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Problembakgrund

Luftfartyg räknas som lös sak (lösöre). Det sakrättsliga momentet vid försäljning av lösa
saker är vanligtvis knutet till traditionsprincipen, d v s köparen blir skyddad mot säljarens
borgenärer när han fått egendomen i sin besittning. Sale and leaseback är en vanlig
finansieringsform vid nyanskaffning och refinansiering av luftfartyg. Vid en sale and
leaseback-affär säljer flygföretaget ett luftfartyg till en investerare för att omedelbart hyra
tillbaka det. Luftfartyget traderas med andra ord aldrig från säljare till köpare, utan blir
hela tiden kvar i säljarens besittning. Köparen får, enligt svensk rätt, på detta sätt aldrig
sakrättsligt skydd mot flygföretagets borgenärer. En möjlighet att uppnå sakrättsligt skydd
för lösöre som blir kvar i säljarens besittning, är att registrera köpet enligt lösöreköplagen.
Det innebär i korthet att sakrättsligt skydd uppnås genom ett registreringsförfarande. Det
är dock i dagsläget oklart om lagen är tillämplig på luftfartyg, vilket innebär att det i
princip är omöjligt att genomföra en sale and leaseback-affär med svenskregistrerade
flygplan. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ge inskrivning av äganderätten i
luftfartygsregistret sakrättslig verkan, vilket är den lösning som Danmark och Norge valt.
Lufträttsutredningens förslag från 1997 förordar denna lösning, men det har ännu ej
resulterat i någon ändring av lagstiftningen.

Syfte

Mitt syfte är bl a att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför sale and leaseback-
affärer är intressanta för flygbolag och finansiärer. Vidare är mitt syfte att utreda varför
lösöreköplagen inte skulle vara tillämplig på luftfartyg och huruvida förfarandet skulle
kunna vara ett lämpligt sätt att uppnå sakrättsligt skydd vid sale and leaseback-affärer. Jag
avser också att behandla de bakomliggande orsakerna till varför lagstiftningen inte har
ändrats i enlighet med det förslag som Lufträttsutredningen har presenterat. Slutligen avser
jag att beröra några rättsekonomiska aspekter på sale and leaseback med avseende på bl a
riskfördelning.

Resultat

Jag kan inte finna bärande argument för att lösöreköplagen inte skulle vara tillämplig på
luftfartyg. Däremot anser jag att det skydd som lösöreköplagen erbjuder, enligt nuvarande
utformning, är tämligen bräckligt p g a den karenstid på trettio dagar som uppställs. Jag
kan också konstatera att det är svårt att  finna några bra skäl till varför den föreslagna
lagändringen inte kommit till stånd.
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Luftfartyg räknas som lös sak (lösöre).1 Det sakrättsliga momentet vid försäljning av lösa

saker är vanligtvis knutet till traditionsprincipen, d v s köparen blir skyddad mot säljarens

borgenärer när han fått egendomen i sin besittning. Traditionsprincipen innebär att så

länge egendomen finns kvar i säljarens besittning så kan den tas i anspråk av säljarens

borgenärer vid utmätning och konkurs. Detta innebär att om säljaren blir försatt i

konkurs, så kommer egendomen att ingå i konkursboet och skulle säljaren bli utsatt för

utmätning, så kan egendomen utmätas för hans skuld. Traditionsprincipen finns inte direkt

uttryckt i lagtext, utan har fastslagits i praxis bl a genom en motsatsvis tolkning av Lag

(1845:50 sid 1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, LkL.2

Sale and leaseback är en vanlig finansieringsform vid nyanskaffning och refinansiering av

luftfartyg.3 Vid en sale and leaseback-affär säljer flygföretaget ett luftfartyg till en

investerare för att omedelbart hyra tillbaka det. Luftfartyget traderas med andra ord aldrig

från säljare till köpare, utan blir hela tiden kvar i säljarens besittning. Köparen får, enligt

svensk rätt, på detta sätt aldrig sakrättsligt skydd mot flygföretagets borgenärer.

