regler framför en
skatteflyktslagstiftning. Anledningen till detta var att det bl a ansågs som oerhört svårt att dra
en klar gräns mellan vad som fick anses som accepterad skatteplanering respektive illojalt
kringgående av skattelag. Den allmänpreventiva effekten som en skatte-flyktsklausul kunde
förväntas ha, kom emellertid med tiden att mer och mer fokuseras på. Detta gav upphov till
Statens första offentliga utredning i mitten av 1970-talet rörande ett eventuellt införande av
en skatteflyktslag.98

                                                
96   Se SOU 1963:52 och Helmers, Kringgående av skattelag.
97   SOU 1975:77.
98   SOU 1975:77 s 7.
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Den första lagen mot skatteflykt lät dock vänta på sig ända fram till 1980.99 I förarbetena till
denna lag konstaterades att de olika former av kringgåenden av skattelag som förekommit
inte varit möjliga att hindra med vare sig lagändringar eller med speciallagstiftning. Det an-
sågs bl a att speciallagstiftning förvisso var ett effektivt sätt att ”täppa igen luckor i lagen
med”, men i och med att denna endast blev aktuell när ett oacceptabelt kringgående-
förfarande redan ägt rum, bedömdes dess verkningsgrad som otillräcklig. Trots den nya
skatteflyktslagstiftningen förväntades lagstiftaren emellertid även fortsättningsvis utforma
materiella regler med klara anvisningar. Skatteflyktslagens tillämplighet skulle av den an-
ledningen endast komma att aktualiseras då skatt kommit att minimeras genom att relativt
konstlade förfaranden vidtagits.100

Att skatteflyktslagstiftningen var behövlig rådde det ingen tvekan om då lagrådets ledamöter
var eniga. Hesser och Hessler, två av lagrådets medlemmar, ansåg emellertid att det kunde
vara tillräckligt att istället ge domstolen rätt att använda sig av olika typer av genomsynsre-
sonemang, även när det var fråga om ett antal, isolerat sett, oklanderliga rättshandlingar.
Praxis i vilken en tillämpning av genomsynsprincipen kommit att aktualiseras, utvisade att
användningen av genomsynsresonemang vid flerstegstransaktioner hade varit mycket spar-
sam. Genomsynsprincipen hade istället kommit att tillämpas i fall då endast ett led hade fö-
relegat. Lagrådets minoritet framhöll emellertid att det skulle vara väsentligen enklare att
fastställa en transaktions verkliga innebörd, än att försöka utreda grunden för en viss skatte-
regel.101 I den kritik som riktades mot förslaget framhölls att en genomsynsklausul av nämn-
da slag närmast var att tillämpa på rättshandlingar vilka hade blivit felrubricerade. Dessutom
framkom, vid en jämförelse mellan förslagen, att det senare inte skulle medföra någon tydli-
gare avgränsning för klausulens tillämpningsområde. Enligt Bertil Wennergren kom denna
kritik att medföra att RegR:s möjlighet att använda sig av genomsynsresonemang under de
närmaste åren kraftigt kom att inskränkas.102

När skatteflyktslagen infördes 1980 ansågs det lämpligt att denna lag tidsbegränsades. Detta
motiverades med att det vid tidpunkten för lagens införande var svårt att utreda vilka pro-
blem, i rättssäkerhetshänseende, som kunde tänkas uppstå och det framstod därvid som
lämpligt att lagen efter en tid skulle utvärderas. Lagen kom därför endast att gälla för förfa-
randen som vidtogs mellan åren 1981 och 1985.103

Vissa mindre ändringar kom att företas redan 1983 på grund av att lagstiftningens utform-
ning blivit för snäv.104 I övrigt kom den planerade utvärderingen att eftersättas i och med att

                                                
99    Propositionen till denna lag (Prop. 1980/81:17) byggde i stort sätt på promemorian Ds B 1978:6.
100   A prop. s 1 ff.
101   A prop. s 181 ff.
102   Wennergren i SN1997, s 111.
103   Prop. 1980/81:17 s 2.
104   Se Prop. 1982/83:84.
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det ansågs som svårt, med anledning av lagens korta giltighetsperiod, att utvärdera dess ef-
fekter. På grund av dessa svårigheter kom lagens giltighetstid först att förlängas i tre år (t o
m 1988), och därefter med ett år i taget både 1988105 och 1989 varpå ytterligare en förläng-
ning på tre år gjordes 1990.

Skatteflyktslagen upphävdes redan 1992, med verkan fr o m den 1 januari 1993. Ett reger-
ingsskifte hade precis ägt rum och lagen kritiserades för att stå i strid med flera av de rätts-
grundsatser som i Sverige fanns - och fortfarande finns – att ta hänsyn till. Den enskilde
skattebetalaren ansågs nämligen ha betydande svårigheter att bedöma konsekvenserna av sitt
handlande. Dessutom framhölls att den enskilde fått en försvagad ställning gentemot det
allmänna.106 En annan förklaring till att lagen avskaffades vid denna tidpunkt kan ha varit att
lagen under 1980-talet kommit att tillämpas i mycket liten utsträckning. På de enstaka fall
där skatteflyktslagen hade tillämpats var uppfattningen hos somliga att allmänna tolknings-
principer vanligtvis kunde åstadkomma samma resultat.107 Ytterligare ett skäl till att lagen i
detta läge kom att avskaffas var troligtvis att den då nyligen genomförda skattereformen an-
sågs minska behovet av en lag mot skatteflykt.108

Efter ytterligare ett regeringsskifte kom lagen att återinföras 1995.109 Detta motiverades med
att det, vid det nyss nämnda avskaffandet, inte funnits tillräckliga bevis för lagens påstådda
negativa effekter. Dessutom ansåg den nya regeringen att lagens preventiva funktion varit
mycket viktig samtidigt som lagen öppnade en möjlighet att, på ett relativt smidigt sätt,
komma tillrätta med skatteflyktsproblematiken.110

6.3 Skatteflyktslagens nuvarande utformning

6.3.1 Lag (1995:575) mot skatteflykt111

Den första skatteflyktslagen kom, som ovan nämnts, redan år 1980112 och den senaste i ord-
ningen infördes 1995113. I enlighet med skatteflyktslagens nuvarande utformning skall skat-
teflykt förstås som ”…ett förfarande varigenom de skattskyldiga med hjälp av civil-rättsligt

                                                
105   En ny utredning tillsattes 1988 vilken lade fram betänkandet (SOU 1989:81) om ny lag mot skatteflykt.
Detta remissbehandlades men ledde dock inte till någon lagstiftning.
106   Prop. 1994/95:209 s 49 f.
107   Se bl a Bergström i SN 1989, 20 f.
108   Tollerz i SvSkt 1993, s 17.
109   Lag (1995:575) mot skatteflykt. (Prop.1994/95:209, Bet. 1994/95: SkU 30)
110   Prop. 1994/95:209 s 54 f.
111   Se bilaga II.
112   Prop. 1980/81:17, SkU 1980/81:8. (Denna skatteflyktslag byggde dock till större del på promemorian Ds
B 1978:6)
113   Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95:SkU30.
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giltiga transaktioner utnyttjar skattereglerna för att uppnå av lagstiftaren inte avsedda
skatteförmåner.”.114

Lagens tillämpningsområde innefattar taxering till kommunal inkomstskatt, statlig inkomst-
skatt och statlig förmögenhetsskatt. För att skatteflyktsklausulen skall bli tillämplig krävs att
det vidtagna förfarandet tillskapar en skatteförmån för den skattskyldige, vilken inte kan
anses som oväsentlig.115 Skatteförmån skall inte bara innefatta sådana skattefördelar som
framkommer genom en jämförelse mellan det aktuella handlingssättet och det förfarande
som vore det mest logiska i sammanhanget. Denna skatteförmån skall även innefatta sådana
fördelar som överhuvudtaget kan ge upphov till att ett lindrigare beskattningsläge inträder116.
Bedömningen skall utgå ifrån det enskilda fallet och skatteförmånen skall tillkomma den
skattskyldige själv. Dessutom skall den framkallade skattevinsten ha varit det huvudsakliga
motivet till det förfarande som den skattskyldige valt. Utgångspunkten för den skattskyldiges
intentioner skall här vara en bedömning av enbart objektiva förhållanden. Ytterligare en för-
utsättning för generalklausulens tillämplighet är att den skattskyldiges handlingssätt kan an-
ses strida mot lagstiftningens syfte. Detta innebär att de lagbestämmelser, som genom det
vidtagna förfarandet kringgåtts, skall kunna bli analogt tillämpliga i det aktuella fallet då
skatteflyktslagsklausulen tillmäts relevans.117

6.3.2 Problem vid tillämpningen av skatteflyktslagen

Både Hultquist118 och Hjerner119 anser att en analog tillämpning av skattelag strider mot den
grundlagsstadgade legalitetsprincipen - ”ingen skatt utan lag”. Ett åsidosättande av den
svenska grundlagen är, enligt dessa författare, inte förenlig med den svenska norm-
hierarkin.120 Av förarbetena till skatteflyktslagen kan dock, som nyss nämnts, utläsas att tan-
ken varit att en analog tillämpning av skattelag av detta slag skulle vara möjlig.121 Proble-
matiken kring skatteflyktslagens förenlighet med legalitetsprincipen är enligt min uppfatt-
ning mycket intressant. Av denna anledning har jag för avsikt att återkomma till denna i det
avslutande analys- och diskussionskapitlet.

Vad som ytterligare skapat problem vid tillämpningen av skatteflyktslagen har varit kravet
på att den skatteförmån som tillskapats genom ett visst handlande skulle utgöra det huvud-
sakliga motivet till detta. Detta krav gav uttryck för den enskildes legitimerade rätt till rätts-
säkerhet vilket innebar att skatteflyktslagen inte skall kunna användas vid ”normala transak-

                                                
114   Prop. 1982/83:84.
115   Prop. 1996/97:170 s 15.
116   Prop. 1982/83:84 s 17.
117   Prop. 1996/97:170 s 17 f.
118   Hultquist i SN 1996, s 683. Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 476.
119   Hjerner i Festskrift till Hans Thornstedt, s 284.
120   Se 8 kap 15-17 §§ RF.
121   Se exempelvis prop. 1982/83:84 s 19, prop. 1980/81:17 s 25.
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tioner”. Om den skattskyldige haft skäl för sitt handlande skulle skatteflyktslagen inte kunna
bli tillämplig bara för att den skattskyldige, genom det vidtagna förfarandet, uppnått vissa
skatteförmåner.122 Av förarbetena till skatteflyktslagen framgick att kravet på att skatteför-
månen skulle utgöra det huvudsakliga skälet till handlandet endast var uppfyllt om de trans-
aktioner som den skattskyldige vidtagit framstod som fullständigt meningslösa obeaktat
skatteförmånerna.123 Bergström anser att förklaringen till att skatteflyktslagen kommit att
tillämpas med stor återhållsamhet ligger i vad som nyss nämnts. Hans uppfattning är att
skatteflyktslagen endast har kommit att tillämpas vid mycket konstlade förfaranden, och i de
fall där en ordinär lagtolkning dessutom skulle lett fram till ett liknande resultat.124 Av den
anledningen ansåg både Bergström och Wiman att det vore lämpligare att uppställa ett lägre
krav, vilket skulle innebära att skatteförmånen endast skall behöva utgöra det övervägande
skälet för handlandet. Om kravet ifråga sänktes skulle det, enligt dessa författare, leda till en
mer välbetänkt avvägning mellan effektivitet och rättssäkerhet.125 I samband med den se-
naste ändringen av skatteflyktslagen kom detta förslag att beaktas, vilket resulterade i en
ändring i skatteflyktslagens 2 § punkt 3.126 Huruvida denna ändring har fått de effekter som
Bergström och Wiman tidigare prognostiserat är dock, enligt min mening, mycket tveksamt.