En möjlighet att uppnå sakrättsligt skydd för lösöre som blir kvar i säljarens besittning, är

att registrera köpet enligt LkL. Det innebär i korthet att sakrättsligt skydd uppnås genom

ett registreringsförfarande (se vidare avsnitt 4). Det är dock i dagsläget oklart om LkL är

tillämplig på luftfartyg. Denna osäkerhet har sitt ursprung i uttalanden som 1955 gjordes i

en proposition som berörde bl a inskrivning av rätt till luftfartyg. Departementschefen

ansåg att LkL inte var tillämplig på luftfartyg och hänvisade dels till att det nu var möjligt

att inteckna luftfartyg, dels till ett hovrättsfall från 1933, vilket behandlade intecknings-

                                                
1 SOU 1997:122 s. 91
  Lösöre är en undergrupp till lös egendom och utgörs exempelvis av bilar, husgeråd, möbler,
  fartyg och varor. Begreppet luftfartyg inbegriper mer än flygplan, t ex helikoptrar och
  varmluftsballonger. Enligt Luftfartsinspektionens definitionssamling är luftfartyg ”anordning som
  kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot
  jordytan”
2 NJA 1925 s. 130 och NJA 1985 s. 159
3 SOU 1997:122 s. 92
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bara sjöfartyg (mer om detta i avsnitt 3).4  Leasingutredningen har föreslagit en ändring av

LkL som innebär att det indirekt skall framgå att luftfartyg omfattas av lagen.5 Denna

ändring har ännu inte genomförts och rättsosäkerheten kvarstår.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att möjliggöra inskrivning (registrering) av

förvärvet.6 I maj 1996 tillsattes en utredning med uppdraget att göra en översyn av

lagstiftningen på den civila luftfartens område. I augusti samma år beslöts att bryta ut

frågan om sakrättslig verkan av registrering av luftfartyg och att tillsätta en särskild

utredning. Denna lämnade sitt betänkande i september 1997 och föreslog bl a att

inskrivning av äganderätten till ett luftfartyg skulle ge skydd mot överlåtarens borgenärer.

Förslaget innehöll också en möjlighet att inskriva nyttjanderätter och optionsrätter, men

det har ännu inte resulterat i någon ändring av lagstiftningen.

Frågan är nu återigen aktuell genom att SAS i slutet av 1999 genomförde flera sale and

leaseback-affärer, omfattande ett trettiotal flygplan.7 För att få en uppfattning om de

värden som det handlar om kan nämnas att en ny Boeing 737-600 kostar i storleks-

ordningen 40 miljoner dollar (ca 320 miljoner kronor).8 Svensk lagstiftning kan genom

dagens utformning inte erbjuda samma sakrättsliga skydd, som exempelvis lagstiftningen i

Norge och Danmark kan. Detta har nu resulterat i att SAS avregistrerat ett antal flygplan i

Sverige och registrerat dem i Norge istället. I Norge och Danmark är det sakrättsliga

momentet knutet till inskrivningen av äganderätten i luftfartygsregistret.9 Det är också

möjligt att genom inskrivning uppnå sakrättsligt skydd för t ex nyttjanderätter och

optionsrätter. Det kan i sammanhanget nämnas att Finland istället valt att knyta det

sakrättsliga momentet vid förvärv av luftfartyg till köpeavtalet. Inskrivning av t ex

nyttjanderätt är möjlig i Finland, precis som i Sverige, men ges ingen sakrättslig verkan. Att

svenska flygbolag tvingas att avregistrera flygplan i Sverige av denna anledning medför

nackdelar för både flygbolagen och Sverige. Jag återkommer utförligare till detta i avsnitt

6.