Av vad som hitintills framkommit i detta kapitel, tycks alltjämt två motstående intressen
råda vad gäller lagen om skatteflykt. På ena sidan kan en strävan efter att uppnå en enhetlig
och förutsebar rättstillämpning urskiljas, och på andra sidan möjligheten till att kunna företa
snabba och effektiva åtgärder mot skatteundandraganden. Det centrala i problematiken kring
skatteflyktslagen tycks enligt min mening vara om det överhuvudtaget är motiverat med en
lagstiftning av detta slag. Dessutom framstår det som att många av de problem som finns vid
tillämpningen av skatteflyktslagen även kan spåras i den problematik som omgärdar tillämp-
ningen av genomsynsprincipen. Enligt min mening skulle den gemensamma nämnaren för
problematiken beträffande såväl genomsynsprincipen som skatteflyktslag-stiftningen kunna
beskrivas som att det i båda fall är fråga om hur det på ett både legitimt och ändamålsenligt
sätt skall förhindras att omotiverade skattelättnader uppstår.

                                                
122   Bergström i SN 1992, s 600.
123   Se t ex 1982/83:SkU20, s 13.
124   Bergström i SN 1992, s 600 med hänvisning till RÅ 1989 ref 31 och 83, samt RÅ 1990 ref 101.
125   Wiman i SN 1990, s 131. Bergström i SN 1989, s 24 f. Bergström i SN 1992, s 600.
126   Märk: Denna ändring infördes i skatteflyktslagen under 1997.
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6.4 Gränsdragningen mellan skatteflykt och genomsyn

6.4.1 Inledning

För att återknyta till tillämpningen av genomsynsprincipen bör frågan om gränsdragningen
mellan skatteflykt och genomsyn diskuteras. Frågan är vad det är som gör att skatteflyktsla-
gen blir tillämplig på vissa transaktioner och inte genomsyn, och om både skatteflyktslagen
och genomsynsprincipen kan vara tillämpliga samtidigt. Dessutom uppkommer frågan vilka
problem som kan urskiljas, och om det överhuvudtaget är motiverat att skilja skatteflykt från
genomsyn och vice versa. Dessa är några av de frågor som jag i detta avsnitt skall försöka
belysa utifrån vad som sagts i doktrin och i förarbeten till skatteflyktslagen.

6.4.2 Gränsdragningsproblematiken

Utifrån vad som i det tidigare framkommit synes det vara klart att både skatteflyktslagen och
användningen av genomsynsresonemang aktualiseras i situationer då den skattskyldiges
skatteplanerande framstår som illojalt och av denna anledning inte kan accepteras. Vad som
av den anledningen blir av intresse i detta sammanhang är vad som å ena sidan kan motivera
att genomsyn företas och vad som å andra sidan kan föranleda att skatteflyktslagen blir till-
lämplig.

I enlighet med proposition 1996/97:170 kan det generellt sägas att genomsyn kan komma att
tillgripas då förutsättningarna inte är uppfyllda för att möjliggöra en tillämpning av skatte-
flyktslagen. Det vidtagna förfarandet kan alltså inte accepteras, fastän att rekvisiten som
uppställs i skatteflyktslagen inte är uppfyllda och av den anledningen inte klassificeras så-
som skatteflykt. Vid användningen av genomsynsresonemang skall beskattningen, i enlighet
med vad som sagts, ske efter vad det vidtagna förfarandet i realiteten ger uttryck för.127

Ytterligare en viktig förutsättning för att genomsynsprincipen skall kunna tillämpas är att det
skall röra sig om ganska klara fall.128 Det skall därvid inte vara tillräckligt att syftet med det
vidtagna förfarandet varit att enbart uppnå skattefördelar. För att kunna tillämpa genomsyns-
principen, genom att bortse från de civilrättsliga handlingarna, krävs därför att det finns nå-
got mer att invända emot.129 Av detta framgår att vid genomsyn beskattas förfarandet, och då
efter dess verkliga innebörd. Om istället skatteflyktslagen skulle anses vara tillämplig på
förfarandet, skulle detta kunnat beskattas efter dess verkliga innebörd men även som om
rättshandlingen överhuvudtaget inte företagits.130

                                                
127   Prop. 1996/97:170 s 11 f.
128   Gäverth i SvSkt 1996, s 767.
129   Wennergren i SN 1997, s 108.
130   Detta framgår av skatteflyktslagens 3 §. Se bilaga II.
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I enlighet med Bergströms synsätt är det i situationer då det otillåtna förfarandet inte kan
angripas med utgångspunkt från civilrätten som genomsyn kan tänkas bli aktuell. Med stöd
av en skatterättslig lagtolkning bör förfarandet, enligt Bergström, ges en annan innebörd än
den innebörd förfarandet tidigare givits.131 Till skillnad från vad som i det tidigare fram-
kommit synens Håkansson vara av den uppfattningen att skatteflyktslagen bör ses som sub-
sidiär i förhållande till genomsyn. Håkansson anser nämligen att skatteflyktslagen endast
skall användas i sådana fall då ett visst förfarande befinner sig på gränsen till vad som får
anses som skattemässigt godtagbart.132

I Proposition 1996/97:170 har exempel på praxis från RegR givits där skatteflyktslagen inte
ansetts tillämplig. Denna har indelats i tre olika typer av grupper. I den första gruppen där
skatteflyktslagen ej anses vara tillämplig är då den skattskyldige inte uppnår en skatteförmån
genom det vidtagna förfarandet. I den andra gruppen ingår sådana förfaranden genom vilka
den skattskyldige uppburit en skatteförmån men där denna inte ansetts utgöra det huvudsak-
liga skälet till handlandet. I den sista gruppen ingår dessutom förfaranden där det huvudsak-
liga skälet uppenbarligen varit att uppnå en skattefördel men som inte kan säga strida mot
lagstiftningens grunder.133

Skatteflyktsklausulen har dessutom främst kommit att tillämpas i en helt annan typ av mål än
då frågan varit om genomsynsprincipen borde ha tillämpats eller inte. Exempelvis har skatte-
flyktsklausulen inte i någon vidare utsträckning kommit att tillämpas på sådana skatteförmå-
ner som tillskapats genom konstruerade flerledstransaktioner. Dessutom har skatteflykts-
klausulen i flera fall använts till att undanröja lagtekniska brister och istället för att se till den
skattskyldiges beteende, har frågan vid skatteflykt ofta varit om en lucka i regelsystemet
kunnat tätas med hjälp av skatteflyktsklausulen.134

6.4.3 Metod för gränsdragning mellan genomsyn och skatteflykt

Leif Gäverth135 har konstruerat en typ av ”prövningskedja” som är tänkt att utgöra underlag
för prövning av om bl a genomsyn kan vidtas eller om skatteflyktslagen kan bli tillämplig på
ett visst förfarande.136 Denna metod anser Gäverth utgöra en utgångspunkt vid varje sådan

                                                
131   Bergström i SN 1992, s 599.
132   Håkansson i SN 1999, s 773.
133   Prop. 1996/97:170 s 26.
134   von Bahr i SN 1992, s 606 f. Som exempel på att det bör förhålla sig på detta sätt anger von Bahr rätts-
fallen RÅ 1989 ref 83 och RÅ 1990 ref 22. I det senare fallet vägrades avdrag för reaförlust som upp-
kommit genom avsiktlig underprissättning vid försäljning till närstående. Avdraget var enligt den då-
varande lagtexten endast otillåtet när den närstående juridiska personen var ett dödsbo. I fallet rörde det sig
emellertid inte om ett dödsbo. Avdraget kom ändå att vägras med stöd av skatteflyktslagen då avdraget
med hjälp av den stopplagstiftning som fanns att tillgå inte var möjligt att underkänna.
135   Gäverth i SvSkt 1996.
136   Se bilaga III.
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prövning då denna kedja utformats efter hans studier och tolkningar av RegR:s praxis. Förfa-
randet består av sju olika prövningar och innebär i stora drag följande:

Den första prövningen består i att utreda huruvida ett formellt giltigt avtal förelig-
ger där sådant krävs. När detta är utrett blir nästa fråga om parterna i realiteten
tänkt efterfölja vad som stadgas i det aktuella avtalet eller om avtalet i fråga en-
bart är att betrakta som en skenrättshandling. Om avtalet efter denna prövning kan
tas för en formellt giltig rättshandling blir nästa steg att pröva huruvida avtalet fått
en korrekt benämning eller ej. I detta läge undersöks således om avtalets ordaly-
delse står i överensstämmelse med dess civilrättsliga innebörd. Härpå följer en
granskning av huruvida den sammanvägda verkliga civilrättsliga innebörden av
de olika rättshandlingarna som ingår i avtalet är densamma som rättshandlingarna
gett upphov till om dessa vidtagits var och en för sig. Om avtalet på detta stadium
inte på något sätt kan anmärkas på bör det enligt Gäverth kontrolleras om rätts-
handlingarnas civilrättsliga innebörd är densamma som det reella ekonomiska re-
sultat dessa inbegriper. Gäverth förklarar detta med att det är motiverat med en
form av ”ekonomisk avvägning” vid den skatterättsliga prövningen av olika trans-
aktioner. Om det, efter en prövning av redovisat slag, framstår som att det inte
finns någon direkt samband mellan den civilrättsliga (formella) innebörden och
den reella ekonomiska innebörden, kan det enligt Gäverth vara motiverat att fö-
reta en ”skatterättslig genomsyn” vid taxeringen. Annorlunda uttryckt innebär
detta att avtalet ges en annan mening än vad det formellt ger sken av. Om det
emellertid förhåller sig på så sätt att avtalet, i enlighet med vad som stadgas i KL
och SIL, inte kan underkännas, är skälen enligt Gäverth för svaga för att genom-
syn skall kunna företas. Vad som då återstår i Gäverths beskrivna
”prövningskedja” är att undersöka om den skattskyldiges handlande kan angripas
med hjälp av lagen mot skatteflykt. Gäverth konstaterar avslutningsvis att om ing-
en av de prövningar som avtalet utsätts för innebär att det vidtagna förfarandet på
något sätt kan klandras återstår enbart att godkänna detta.137

Denna ”prövningskedja” är enligt min uppfattning säkerligen mycket användbar i teorin, i
och med att den täcker merparten av de aspekter som bör beaktas i dessa sammanhang. I
pedagogiskt syfte, för att lättare kunna förstå problematiken vid otillåten skatteplanering
anser jag den därför vara beaktansvärd. Däremot ställer jag mig tveksam till om denna pröv-
ningskedja i praktiken skulle kunna tillmätas någon större relevans.

                                                
137   Gäverth i SvSkt 1996, s 768 f.
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6.5 Sammanfattande kommentarer

Regeringsrättens bundenhet till tidigare praxis verkar i vissa fall lett till en schablonartad
tillämpning av skatteflyktslagen medan det i andra fall framstår som om det är de faktiska
omständigheterna som varit avgörande. Frågan blir således om skatteflyktslagen fått en
hämmande effekt på tillämpningen av genomsyn och om användningen av genomsyn skulle
bli mer frekvent om skatteflyktslagen avskaffades. Kanske förhåller det sig på så sätt att
skatteflyktslagens existens bidragit till en ökad benägenhet att använda någon form av
genomsynsresonemang i de fall skatteflyktslagen inte ansetts vara tillämplig. Dessa frågor
har i doktrinen diskuterats, men enligt min mening har man dock inte, på ett tillfredsställan-
de sätt, kommit tillrätta med denna problematik. I och med att delar av denna problematik
inte direkt sammanfaller med mina inledningsvis presenterade frågeställningar är min avsikt
att i någon vidare mån diskutera dessa frågor.

Förhållandet mellan genomsyn och skatteflykt är ingen lätthanterlig fråga. Av vad som
framkommit rörande tillämpningen av genomsynsprincipen i det föregående går det inte,
enligt min uppfattning, att med någon större säkerhet fastställa i vilka fall och i vilken om-
fattning som det kan vara motiverat att företa genomsyn. Kanske är detta inte ens möjligt att
i dagsläget fastställa. Enligt min uppfattning finns emellertid ett behov av att få detta klarlagt
med anledning av att det annars borde ifrågasättas vad som egentligen rättfärdigar att
rättstillämparen använder sig av genomsynsresonemang. I det följande analys- och diskus-
sionskapitlet kommer jag att i viss mån att återkomma till denna problematik. I och med
detta har jag däremot inte, av naturliga skäl, för avsikt att kunna presentera själva
”lösningen” på vad som ovan anförts.



7 DISKUSSION KRING ANVÄNDNINGEN AV
GENOMSYNSRESONEMANG I RÄTTSTILLÄMPNINGEN

7.1 Inledning

I det inledande kapitlet presenterade jag tre olika frågeställningar rörande genomsyn. Den
första frågan jag ställde mig var vad genomsyn egentligen är och hur utvecklingen och
tillämpningen av genomsyn ser ut. Nästa frågeställning var vad som verkar tala för respek-
tive emot användningen av olika genomsynsresonemang. Som avslutande fråge-ställning
anförde jag huruvida tillämpningen av genomsynsprincipen framstår som lämplig vid
kampen mot otillåten skatteplanering, och om det inte kan finnas bättre sätt att komma
tillrätta med sådana förfaranden. Jag har i detta avslutande analys- och diskussionskapitlet
för avsikt att närmare behandla och diskutera dessa frågeställningar.

I och med att mina inledningsvis presenterade frågeställningar är förhållandevis vida, har
jag för avsikt att under respektive frågeställning även försöka ta upp de tillkommande frå-
gor som dykt upp under arbetets gång. Samtliga frågor, vilka uppkommit i samband med
att arbetet med referensramen har fortskridit, kommer jag dock inte att återknyta till i den-
na avslutande del. Detta förhållande beror på att jag anser att vissa av de frågor som upp-
kommit framstår som mindre lämpliga att behandla i detta kapitel. Somliga av de frågor
som uppkommit har jag dessutom försökt att behandla redan i det sammanhang i vilket de
har tillkommit.

Mot bakgrund av de tidigare presenterade kapitlen, är således min ambition att i detta ka-
pitel diskutera och lyfta fram de faktorer och argument som för mig framstår som viktiga i
diskussionen rörande genomsynsprincipens existens. Avslutningsvis har jag även för avsikt
att presentera min samlade uppfattning rörande användningen av olika genomsyns-
resonemang i svensk rättstillämpning. Min mening är absolut inte att göra anspråk på vad
som skall uppfattas som en lösning på problematiken kring genomsyn. Vad jag däremot
åsyftar är att peka på en lösning, som för mig, åtminstone framstår som tänkvärd.
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7.2 Utveckling138 och användning av genomsynsresonemang i
rättstillämpningen

Så länge det finns brister i skattelagstiftningen, samtidigt som det finns skillnader mellan
olika skattesatser, kommer det att finnas incitament till att försöka undgå skatt. Att skatte-
systemet utnyttjas är uppenbart, samtidigt som alla skatteundvikande förfaranden som kon-
strueras naturligtvis inte går att hindra. Det stora problemet i detta sammanhang är således
hur det på ett legitimt sätt går att förhindra att skattesystemet utnyttjas på ett otillbörligt
sätt.

Ett redskap som rätten använder sig av i denna kamp är användningen av olika typer av
genomsynsresonemang. Vad dessa resonemang konkret innebär råder det, som av det tidi-
gare redovisade kapitlen framgått, delade meningar om i såväl doktrin som i praxis. Att
genomsyn existerar och används i syfte att beskatta förfaranden, vilka inte uttryckligen
blivit reglerade genom skattelagstiftning, bör dock enligt min uppfattning anses som mer
eller mindre klarlagt. Jag anser emellertid att merparten av de uppfattningar om genomsyn
som i uppsatsen har behandlats framstår som rimliga. Detta förhållande kan exempelvis
förklaras på så sätt att uppfattningarna i fråga framstår som hållbara utifrån den grundupp-
fattning inom juridiken som respektive förespråkare representerar. Vad jag menar med
detta är att föreställningen om vad tillämpningen av genomsynsprincipen ger uttryck för
naturligtvis varierar utifrån den inställning respektive förespråkare har i förhållande till
såväl olika rättsgrundsatser som till den svenska rättstillämpningen över lag.

Enligt min mening framstår det som näst intill en omöjlighet att fastställa, mot bakgrund av
vad som nyss sagts och vad som i övrigt framkommit i doktrin och praxis, hur användning-
en av olika genomsynsresonemang i dagsläget ser ut. Detta torde enligt min mening kunna
förklaras genom att det framstår som oerhört svårt att se en ”röd tråd” vid själva tillämp-
ningen av genomsynsprincipen. I och med att användningen av genomsyns-resonemang är
behäftad med så många oklarheter kanske det inte ens är möjligt att finna en rimlig lösning
på denna problematik. Med anledning av det nyss sagda, anser jag att det skulle vara av
större intresse för denna uppsats att istället diskutera och resonera kring hur tillämpningen
av genomsynsprincipen bör se ut.

                                                
138   Hur utvecklingen har sett ut beträffande tillämpningen av genomsynsprincipen anser jag relativt klart
framgå av vad som behandlats i kapitel 5. På grund av detta förhållande och den omständigheten att jag
funnit genomsynsprincipens utveckling mindre lämplig för att vidare analyseras, avser jag att i det föl-
jande inte diskutera denna fråga mer ingående.



45

Enligt den uppfattning som jag har bildat mig under arbetet med denna uppsats borde
RegR vid användandet av genomsynsprincipen tillmäta relativt stor vikt vid den skatt-
skyldiges incitament för ett visst handlande. Att först analysera av vilka skäl olika transak-
tioner har företagits, för att sedan utreda vad den skattskyldige vill uppnå med detta förfa-
rande, framstår därför vara en möjlig utgångspunkt vid tillämpningen av genomsynsprinci-
pen. För att fastställa den verkliga innebörden av ett vidtaget förfarande skulle rättstilläm-
paren av den anledningen vara tvungen att först utreda den juridiska innebörden för att
därefter kunna bedöma denna i förhållande till den ekonomiska innebörden. Den verkliga
innebörden skulle på detta sätt varken vara av rent juridisk eller ekonomisk ursprung, utan
denna skulle utgöras av en förnuftsmässig avvägning mellan såväl förfarandets juridiska
som ekonomiska innebörd. Hur denna avvägning sedan skulle gå till torde rimligen be-
stämmas utifrån fall till fall. Jag tror nämligen inte att det är möjligt att stereotypt fastställa
ett specifikt tillvägagångssätt för denna typ av bedömning. Min bedömning är därför att
det, som i alla juridiska resonemang, bör finnas vissa riktlinjer att efterfölja, men att det
måste finnas en förståelse för att dessa principer kan komma att tillämpas och efterlevas på
olika sätt.

Vad som ovan beskrivits kan enligt min mening utgöra ett möjligt sätt att angripa proble-
matiken kring användningen av genomsynsresonemang. Jag tror däremot inte att det bara
för den sakens skull skulle bli möjligt för RegR att använda sig av genomsyns-principen
när som helst. På vilket sätt RegR bör angripa ett visst förfarande är inte det enda spör-
smålet som behöver lösas för att man skall kunna komma tillrätta med problematiken kring
tillämpningen av genomsynsprincipen. Vad som ytterligare bidrar till denna problematik är
exempelvis hur användningen av olika genomsynsresonemang kan förenas med de rätts-
grundsatser som har behandlats i uppsatsen. Vad jag åsyftar är t ex den enskilde skattebe-
talarens rätt till förutsebarhet vid rättstillämpningen, dvs att beskattning inte bör vara möj-
lig utan föreskrifter i lag. Frågan huruvida den enskilde skattebetalarens rätt till homogen
beskattning kan upprätthållas vid tillämpningen av genomsynsprincipen blir också av cen-
tral betydelse i sammanhanget. Hänsyn bör dessutom tas till andra befintliga förfaringssätt
som används för att förhindra icke acceptabelt kringgående av skattelag.