                                                
4  Proposition 1955:13
5  SOU 1997:122 s. 93
6  A bet s. 94
7  Uppgifterna baserar sig på  erfarenheter jag gjort vid arbete på Luftfartsverket
8  Boeing Airplane Prices 00-05-03: 737-600 38 – 46 miljoner dollar
9 SOU 1997:122, s.74f
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1.2 Problemformulering

Hur skall sakrättsligt skydd uppnås vid sale and leaseback-affärer? Vad är den egentliga

anledningen till att LkL inte skulle vara tillämplig på luftfartyg? Om LkL skulle vara

tillämplig, utgör förfarandet då ett alternativ som i praktiken skulle vara användbart vid

sale and leaseback-affärer? Hur omfattande är i sådant fall det skydd LkL kan erbjuda?

Går det att finna rättspolitiska, politiska eller andra avväganden som kan förklara ett

eventuellt motstånd mot att förändra lagstiftningen?

1.3 Syfte

Mitt syfte är inledningsvis att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför sale and

leaseback-affärer är intressanta för flygbolag och finansiärer. Vidare är mitt syfte att

utreda varför LkL inte skulle vara tillämplig på luftfartyg och huruvida förfarandet enligt

LkL skulle kunna vara ett lämpligt sätt att uppnå sakrättsligt skydd vid sale and leaseback-

affärer. Jag avser också att behandla de bakomliggande orsakerna till varför lagstiftningen

inte har ändrats i enlighet med det förslag som Lufträttsutredningen har presenterat.

Slutligen avser jag att beröra några rättsekonomiska aspekter på sale and leaseback med

avseende på bl a riskfördelning.

1.4 Metod

Min utgångspunkt är att juridik och rättstillämpning inte på något sätt kan befrias från

värderingar eller etiska och moraliska normer. Jag anser följaktligen att frågan om vad

som är gällande rätt är omöjlig att besvara på ett entydigt sätt. Juridik är en normativ

vetenskap och metoden kan således inte syfta till att säkerställa att någon annan som går

tillväga på samma sätt kommer att uppnå exakt samma resultat. Metoden är istället ett

sätt att finna en lösning och kunna rättfärdiga den. Den har, enligt min uppfattning, som

främsta uppgift att säkerställa att mina resultat är rimliga.
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Min avsikt har varit, att genom vald argumentation och valet av källor skapa en

konsekvens och ett sammanhang i texten, så att det klart framgår hur jag kommit fram till

mina slutsatser.

Min framställning berör delvis frågor som ännu inte lösts genom lagstiftning och det

material som jag i första hand har använt är propositioner, utredningsdirektiv, statens

offentliga utredningar och remissvar. För vissa delar har praxis och doktrin utgjort det

mest relevanta underlaget. Eftersom några frågeställningar rör rättspolitiska och rätts-

ekonomiska aspekter har jag dessutom utnyttjat litteratur utanför det traditionella

juridiska området, t ex litteratur som behandlar företagsekonomi, nationalekonomi och

rättsekonomi.

Vad gäller rena tolkningsfrågor förespråkar jag ett eklektiskt angreppssätt. Problem kan

inte lösas utifrån användningen av en bestämd mall. Alla rättskällor, sakliga hänsyn och

värderingar måste vägas mot varandra och dessutom sättas in i ett sammanhang.

1.5 Disposition

Inledningsvis behandlar jag i kapitel 2 bl a hur sale and leaseback-transaktioner går till,

hur leasingavtal klassificeras och varför leasing används som finansieringsform. I kapitel 3

beskriver jag sedan kort de olika sakrättsliga moment som finns vid överlåtelse av lös

egendom. Kapitel 4 behandlar nuvarande utformning av LkL och varför lagen inte anses

tillämplig vad gäller luftfartyg. Kapitel 5 fortsätter sedan med en diskussion om LkL:s

tillämplighet vad gäller luftfartyg, vilket skydd den kan erbjuda vid sale and leasback-

affärer samt dess användbarhet i praktiken. Vidare, i kapitel 6, går jag igenom olika

konsekvenser av att luftfartyg avregistreras från svenskt register p g a det bristande

sakrättsliga skyddet. Kapitel 7 behandlar några rättsekonomiska aspekter på sale and

leaseback och kapitel 8 innehåller en avslutande kommentar.
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2 Leasing av lös egendom