För att komma vidare i denna snårskog anser jag det vara lämpligt att övergå till den andra
frågeställningen som jag inledningsvis presenterade. I nästföljande avsnitt är min avsikt
följaktligen att resonera kring vilka för- och nackdelar användningen av olika genomsyns-
resonemang kan tänkas medföra.
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7.3 För- och nackdelar med tillämpningen av olika
�� genomsynresonemang

Att RegR:s tillämpning av genomsynsprincipen utgör ett sätt att komma tillrätta med olika
otillåtna skatteplaneringsåtgärder framstår som obestridligt. Det är naturligtvis av yttersta
vikt att det vid rättstillämpningen finns olika ”instrument” att tillgå för att användas i syfte
att förhindra att omotiverade skattefördelar uppstår. Vad som av den anledningen kan sä-
gas tala för en tillämpning av genomsynsresonemang är att det möjliggör en beskattning av
förfaranden som inte uttryckligen kommit att förbjudas genom exempelvis stopplag-
stiftning. Vad som tidigare nämnts och som således bör beaktas i detta sammanhang, är att
det är viktigt att en så homogen beskattning som möjligt utvecklas kring likartade transak-
tioner och förfaranden.

Från statens sida tycks det finnas en rad faktorer som mycket starkt talar för en användning
av olika genomsynsresonemang. Detta förhållande framstår dessutom som relativt själv-
klart i det avseendet att det är ”staten som gör de största vinsterna när mer skatt betalas”.
Skattebetalarna i vid mening tjänar naturligtvis också på att så mycket skatt som möjligt
betalas. Anledningen till det nyss sagda kan exempelvis vara att skatterna kommer skatte-
betalarna tillgodo genom olika former av transfereringar. Dessutom är det i flera avseenden
mycket viktigt för den enskilde skattebetalaren att beskattningen av likartade förfaranden
utförs på likartat sätt. Frågan som enligt min mening blir en av de mest centrala i detta
sammanhang är om inte priset för att uppnå en sådan kontinuitet i beskattningen som ovan
beskrivits inte kan anses vara lite väl högt.

Att det finns en kontinuitet i rättstillämpningen är en oerhört viktig fråga för den enskilde
skattebetalaren. Det är exempelvis av yttersta vikt att beskattningen ser lika ut för alla i
enlighet med den tidigare nämnda likhetsprincipen. Om respekten för likhetsprincipen
skulle komma att eftersättas skulle det t ex vara lätt hänt att somliga skattebetalare skulle
kunna bli förfördelade, vilket vore mycket olyckligt. Detta förhållande kan emellertid, en-
ligt vad jag har erfarit, tolkas på olika sätt med avseende på användningen av genomsyns-
resonemang. Ett sätt är att likvärdiga eller sk ”närbesläktade förfaranden” bör beskattas på
likartat vis. Ett annat synsätt skulle kunna vara att det bara är just de specifika fall som är
reglerade genom lag som bör beskattas. Vad jag med det senare åsyftar är exempelvis att
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en analog tillämpning av lag inte alltid är förenlig med de rättsgrundsatser som det i svensk
rättstillämpning finns att ta hänsyn till. Detta förhållande framgår bl a av legalitetsprinci-
pen som stadgas i RF. Legalitetsprincipen ger som bekant uttryck för att uttag av skatt en-
dast är legitimerat om det finns föreskrifter i lag. Frågan som blir aktuell i detta samman-
hang blir således om en metod som genomsyn egentligen går att förena med denna grund-
lagsstadgade princip.

Att legalitetsprincipen mest centrala aspekt innebär att det endast är möjligt att beskatta
visst förfarande om sådan beskattning uttryckts i lag, kan enligt min mening uppfattas på
olika sätt. Det synes vara uppenbart att lagstiftaren vid själva lagstiftningsögonblicket inte
alltid har en möjlighet att identifiera och utreda alla tänkbara situationer som förefaller
vara orättmätiga i skattehänseende, och som därvid även bör omfattas av det tilltänkta lag-
stadgandet. Av detta följer att det för de rättstillämpande organen måste finnas ett visst
utrymme för värderingar i den bedömning som skall företas av varje enskilt fall. Att detta
förhållande måste accepteras i viss utsträckning är naturligt i och med att det ofta blir aktu-
ellt för rättstillämparen att företa olika former av skälighets- och lämplighets-bedömningar.
Förarbetena till denna typ av lagregler är nämligen ofta ganska oprecisa och det kan av den
anledningen i många fall vara svårt att fastslå vilket syfte en viss regel egentligen har. Av
detta följer att ett visst inslag av godtycke allt som oftast kan spåras i dessa typer av be-
dömningar. Detta förhållande är dock ett problem som ständigt är återkommande inom
flertalet rättstillämpningsområden, och således inget som kan anses unikt enbart för skatte-
rättsliga bedömningar. Dessutom kan ett alltför strikt förhållningssätt till olika rättssäker-
hetskrav få näst intill orimliga konsekvenser när ett förfarande konstruerats enbart i syfte
att nedbringa skattebördan. Dessa företeelser kan enligt min mening uppfattas som en indi-
kation på att tillämpningen av genomsynsresonemang skulle kunna vara förenlig med
svensk rättstillämpning. Om man emellertid går ett steg längre, blir frågan hur långt de
värderingar som de rättstillämpande organen använder sig av bör få sträcka sig. Vad jag
menar är således till vilken grad och i vilken utsträckning som olika rättstillämpares privata
värderingar skall få vara avgörande för hur en viss norm bör tolkas.

I svensk rättstillämpning fästes ofta stor vikt vid vad som uttalats i förarbeten till lagstift-
ning. Det framstår av den anledningen i vissa fall som mycket problematiskt att tillämpa ett
lagrum analogt, för att på så sätt kunna komma åt ett förfarande som vid lagstiftningsögon-
blicket inte kommit att bli identifierat och därvid ansetts omfattas av lagrummet. På samma
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sätt som Leif Mutén139 tidigare gjort kan det, med anledning av vad som nyss sagts, ifråga-
sättas om det är rimligt att vid varje lagstadgad princip behöva intolka antingen ”etc” eller
”o dyl”!

Att analog tillämpning av lag förekommer i Sverige är ostridigt. Allt som oftast accepteras
dessutom detta förhållande utan några större invändningar. Var i problemet ligger vid
analog tillämpning av skattelag är emellertid att den enskilde skattebetalaren skall ha möj-
lighet att förutse vilka beskattningskonsekvenser ett visst handlande kommer att medföra.
Den analoga tillämpningen av skattelag torde av den anledningen inte kunna vara till nack-
del för den enskilde skattebetalaren.

För att på något sätt komma vidare i den ovan behandlade problematiken, skulle det i detta
sammanhang vara förtjänstfullt att kort diskutera vad egentligen ”en nackdel för den en-
skilde skattebetalaren” kan tänkas innebära. Frågan blir alltså var och hur gränsen bör dras
för att beskattningen av ett visst förfarande skall anses vara till nackdel för den skattskyldi-
ge. Skall det uppfattas som en nackdel för den skattskyldige om beskattningen av de trans-
aktioner som denne utfört inte blir lika fördelaktig som den skattskyldige väntat sig, alltså
så fort den verkliga beskattningen avviker från vad som i det initiala skedet förutspåtts?
Eller skall det anses vara en nackdel för den skattskyldige om förfarandet beskattas på
samma sätt som liknande, men i lag reglerade, förfaranden? Denna problematik har av na-
turliga skäl en inte helt okomplicerad lösning, vilket jag i det följande har för avsikt att
försöka påvisa.

Bedömningen av var gränsen bör dras kan, enligt min mening, vara beroende av vilken
inställning den enskilde rättstillämparen har till juridikens olika rättssäkerhetsaspekter
överlag. Ett sätt att uppfatta denna problematik torde vara att gränsdragningen mellan vad
som bör anses utgöra en nackdel eller ej för den skattskyldige i beskattningshänseende, bör
göras så fort den skattskyldiges lagstadgade rätt till förutsebarhet träds förnär. Ett annat sätt
att se på saken är att denna gräns bör dras först när den skattskyldige inte rimligen - på
något sätt - kunnat förutse att det vidtagna förfarandet skulle komma att beskattas på annat
sätt än vad som ursprungligen tänkts. Det finns naturligtvis ytterligare sätt att göra denna
bedömning på, men jag anser emellertid att de ovan angivna sätten är tillräckliga för för-
ståelse av vari svårigheten i denna problematik ligger.

                                                
139   Se Mutén i SvSkt 1992, s 283.
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Den förutsebarhet som den enskilde skattebetalaren är berättigad till bygger till stor del på
förväntningar, vilket medför att förutsebarhet av nämnt slag inte bör uppfattas som statisk.
Istället torde förutsebarheten för den enskilde uppfattas som dynamisk. Detta förhållande
har sin förklaring i att förutsättningarna för förutsebarheten med tiden, som regel, genom-
går vissa förändringar. Av denna anledning skulle det, enligt min mening, kunna vara
tänkbart att dra gränsen för vad som bör anses som en nackdel för den enskilde, då den
skattskyldige inte rimligen kunnat förutse de beskattningskonsekvenser som RegR funnit
lämpliga för de vidtagna rättshandlingarna.

Vad som skall anses utgöra en nackdel för den enskilde skattebetalaren är som antytts en
mycket komplicerad fråga. Enligt min uppfattning låter sig denna problematik kanske inte
ens lösas. Det är emellertid en mycket viktig fråga som är av yttersta betydelse för i vilken
utsträckning genomsynsresonemang bör användas i svensk rättstillämpning. Enligt vad jag
har erfarit är det dessutom inte bara förutsebarheten som har betydelse för den bedömning
som skall göras. Hänsyn bör även tas till andra aspekter som i det tidigare nämnts men
även till sådana faktorer som exempelvis vinstmaximering och konkurrenskraftighet.

Genom tillämpning av genomsynsprincipen har den skattskyldige kommit att ”berövas”
rätten till den vinst som bristerna i skattelagstiftningen inspirerat till. Ur konkurrenssyn-
punkt blir det av naturliga skäl dessutom nödvändigt för den skattskyldige att beakta och
utnyttja alla möjligheter till skattelindring som skattelagstiftningen har att erbjuda. Skatte-
aspekten framstår av den anledningen som ett av flera element som måste beaktas vid olika
överväganden rörande vinstmaximering. Det skulle därför kunna sägas vara denna sk
”illojalitet” hos den enskilde skattebetalaren som ställs mot lagtillämparens strävan efter
effektivitet som bör vara av avgörande betydelse för användningen av genom-
synsresonemang.

Genom att vidtaga väl genomtänkta skatteplaneringsförfaranden uppstår som bekant ofta
skattelindringar för den skattskyldige. Att den skattskyldige ”ser över och planerar sin
skatt” framstår av den anledningen som något naturligt då varje skattebetalare givetvis vill
betala så lite skatt som möjligt. Att den skatt som betalas sedan kommer att komma skatte-
betalaren tillgodo på andra sätt framstår dessutom vid planeringstillfället som mindre in-
tressant. I och med detta, tillsammans med vad som ovan diskuterats, är frågan om inte
nackdelarna för den enskilde skattebetalaren måste anses överväga de fördelar som för
rättstillämparen kan motivera en tillämpning av genomsynsprincipen.
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För att på ett så realistiskt och trovärdigt sätt som möjligt kunna värdera de för- och nack-
delar som verkar finnas med genomsynsresonemang, anser jag att den sista frågeställning-
en som jag inledningsvis presenterade först bör diskuteras. Vad jag menar är att genom-
synsprincipen bör bedömas utifrån ett vidare perspektiv för att en så rättmätig prövning
som möjligt skall kunna göras. Min ambition är av den anledningen att, i det följande av-
snittet, jämföra genomsyn med övriga alternativ som står till förfogande i kampen mot
otillåten skatteplanering.

7.4 Lämpligheten i tillämpningen av genomsynsresonemang vid
�� skatteundvikande förfaranden

Tidigare i uppsatsen har såväl andras åsikter som mina egna uppfattningar presenterats
rörande tillämpningen av olika genomsynsresonemang. I och med att jag nu börjar närma
mig slutet av denna uppsats, finner jag det lämpligt att diskutera och ta ställning till huru-
vida genomsynsprincipen överhuvudtaget bör användas för att komma åt olika former av
skatteundandraganden. För att kunna göra detta på ett så belysande sätt som möjligt har jag
för avsikt att diskutera genomsyn utifrån ett vidare perspektiv än vad som i det föregående
gjorts.

Först och främst vill jag erinra om att jag känner mig långtifrån övertygad om hur proble-
matiken kring användningen av genomsynsresonemang i rättstillämpningen bör eller skall
uppfattas. Jag tror ändå att det är både angeläget och intressant att redogöra för hur just
min samlade uppfattning beträffande användningen av genomsynsresonemang ser ut. Jag
vill först och främst uppmärksamma dig som läsare på att jag, genom att presentera min
uppfattning, inte på något sätt vill göra anspråk på att detta synsätt bör hållas för det enda
rätta. Det finns nämligen en hel del kritik att rikta mot min uppfattning, vilket jag själv är
väl medveten om. Min avsikt är således inte att försöka sälja in ”den rätta lösningen”, utan
min ambition är istället att försöka lyfta fram och redogöra för min inställning till viktiga
komponenter i den problematik som i dagsläget omgärdar tillämpningen av genomsyns-
principen.

Utgångspunkten i mina resonemang ligger av naturliga skäl i att genomsyn används i syfte
att komma tillrätta med sådan skatteplanering som vidtagits i syfte att minska skattebördan
på ett, ur rättstillämparens synvinkel, inte helt acceptabelt sätt. Om detta antagande inte
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skulle vara fallet, skulle det, enligt vad jag har erfarit, bli mycket problematiskt att föra en
vettig diskussion rörande användningen av genomsynsresonemang. Det skulle exempelvis
bli svårt att utvärdera de för- och nackdelar som en tillämpning av genomsynsprincipen
kan tänkas medföra.

Utifrån mitt ovan nämnda antagande kan det lämpligen dras paralleller till andra ”verktyg”
som också används för att hindra att omotiverade skattefördelar uppstår. Den utvärdering
och granskning, som möjliggörs genom att användningen av genomsynsresonemang kan
sättas i relation till likvärdiga instrument, tror jag kan vara mycket illustrativ och intres-
sant. De alternativa ”verktyg” eller ”instrument” som jag tänker diskutera i detta samman-
hang är framförallt olika former av stopplagstiftning och skatteflyktslagstiftningen.

I och med att jag i det tidigare har behandlat skatteflyktslagstiftningen i större omfattning
än vad som varit fallet med olika former av stopplagstiftning, kan det enligt min mening
vara passande att börja med just skatteflyktslagstiftningen. Vad angår lagen om skatteflykt
har denna som bekant sina ”egna” brister och tillämpningssvårigheter. Dessutom har denna
lagstiftning främst kommit att användas vid en annan typ av förfaranden än då frågan varit
om genomsynsprincipen skulle kunna vara tillämplig eller ej. Gränsdragningen mellan de
förfaranden som kan angripas med skatteflyktslagen och de förfaranden som genomsyn
skulle kunna tänkas appliceras på, är dessutom inte helt given. En annan fråga av betydelse
i detta sammanhang är dessutom om det kan anses vara motiverat att behålla den svenska
skatteflyktslagstiftningen i dess nuvarande utformning. Anledningen till att denna fråga
blir intressant är, enligt min mening, att skatteflyktslagstiftningen i realiteten inte tjänar
många andra syften än att komma tillrätta med ”misstag” som begåtts vid själva lagstift-
ningsarbetet.

Om man emellertid skulle få rätsida på ovannämnda problem, genom att exempelvis kon-
kretisera lagens tillämpningsområde och dessutom genom att bearbeta och förtydliga lag-
texten, skulle det kanske finnas en möjlighet att på detta sätt effektivisera rättstillämpning-
en. Med tanke på alla de försök som gjorts för att förbättra och höja skatteflyktslagens
verkningsgrad framstår dock denna möjlighet som relativt begränsad140. Dessutom framstår
det näst intill som en omöjlighet att vidga skatteflyktslagens tillämpningsområde så pass att

                                                
140   Skatteflyktslagens rekvisit ”lagstiftningens grunder” har som bekant nyligen ändrats till” lagstiftningens
syfte”, för att på så sätt möjliggöra en utvidgning av dess tillämpningsområde. Lagen har ändå fortsätt-
ningsvis kommit att tillämpats med stor restriktivitet, vilket enligt min mening tyder på att de försök som
gjorts inte rett någon större framgång.
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denna skulle kunna bli tillämplig på sådana förfaranden som i dagsläget kan angripas med
hjälp av genomsynsresonemang.

Beträffande olika typer av stopplagstiftning för att hindra skatteundandraganden är svaret
enligt min uppfattning relativt givet. Stopplagstiftningen är ett effektivt verktyg i kampen
mot otillåtna förfaranden som vidtagits i skatteplaneringssyfte. Vad som emellertid kraftigt
reducerar dess verkningsgrad är att stopplagstiftning först i efterhand får de önskade verk-
ningar som en tillämpning av genomsynsprincipen direkt kan generera. Det är dessutom
viktigt att komma ihåg att även om vissa luckor i skattelagstiftningen kan tätas med hjälp
av stopplagstiftning, så möjliggörs på detta sätt endast en punktinsats för en specifik situa-
tion.

Ytterligare en viktig aspekt rörande stopplagstiftning, som enligt min mening inte skall
förbises i detta sammanhang, är att även denna form av lagstiftning kan uppfattas som ett
hot mot rättssäkerheten. Stopplagstiftningen bör nämligen vara så precist utformad att den
varken kan anses vara för snäv eller för vid. Risken med en för oprecist utformad stopplag-
stiftning är att den kan framstå som otillräcklig för att kunna bli tillämplig på sådana trans-
aktioner vilka den vid lagstiftningsögonblicket varit avsedd för. Om lagstiftningen istället
skulle vara för vid kan dessutom den situationen uppstå att förfaranden, som ursprungligen
inte bedömts vara otillåtna och därtill inbegripna i lagens tillämpnings-område, skulle kun-
na komma att omfattas och därmed underkännas.

Till det ovan nämnda bör det tilläggas att ansvaret för en väl fungerande och användbar
stopplagstiftning inte enbart bör åläggas lagstiftaren. Enligt min mening krävs det även att
de rättstillämpande organen bär ett visst ansvar för att resultatet i slutändan blir det bästa
tänkbara. Det är de rättstillämpande organen som exempelvis bör bära det största ansvaret
för att lagstiftaren tillräckligt snabbt blir informerad om att det finns kryphål i lag-
stiftningen som utnyttjas på ett inte helt godtagbart sätt. Dessutom framstår det enligt min
mening som att det främst åligger skatteförvaltningen och skattedomstolarna, och inte lag-
stiftaren, att svara för att rättssäkerheten för den enskilde i slutändan upprätthålls. Lagstif-
taren kan enligt min mening inte bidra till en ökad rättssäkerhet för den enskilde på så
många andra sätt än att försöka hörsamma och tolka de signaler som sänds ut, för att på så
sätt kunna ”förse de rättstillämpande organen med de instrument som krävs för att kunna
reparera den uppkomna skadan”.
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Det tycks enligt min mening vara oerhört svårt att hitta ett ”verktyg” som på ett legitimt
sätt kan uppväga de fördelar tillämpningen av genomsynsresonemang medför. Problemet
är bara, enligt vad jag erfarit, att en alltför vidsträckt tillämpning av genomsynsprincipen
inte går att förena med de rättsgrundsatser som vi i Sverige har att ta hänsyn till. Förhål-
landet mellan lagstiftaren och de rättstillämpande organen blir vid användningen av
genomsynsresonemang dessutom relativt svårdefinierat. Genom att acceptera att genom-
synsprincipen används i svensk rättstillämpning kan det enligt min uppfattning nämligen
ifrågasättas om det inte blir de rättstillämpande organen, och inte lagstiftaren, som styr
själva normgivningen.

Att försöka legitimera en tillämpning av genomsynsprincipen genom att kodifiera denna
förefaller därför, i enlighet med det som ovan framkommit, vara den mest rimliga lösning-
en på den problematik som idag omgärdar genomsynsinstitutet. Att en lagstiftning rörande
genomsyn säkerligen på flera sätt skulle underlätta arbetet för rättstillämparen framstår
dessutom som ganska givet. Jag tror emellertid inte att en kodifiering av genomsynsprinci-
pen skulle lösa alla problem som man idag har ett behov av att komma tillrätta med. Dess-
utom är jag övertygad om att det bästa sättet att upprätthålla respekten gentemot olika
rättssäkerhetsaspekter som exempelvis legalitetsprincipen ger uttryck för, är genom att
tillämpa en väl utformad, tydlig och genomtänkt skattelagstiftning. Den omständigheten att
det skatterättsliga regelsystemet antagligen aldrig någonsin kommer att kunna täcka alla de
olika förfaranden som skapas i skatteplaneringssyfte, skulle därför enligt min mening
eventuellt kunna motivera till en mycket restriktiv användning av genomsynsresonemang i
svensk rättstillämpning.