2.1 Kort historik

Leasing är från början en amerikansk företeelse som utvecklades i början av 1950-talet och

började användas i Europa tio år senare.10 Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder

leasa att hyra lös egendom på längre tid. Leasing som finansieringsform utvecklades

mycket snabbt i länder med marknadsekonomi och det finns flera orsaker till detta. Några

som nämns är en snabbt expanderande ekonomi med hög investeringstakt, utrymme för

ökad kreditkapacitet och nya finansieringsformer samt kreditregler och förekomsten av

olika typer av restriktioner.11

2.2 Sale and leaseback

2.2.1 Sale and leaseback-transaktionens användning

Vid en sale and leaseback-transaktion överlåts äganderätten till exempelvis ett luftfartyg

till en finansiär samtidigt som parterna träffar avtal om att säljaren behåller nyttjande-

rätten, vilken upplåts genom ett leasingavtal. Det leasingavtal som tecknas i samband med

en sale and leaseback-affär är en finansiell leasing, se vidare om klassificering av

leasingavtal under avsnitt 2.3. Det kan finnas flera olika orsaker till varför en sådan

transaktion genomförs, exempelvis att företaget vill:

• minska sin balansomslutning

• frigöra det kapital som finns bundet i tillgången, d v s refinansiera

• av olika anledningar inte ”skylta” som ägare

Sale and leaseback kan också vara det fördelaktigaste alternativet när nya flygplan

anskaffas.12 Flygbolaget tecknar då avtal med tillverkaren, erlägger köpeskilling och får

leverans av flygplanet. Sedan överlåts flygplanet till en investerare med vilken ett

                                                
10 Bjuggren/Skogh, Företaget – en kontraktsekonomisk analys s. 120
11 SOU 1994:120, s. 89
12 SOU 1997:120, s. 247
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leasingavtal tecknas, se även avsnitt 2.2.2. Det är inte heller ovanligt, att sedan flygbolaget

tecknat avtal med flygplanstillverkaren, marknadspriset har stigit avsevärt och sale and

leaseback-affären medför då en vinst för flygbolaget.

Sale and leaseback kan också användas då ett flygbolag vill begränsa sin restvärderisk, t ex

när en viss flygplanstyp skall bytas ut.13  Detta kan aktualiseras bl a när en  flygplanstyp

börjar bli omodern, t ex för att den inte uppfyller högre ställda miljö- och bullerkrav.

Skulle alla flygplan av en viss typ säljas ut på en gång, skulle detta påverka marknadspriset

negativt. Genom sale and leaseback kan utförsäljningen ske under en längre tid, och

flygbolaget kan leasa tillbaka maskinerna för den tid det har behov av dem i verksamheten.

2.2.2 Cross border leasing

Internationella leasingavtal mellan parter i olika länder benämns ofta cross border

leasing.14 Denna typ av leasing kan anpassas till de olika ländernas skattelagstiftning så att

skattemässiga fördelar uppnås. I en del länder tillämpas den civilrättsliga formella synen på

äganderätten vid beskattning, medan andra tillämpar det mer ekonomiska synsättet, se

vidare avsnitt 2.3.2. Detta öppnar möjligheter för både leasegivare och leasetagare att göra

avskrivningar på egendomen, s k double dipping.15

Jag har undersökt i vilken omfattning utländska ägare förekommer till svenskregistrerade

luftfartyg. Vad gäller kategorin tyngre luftfartyg, d v s de luftfartyg som normalt används i

kommersiell trafik, är det relativt vanligt med utländskt ägande.16 Ungefär 50 % av

luftfartygen i denna kategori är utlandsägda. I luftfartygsregistret återfinns ägare från bl a

USA, Japan, Storbritannien, Nederländerna, Australien, Hong Kong, Irland och Brittiska

Jungfruöarna. Av dessa länder dominerar klart USA och därefter kommer Japan.17 Bland

de utländska ägarna återfinns namn såsom Arlanda Aircraft Ltd, Bromma Aircraft Ltd och

Torsten Leasing hemmahörande i Tokyo, vilket osökt leder tanken till att det är konstruk-

tioner enkom för dessa flygplansaffärer.