7.5 Sammanfattande kommentarer och avslutande synpunkter

I och med den omfattande skattereform som genomfördes i början av 1990-talet kom möj-
ligheterna till skatteplanering i viss mån att minska. Detta förhållande medförde att olika
former av skatteöverväganden fick ett betydligt mindre utrymme än tidigare. Såväl skatte-
systemets inlåsningseffekter som skillnader mellan skatteeffekter hos olika handlingsalter-
nativ kom exempelvis att markant reduceras. Med anledning av den nya skattereformen
kom dessutom överensstämmelsen mellan skattepliktig och verklig vinst avsevärt att öka.
Problemen med att finna enkla och effektiva kontrollmetoder att komma tillrätta med sådan
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otillåten skatteplanering som kvarstår har dock inte i samma utsträckning kommit att ned-
bringas.

Den fråga som återstår att besvara är om man inte är tvungen att acceptera att vissa positiva
skatteeffekter rimligtvis följer av ett skatteanpassat förfarande. Den skattskyldige måste väl
anses ha en rättighet att ordna sin ekonomi på bästa sätt, och därmed ha rätt att välja det
förfarande som för denne framstår som mest fördelaktigt ur beskattningssynpunkt? Den
avslutande frågan som jag har tänkt att behandla i denna uppsats blir således om det senare
inte borde gälla även beträffande de gynnsamma skatteeffekter som kan tänkas uppkomma
genom att den skattskyldige ”planerar” sin skatt.

I dagsläget finns det flera olika sätt att angripa problematiken kring skatteundvikande för-
faranden. Att det för RegR finns en möjlighet att använda sig av olika genomsynsresone-
mang utgör således bara en liten del av det totala verktygsbeståndet i den verktygslåda som
RegR har till sitt förfogande. Om man ser tillämpningen av genomsyns-principen som ett
väl fungerande verktyg i detta sammanhang, anser jag att en reservation torde vara på sin
plats. Givetvis skapar möjligheten att tillämpa genomsynsprincipen en rad fördelar som
exempelvis snabbhet och effektivitet i rättstillämpningen. Dessutom är det möjligt att en-
bart den skattskyldiges vetskap om att de rättstillämpande organen har en möjlighet att
använda detta ”verktyg”, kan ha en avskräckande effekt på den skattskyldiges idérikedom.
Jag är av den uppfattningen att dessa argument emellertid inte är tillräckligt starka för att
bli helt övertygad om att dessa skäl överväger de olägenheter den skattskyldige åsamkas
med avseende på RegR:s möjlighet att nyttja genomsynsprincipen.

Min samlade bedömning tycks således bli att förutsättningarna, för att kunna godta en till-
lämpning av genomsynsprincipen av sådant slag som i dagsläget kan urskiljas, inte kan
anses som tillräckliga. Vad jag med detta menar är dock inte att alla former av skatteplane-
ring bara för den sakens skull bör tillåtas. En mycket restriktiv tillämpning av genomsyns-
principen skulle därför kunna vara motiverad i särskilda fall. För att de rättstillämpande
organen i sådana fall skulle kunna använda genomsynsresonemang krävs det emellertid,
enligt min mening, att vissa förtydliganden rörande tillämpningen av genomsynsprincipen
först utarbetas. Jag anser emellertid inte att någon särskild kodifiering måste införas, utan
vad jag menar är att det på något sätt klart skall framgå när, hur och varför användningen
av genomsynsresonemang skulle kunna vara motiverade. Det bör med andra ord klargöras
vilka premisser som måste vara uppfyllda för att en godtagbar motivering skall anses före-
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ligga för att frångå de rättssäkerhetskrav som det i den svenska rättstillämpningen i dagslä-
get finns att ta hänsyn till.

För att skattedomstolarna skall kunna underkänna civilrättsligt oklanderliga transaktioner
genom att använda sig av genomsynsprincipen, krävs det avslutningsvis, enligt min me-
ning, att domstolarnas ställningstaganden inte objektivt bör kunna ifrågasättas. De rättstill-
ämpande organens bedömningar bör därvid vara mycket väl underbyggda utifrån gällande
rätt för att skatteplaneringsåtgärder av icke önskvärt slag skall kunna förhindras.



BILAGA I

I Genomsyn i rättstillämpningen

I.I Inledning

För att öka förståelsen för i vilka konkreta situationer som genomsynsprincipen kan tänkas
bli aktuell, har jag i denna bilaga för avsikt att behandla olika typer av rättshandlingar, vars
förenlighet med svensk skatterätt på olika sätt har ifrågasatts i praxis. Jag har efter bästa
förmåga försökt att indela rättsfallen i olika grupper, för att så överskådligt som möjligt kun-
na lyfta fram och visa de transaktioner som kan tänkas bli föremål för genomsyn. Jag kom-
mer att begränsa min framställning till att, i denna bilaga, behandla rättsfall som enligt min
mening framstår som typexempel för de olika kategorier av förfaranden som genom åren
kommit att ifrågasättas.

I.II Genomsyn av anställningsförhållanden

I.II.I Allmänt

Genomsyn vid olika typer av anställningsförhållanden har varit föremål för åtskilliga diskus-
sioner genom åren. Framförallt har diskussionerna handlat om huruvida artister, idrottsut-
övare och konstnärer skall beskattas för sina inkomster, eller om dessa inkomster skall be-
skattas hos det bolag som bedrivs av vederbörande.141 Den rättspraxis som finns att tillgå på
området härstammar till större del från tiden före den senaste skattereformen.142 Detta för-
hållande har emellertid, enligt min uppfattning, ingen betydelse för dessa rättsfalls giltighet.

Förhållandet att ett bolag endast kan ha inkomst av näringsverksamhet hindrar inte att bola-
get kan sluta avtal med tredje man om olika former av tjänsteprestationer, vilka senare utförs
av den anställde ägaren i bolaget. Det finns emellertid vissa kriterier som måste vara upp-
fyllda för att bolaget skall beskattas för sådana inkomster. Det kanske viktigaste kriteriet är
att det måste finnas ett anställningsavtal mellan bolaget och den som skall utföra en viss pre-
station. Bolaget skall vidare ha uppträtt som part i avtalet med tredje man. Dessutom skall
det av avtalet klart framgå att det är just bolaget som skall tillhandahålla den avtalade tjäns-
ten.143 Vad som vanligen skapar problem i sammanhanget är exempelvis förhållandet att den
prestation som skall tillhandahållas av bolaget mycket starkt är knuten till ägaren personli-

                                                
141   Sandström i SN 1969, s 595.
142   Med denna skattereform avses den skattereform som genomfördes 1990-1991.
143   Lodin m fl, Inkomstskatt, s 300.
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gen. Ett avtal mellan ett bolag och bolagets uppdragsgivare kan nämligen inte, enligt gällan-
de rättsläge, tolkas som att det skulle föreligga ett anställningsavtal mellan uppdrags-givaren
och den person som skall utföra prestationen för bolagets räkning. Vad som däremot inte är
riktigt klart är om det förhåller sig på samma sätt i fall bolaget enbart tillhandahåller tjänster
som endast ägaren själv är kapabel att utföra.144

I.II.II Fråga om anställningsförhållande föreligger eller ej

Det kanske mest klassiska rättsfallet rörande beskattning av artister är rättsfallet om Owe
Thörnquist från 1969.145 Målet handlande om huruvida Owe T:s intjänade gager skulle be-
skattas hos honom själv, eller hos hans helägda aktiebolag till vilket gagerna hade förts. Av
avgörandet framgår att det inte föreligger något hinder i att fri yrkesverksamhet kan drivas i
ett enmansaktiebolag om bara ABL:s formföreskrifter efterföljs. Förhållandet att Owe T
själv slutit avtal om gagerna, och inte i egenskap av firmatecknare för bolaget, medförde
emellertid att bolaget inte kunde beskattas för dessa.146 Regeringsrätten ansåg därför att Owe
T själv skulle beskattas för gagerna i och med att han vid avtalsslutandet inte agerat som
företrädare för bolaget. Av detta rättsfall framgår klart att RegR ansett att det inte finns något
hinder i att rörelse kan drivas i aktiebolagsform enbart i syfte att erbjuda ägarens tjänster.
Bolaget skall med andra ord kunna beskattas för ägarens prestationer.147

Det förra rättsfallet kan lämpligen jämföras med ett rättsfall från 1977148, i vilket utgången
blev likartad. Falckproduktion AB hade ingått ett tjänsteavtal med Sveriges Radio. Båda
parter hävdade att inget personligt anställningsförhållande förelåg mellan ägaren till Falck-
produktion, Åke Falck, och Sveriges Radio. Regeringsrätten ansåg emellertid att förhållandet
var det motsatta. Bedömningen grundade sig på att avtalet ifråga väsentligen innehöll lik-
artade bestämmelser som Sveriges Radios anställningsavtal i övrigt omfattade. Regerings-
rättens såg alltså till de effekter som den aktuella avtalskonstruktionen gav upphov till och
inte till vad avtalet formellt gav uttryck för.149 I likhet med det förra fallet tillmätte RegR
Åke Falcks personliga insats avgörande betydelse. Att Åke Falck dessutom kunde jämställas
med Sveriges Radios övriga arbetstagare, stärker RegR:s ställningstagande ytterligare.

RÅ 1981 1:17 är ytterligare ett rättsfall som visar på att RegR inte godtagit en avtalskon-
struktion av liknande slag som i det föregående. I detta fall rörde det sig om en läkare som
genom sitt helägda aktiebolag bedrev företagshälsovård. Regeringsrätten bedömde att det var

                                                
144   Sagen i SN 1993, s 735.
145   Se RÅ 1969 ref 19.
146   Bergström, Skatter och civilrätt, s 232.
147   Sagen i SN 1993, s 737 ff.
148   Se RÅ 1977 ref 130.
149   Sagen i SN 1993, s 738.
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läkaren och inte bolaget som skulle inkomstbeskattas, då denne under sin uppdragsperiod
inte kunde anses ha utövat annan verksamhet. Den bedömning som RegR gjorde i målet ut-
gick från att det var läkaren personligen som åtagit sig uppdraget att utöva företagshälsovård,
och inte bolaget, varför läkaren skulle beskattas för inkomsten. Regeringsrätten motiverade
sin bedömning med förklaringen att avtalets verkliga innebörd inte stod i överensstämmelse
med dess avtalsrättsliga innebörd. Av denna motivering bör det enligt min mening rimligen
kunna utläsas att RegR använt sig av någon form av genomsynsresonemang.

Behandlingen av arbetstagare respektive uppdragstagare ser inte ut på samma sätt inom ar-
betsrätten och skatterätten. Inom arbetsrätten utgör självständighetskriteriet det centrala, me-
dan detta inte räcker i skatterättslig mening. Yrkesutövare som exempelvis presenteras ovan
kan bedriva självständig verksamhet i bolagsform, men för att bolaget skall kunna beskattas
för inkomsten krävs naturligtvis att det aktuella bolaget uppfyller kraven på näringsverksam-
het.150

I det ovan behandlade rättsfallet, RÅ 1981 1:17, ansåg RegR att bolaget i fråga inte uppfyll-
de näringsverksamhetskravet. Kravet på självständighet ansågs nämligen inte vara tillgodo-
sett då bolaget endast haft en uppdragsgivare, samtidigt som denna uppdragsgivare dessut-
om, på flera sätt, framstod som oumbärlig för verksamhetens existens.

I detta sammanhang framstår det som lämpligt att göra en jämförelse med rättsfallet RÅ
1983 1:40, vilket handlade om en enmansbolagsdriven konsultbyrå med endast en uppdrags-
givare. Bolaget beskattades för alla inkomster utom för de som ansågs utgöra lön till den
anställde ägaren. Skillnaden ur beskattningssynpunkt från det tidigare fallet var att detta bo-
lag verkade för att vidga sin uppdragsgivarkrets. Uppdragsgivaren i fråga ansågs dessutom
inte utgöra en nödvändig förutsättning för konsultbyråns existens.

Två rättsfall från 1993151 rörande konsulttjänster anser jag slutligen vara av intresse i detta
sammanhang. I det första rättsfallet, RÅ 1993 ref 55, var frågan om ersättning för en tjänst
rörande företagsrekonstruktion skulle beskattas hos bolaget eller hos den konsulterade äga-
ren till bolaget. Vad som föranledde den speciella granskningen i detta fall var att den kon-
sulterade ägaren utsågs till VD, och senare även till styrelseledamot i det hjälpsökande bola-
get. Detta gjordes för att underlätta tjänstens fullgörande. Frågan var således om det person-
liga ansvar som följde av detta handlande kunde sägas åligga det konsulterade bolaget eller
om ansvaret enbart var att hänföra till ägaren. Regeringsrätten uttalade att det var möjligt att
dessa befattningar kunde innehas av en person som inte var anställd i det hjälpsökande bola-

                                                
150   Detta innebär att kraven på självständighet, yrkesmässighet och förvärvssyfte måste vara tillgodosedda enl
21 § KL.
151   Se RÅ 1993 ref 55 och RÅ 1993 ref 104.
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get som ett led i en särskild åtgärd, under en tidsbegränsad period eller om det förelåg sär-
skilda omständigheter. Regeringsrätten konstaterade dessutom att en användning av genom-
synsresonemang kunde bli aktuell om det var ägaren till det konsulterade bolaget, och inte
bolaget som sådant, som kunde anses bedriva den aktuella verksamheten. Inte bara bolaget
utan också ägaren själv skulle således kunna påföras intäkter för verksamheten i fråga. Rät-
ten ansåg det emellertid inte vara möjligt att i detta fall beskatta ägaren till det konsulterade
bolaget. Detta avgörande grundade sig på att intäkterna civilrättsligt sett tillkom bolaget, och
att ägaren dessutom inte kunde anses vara knuten till det hjälpsökande bolaget i vidare mån
än vad som krävdes för uppdragets fullgörande.

I det andra rättsfallet, RÅ 1993 ref 104, bekräftades vad RegR uttalat i det tidigare fallet.
Även i detta fall ansågs det vara möjligt att inkomster härrörande från ett uppdrag av stark
personlig natur, under en begränsad tid och som ett led i en saneringsåtgärd, kunde tillfalla
det konsulterade bolaget.

Av dessa två avgöranden anser jag att slutsatsen att det i dessa typer av fall är möjligt att
beskatta arvoden av denna karaktär hos ett bolag kan dras. Detta förhållande innebär emel-
lertid inte att genomsyn nödvändigtvis behöver ha företagits i det senare fallet. Enligt min
uppfattning bör detta förhållande förstås som att rätten endast följt de principer som kommit
att utvecklas i praxis.

I.II.III Sammanfattande kommentarer

Av vad som framgått ovan, synes det inte föreligga något större hinder i att beskatta ett bolag
för inkomster som är att hänföra till viss persons engagemang, om det av uppdragsavtalet
tydligt framgår att det är bolaget som varit verksamt. Att bolaget uppträtt som part gentemot
uppdragsgivaren framstår dessutom vara ytterligare en förutsättning. Dessa förutsättningar
gäller som ovan visats, för såväl artistuppdrag som för olika typer av konsultuppdrag. Av
praxis framgår att RegR emellertid inte alltid följer denna princip, utan istället beskattar pri-
vatpersonen i fråga. Inkomster som dessutom kan hänföras till uppdrag av mer personlig
natur, som exempelvis i RÅ 1993 ref 55 och 93, kan endast beskattas hos ett bolag om upp-
draget varit begränsat i tiden och dessutom utgjort ett led i ett saneringsuppdrag.

I.III Genomsyn av sammansatta transaktioner

I.III.I Inledning

I detta avsnitt avser jag att behandla praxis där genomsyn kommit att aktualiseras vid olika
former av sammansatta transaktioner vilka vidtagits i skatteplaneringssyfte. Dessa transak-
tioner präglas framförallt av att aktören försökt uppnå en skattelättnad genom att företa ett
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flerstegsförfarande istället för att välja den i skattehänseende mer kostsamma, men betydligt
enklare vägen.

I.III.II Avdrags- och periodiseringsfrågor

Tillskapande av olika avdragsmöjligheter har ofta kommit att ifrågasättas. Ett relativt vanligt
sätt har varit att låna upp pengar och placera dessa i exempelvis fastigheter och värdepapper.
Räntan på lånet blev tidigare, i enlighet med kontantprincipen, avdragsgill det år den erlagts
oberoende av till vilket år denna var att hänföra. Detta utnyttjades genom att förskottsräntor
kom att erläggas under år då inkomsterna varit mycket höga. För att hindra dessa typer av
förfaranden gjordes en ändring i kommunalskattelagen 1981. Ändringen bestod i att ränta
som belöpte på tid efter ett visst taxeringsårs utgång ej längre skulle vara avdragsgill. Ytter-
ligare åtgärder vidtogs 1987 mot utnyttjande av avdrag för förskottsräntor, vilka innebar att
erlagda räntor endast blev avdragsgilla det år de betalades.152

Den nyss nämnda problematiken har bl a kommit att aktualiseras i RÅ 1987 ref 78,
”Accentamålet”, och i RÅ 1989 ref 127, ”Diamantfinansmålet”. I det senare målet hade en
privatperson blivit erbjuden att på kredit förvärva ädelstenar av bolaget Diamantfinans. För-
utsättningen för förvärvet var att förskottsränta erlades. Regeringsrätten företog en samlad
bedömning av transaktionerna och drog därvid slutsatsen att ädelstenarna aldrig kommit att
förvärvas från bolaget. Det konstaterades därför att ett skuldförhållande mellan privatperso-
nen och bolaget inte kunde föreligga. Följaktligen blev den erlagda förskotts-räntan inte av-
dragsgill vid taxeringen.153

Av den samlade bedömning som RegR företog av transaktionerna i förevarande rättsfall,
torde en rimlig slutsats vara att genomsynsprincipen har kommit att tillämpas. Vad som dock
inte framstår som lika självklart är om RegR företagit genomsyn på civilrättslig eller skatte-
rättslig basis.154 Mycket tyder på att genomsynsprincipen tillämpats på civilrättslig basis då
de ekonomiska konsekvenserna av transaktionerna inte kom att tillmätas någon större bety-
delse.155 Gäverth framhåller dock att domen bör tolkas som att avtalen mellan parterna varit
bindande men att förvärvaren saknat sakrättsligt skydd. Tillsammans med syftet med de
vidtagna transaktionerna skulle detta förhållande därför enligt Gäverth, medföra att den eko-
nomiska innebörden bör förstås som ett förvärv av en avdragsgrundande handling.156

                                                
152   Håkansson i SvSkt 1995, s 515 f.
153   Märk: I förevarande fall rörde det sig om en privatperson som under 1983 ingått avtal om förvärv av ädel-
stenar från bolaget. Vid denna tidpunkt var erlagd förskottsränta fortfarande avdragsgill t o m taxerings-
året.
154   Se Gäverth i SvSkt 1996, s 744.
155   Regeringsrätten underströk nämligen att ädelstensköpet civilrättsligt underkänts.
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Rättsfallen RÅ 1994 ref 52, ”Capinova”157, RÅ 1995 ref 32, ”Barlasten III” och RÅ 1995 ref
35, ”Evaenitos” är tre exempel på där RegR lagt stor vikt vid de ekonomiska konsekvenser
transaktionerna haft vid sidan av de skattemässiga effekterna.158 Det första målet,
”Capinova”, anses dessutom vara ett av de mest centrala rättsfallen vid bedömning av olika
transaktioners verkliga innebörd.159 I avgörandet betonade RegR att bedömningen som gjorts
syftat till att bestämma de aktuella transaktionernas verkliga innebörd. Dessutom framhölls
att även andra ekonomiska konsekvenser, än enbart de skattemässiga, borde tillmätas bety-
delse. Någon genomsyn av transaktionerna företogs emellertid inte, vilket berodde på att
förutsättningarna inte ansågs tillräckligt starka för att slutsatsen att de ifrågavarande avtalen
haft en annan innebörd än den som uppgivits skulle kunna dras.160

I.III.III Skatteupplägg

I slutet av 80-talet var det särskilt vanligt förekommande med olika typer av ”skatteupp-
lägg”. Syftet med uppläggen var bl a att skjuta upp beskattningen av vissa inkomster så att
dessa i stället kunde beskattades i det nya skattesystemet.161 Målet RÅ 1993 ref 86, ”Film-
intressenter”, är ett exempel på ett rättsfall där ett sådant upplägg kommit att ifrågasättas.
Målet rörde ett kommanditbolag som köpt filmrättigheter av bolagets komplementär. Film-
rättigheterna kom att avskrivas som korttidsinventarier vilket medförde att det uppstod en
omedelbar förlust i bolaget. Domskälen i målet utvisar stora likheter med domskälen i de
ovan behandlade målen ”Accentamålet” och ”Diamantfinansmålet”. Domskälen bekräftar
även här att RegR inte tvekar att tillämpa genomsynsprincipen vid en serie sammansatta
ekonomiska transaktioner, vilka syftar till att erhålla en avdragsmöjlighet.162

I.III.IV Kopplade avtal

Med kopplade avtal avser jag avtal vars existens, på ett eller annat sätt, är beroende av ett
annat avtal. Denna konstruktion har varit särskilt vanlig vid olika former av depositionslea-
sing, där viss räntekompensation varit en förutsättning för leasingavgiftens omfattning.
Kopplade avtal har dessutom använts för att framkalla minsta möjliga reavinst-skatt genom

                                                                                                                                                      
156   Gäverth i SvSkt 1996, s 745. Märk: I det tidigare nämnda ”Accentamålet” gjordes en liknande bedömning.
157   Detta rättsfall har fått karaktären av att utgöra ett pilotmål, dvs ett mål som RegR tar upp för avgörande av
ett stort antal liknande fall. Se exempelvis Lodin m fl, Inkomstskatt, s 553.
158   Märk: Regler beträffande sådana underskottsavdrag som kom att ifrågasättas i dessa fall har sedan av-
görandena kommit att ändrats 1988 och 1994, se 18 § 3 st KL och 2 § 1 mom 5 st SIL. Se även Svensson i
SN 1996, s 340.
159   Möller i SvSkt 1995, s 135.
160   Avgörandet i såväl ”Barlasten III” som avgörandet i ”Evaenitos” ligger väl i linje med ”Capinovadomen”.
Se Svensson i SN 1996, s 341 och 345.
161   Hultquist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, s 499.
162   Se Stig von Bahr i SvSkt 1994, s 145.
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låga försäljningspriser. Underpriset har sedan kompenserats med ett överpris i det kopplade
avtalet.163

Vad gäller depositionsleasing är det särskilt tre rättsfall som är av intresse för hur RegR gått
tillväga i sin bedömning.164 I dessa mål har RegR prövat huruvida den kombinerade effekten
av vissa sammanhörande avtalskonstruktioner givit den skattskyldige en skatteförmån, i för-
hållande till om varje led i rättsförhållandet prövats separat.165 Regeringsrätten kan därvid
sägas ha sett till den egentliga innebörden av avtalen.

I rättsfallet, RÅ 1990 ref 73 anser von Bahr att RegR tagit steget fullt ut till att tillämpa
genomsyn.166 Målet rörde en privatperson, x, som i samband med hyra, alternativt leasing,
av en bil, räntefritt deponerade en summa pengar hos uthyraren. Följaktligen minskade uthy-
rarens finansieringskostnad vilket möjliggjorde en lägre hyra för x än som annars skulle bli-
vit aktuell. Den hos uthyraren deponerade summan hade x lånat upp hos ett fristående finan-
sieringsbolag till marknadsmässig ränta vilken var avdragsgill för x. Uthyraren hade därvid
gått i borgen för lånet. Den omständigheten att deponeringen hos uthyraren varit räntefri var
således en förutsättning för att x skulle erhålla en lägre hyreskostnad. Regeringsrätten beslöt
därför att omfördela beloppen så att skillnaden mellan den olika hyresnivåerna kom att, hos
x, beskattas i kapital som avkastningsränta för det hos uthyraren deponerade beloppet.167

Gäverth anser, till skillnad mot von Bahr, att det inte av detta rättsfall går att dra några gene-
rella slutsatser rörande användningen av genomsynsresonemang. Gäverth anser att domen är
för summarisk, på grund av att den endast berör beräkning av ränta, för att ett sådan bedöm-
ning som von Bahr gjort skall kunna anses vara hållbar.168

Ytterligare en avtalskonstruktion av intresse för frågan huruvida genomsyn har vidtagits eller
ej är avtal rörande fastighetsleasing. I målet RÅ 1989 ref 62169 aktualiserades exempelvis
frågan vilken innebörd som bör tilläggas ett antal rättshandlingar i form av köp, hyra och
återköp av fastighet. Regeringsrätten hade att ta ställning till om rättshandlingarna i fråga
skulle tillskrivas den innebörd som parterna givit dessa eller om det skulle bortses från detta
förhållande, och därvid tillägga rättshandlingarna en, enligt RegR, mer passande innebörd.170

                                                
163   Se det tidigare behandlade rättsfallet RÅ 1973 Fi 344 samt Rå 1986 ref 75 och RÅ 1995 ref 84.
164   Se RÅ 82 Aa 72, RÅ 84 1:39 och RÅ 1990 ref 73.
165   von Bahr i SN 1988, s 570 f.
166   von Bahr i SN 1992, s 605.
167   Utgången i detta rättsfall var väsentligen densamma som den som minoriteten förespråkade i de två äldre
rättsfallen – RÅ 1982 Aa 72 och RÅ 1984 1:39. Majoriteten kom emellertid att i dessa fall begränsa sin
prövning till att endast omfatta frågan om avdrag skulle medges för räntekostnaden.
168   Gäverth i SvSkt 1996, s 742.
169   Rättsfallet RÅ 1989 ref 62 är ett förhandsbesked.
170   Länsskattemyndigheten ansåg nämligen att den verkliga innebörden av avtalskonstruktionen skulle betrak-
tas som ett lån alternativt ett avbetalningsköp.
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Regeringsrätten ansåg att stor restriktivitet måste iakttas vid ovanstående typer av bedöm-
ningar och att beviskravet därvid måste ställas mycket högt för att genomsyns-principen
skall tänkas bli tillämplig. Detta bör dock inte tolkas som att genomsynsprincipen endast
skulle aktualiseras om det kan anses vara ”styrkt” att rättsläget inte överensstämmer med vad
som i realiteten följer av rättshandlingarna171. Regeringsrättens inställning bör tolkas som att
beviskravet ”sannolikt” är tillräckligt, men att stor försiktighet bör iakttas då det är fråga om
att omtolka civilrättsligt giltiga avtal.172 Minoriteten menade emellertid att det aktuella förfa-
randet inte kunde tolkas på annat sätt än att det enbart varit fråga om en säkerhetsöverlåtelse.
Detta ställningstagande bör enligt Gäverth tolkas som att genomsynsprincipen tillämpats,
även fast majoriteten ställningstagande visade prov på att grunderna för en sådan tolkning
inte varit tillräckliga.173

För sammanfattande kommentarer och avslutande synpunkter till denna rättsfallsreferats-
bilaga, se kap 5.3.

                                                
171   Fastän att det i detta fall är fråga om ett vanligt taxeringsmål, framhöll RegR att beviskravet skulle ställas
mycket högt (styrkt). Myndigheten behöver endast tillgodose ett sådant beviskrav i eftertaxeringsmål då
det i ordinarie taxeringsmål vanligtvis räcker med att göra sannolikt att den verkliga innebörden av en av-
tals konstruktion inte står i överensstämmelse med den formella. Se Meyer i SN 1997, s 618 ff.
172   Denna inställning kan mycket väl berott på att RegR värnat om förutsebarheten för den enskilde.
173   Gäverth i SvSkt 1996, s 747. Gäverth anser dessutom att domen visar på att särskild stor restriktivitet bör
iakttas ifall det är fråga om att omtolka en avtalskonstruktion mellan oberoende parter.
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BILAGA II

Lag (1995:575) mot skatteflykt
(Prop. 1994/95:209, SkU 1994/95:00)

1 §  Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt
   och statlig förmögenhetsskatt.

2 §  Vid taxering skall hänsyn ej tas till rättshandling, om
1.  rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett

 förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,
2.  den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller

 rättshandlingarna,
3.  skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande

 skälet för förfarandet, och
4.  en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det

 framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är
 direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Lag (1997:777)

3 §  Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade före-
   tagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skat-
   teförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet,
   skall taxeringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet.
   Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till
   ett oskäligt resultat, skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp. Lag
   (1997:777)

4 §  Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter framställning av skatte-
   myndighet eller Riksskatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av
   lagen och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämp-
   liga delar bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324).

2 st. Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4
   kap. 19-22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering.

Övergångsbestämmelser
1997:777
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits efter ikraftträ-
dandet.

Förarbeten
SFS 1995:575 Ikraft: 1995-07-01, överg.best. 1994/95:SkU30, Prop. 1994/95:209 Införd
SFS 1997:777 Ikraft: 1998-01-01, överg.best. 1997/98:SkU3, Prop. 1996/97:170 Ändr. 2, 3 §§
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BILAGA III

Schematisk bild över Leif Gäverths ”tågordning”

1. Föreligger ett formellt giltigt avtal? JA NEJ �

2. Är avtalen avsedda att fullföljas och avspeglar de parternas
      verkliga avsikter? JA NEJ �

3. Kan avtalen karaktäriseras som skenrättshandlingar? JA � NEJ 

4. Har rättshandlingarna givits riktiga benämningar? JA NEJ �

5. Finns det en överensstämmelse mellan olika på varandra
      beroende rättshandlingar var för sig och om man ser dem
      som en helhet? JA NEJ �

6. Finns det en överensstämmelse med det ekonomiska resultat
     som rättshandlingarna ger upphov till och vad deras civilrätts-
     liga innebörd ger uttryck för. JA NEJ �

genomsyn

7. Är skälen inte tillräckligt starka för att en genomsyn skall vara
möjlig återstår att pröva mot lagen om skatteflykt. JA � NEJ 

skatteflykt

8.  Har förfarandet inte på någon nivå i denna kedja kunnat klandras
     återstår bara att godkänna det!

Kommentar:
= Fortsätt till nästa steg i prövningskedjan.

� = Rättshandlingarna kan ev. förklaras ogiltiga. Sannolikheten att genomsyn kan företas
   eller att förfarandet kan prövas mot skatteflyktslagen är mycket liten.
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KÄLLFÖRTECKNING

Offentligt tryck

Statens Offentliga Utredningar (SOU)

SOU 1931:40
SOU 1963:52
SOU 1975:77 Allmän skatteflyktsklausul. Betänkande av expertgrupp inom Företagsbe-

 skattningsutredningen
SOU 1989:81 Ny generalklausul mot skatteflykt. Betänkande av skatteflyktsutredningen
SOU 1996:44 Översyn över skatteflyktslagen

Propositioner

Prop. 1980/81:17
Prop. 1982/83:84
Prop. 1994/95:209
Prop. 1996/97:170

Utskottsbetänkanden

Bet 1982/83:SkU20
Bet 1994/95:SkU30

Rättsfall

RÅ 1953 ref 18 RÅ 1989 ref 83 RÅ 1995 ref 84
RÅ 1969 ref 19 RÅ 1989 ref 127 RÅ 1997 ref 44
RÅ 1973 Fi 344 RÅ 1989 not 329 RÅ 1998 ref 19
RÅ 1977 ref 130 RÅ 1990 ref 22 RÅ 1999 not 18
RÅ 1981 1:17 RÅ 1990 ref 73
RÅ 1982 Aa 72 RÅ 1990 ref 101
RÅ 1983 1:40 RÅ 1990 ref 115
RÅ 1984 1:39 RÅ 1991 ref 98
RÅ 1985 Aa 192 RÅ 1992 ref 102
RÅ 1986 ref 75 RÅ 1993 ref 55
RÅ 1987 ref 78 RÅ 1993 ref 86
RÅ 1989 ref 31 RÅ 1993 ref 104
RÅ 1989 ref 32 RÅ 1994 ref 52
RÅ 1989 ref 57 RÅ 1995 ref 32
RÅ 1989 ref 62 RÅ 1995 ref 35
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