                                                
13  SOU 1997:122, s. 92
14  SOU 1994:120, s. 245f
15  A bet s. 245f
16  Flygplan med en MTOW (max take off weight) > 5 700 kg
17  Uppgifter ur svenska luftfartygsregistret april 2000
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Ett exempel på en form som tillämpas vid flygplansleasing är s k japansk leveraged

leasing.18 Detta innebär att ett flygbolag tecknar avtal med tillverkaren om leverans av

flygplan. Före leveransen överlåts flygplanet till den japanske investorn, som erlägger

köpesumman samt antecknas som ägare i flygplansregistret. Flygbolaget och investorn

tecknar ett leasingavtal, vanligen förenat med en köpoption. Leasegivaren finansierar köpet

med en mindre del eget kapital och resterande del via en bank (defeasance-bank).

Flygbolaget betalar därefter samtliga framtida leasingavgifter, diskonterade till nuvärde

plus optionssumman till banken. Banken i sin tur betalar ut leasingavgifterna till lease-

givaren på förfallodagarna. Transaktionen betraktas som hyra i Japan och som köp i

Sverige. Båda parterna får göra avskrivningar på flygplanet, och dessutom får leasegivaren

göra avdrag för räntorna. De skattefördelar som uppnås genom denna konstruktion kan

medföra att finansieringskostnaderna minskar med upp till tio procent.

2.3 Klassificering av leasingavtal

Det finns många typer av leasingavtal. Det är vanligt att först och främst skilja mellan

finansiell och operationell leasing.19 Klassificeringen är dock till stor del beroende av i

vilket sammanhang leasing behandlas; civilrättsligt, skatterättsligt eller redovisnings-

mässigt. Jag kommer nedan att kort redogöra för olika aspekter som framkommer när

leasing betraktas ur ett civilrättsligt, skatterättsligt respektive redovisningsmässigt

perspektiv.

2.3.1 Civilrättsliga aspekter på leasingavtal

Den civilrättsliga klassificeringen av leasingavtalet är av betydelse för parternas inbördes

rättsliga ställning och förhållandet till tredje man. Den viktigaste frågan är gränsdrag-

ningen mellan leasing/hyra och avbetalningsköp. Vid ett avbetalningsköp övergår ägande-

rätten till köparen och vid hyra kvarstår leasegivaren som ägare. Vid klassificeringen

beaktas såväl avtalets innehåll som parternas avsikter, vilket gör att bedömningen kan vara

mycket komplicerad.

                                                
18  SOU 1994:120, s. 245f
19  A bet s. 59
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Kortfattat kan följande sägas om gränsdragningen:20

• ett leasingavtal utan köpoption betraktas inte som avbetalningsköp

• ett leasingavtal med förlängningsoption för leasetagaren betraktas inte heller som
avbetalningsköp

• ett leasingavtal där leasetagaren automatiskt blir ägare vid avtalstidens utgång är att
anse som avbetalningsköp

• ett leasingavtal med köpoption är ett nyttjanderättsavtal till dess att optionen utövas

I dagsläget saknas civilrättslig lagstiftning som reglerar finansiell leasing mellan närings-

idkare. Det förslag Leasingutredningen lade fram 1994 och som reglerar kontrakts-

rättsliga- och sakrättsliga frågor, har ännu inte resulterat i lagstiftning.21 Den föreslagna

lagen om finansiell leasing skulle för övrigt inte ha varit tillämplig på registrerade luft-

fartyg, sale and leaseback-transaktioner och internationell finansiell leasing. Den är följakt-

ligen av mindre intresse i detta sammanhang även om en analogivis tillämpning möjligen

skulle kunnat bli aktuell.

2.3.2 Redovisningsmässiga aspekter på leasingavtal

Leasingavtal behandlades tidigare i stor utsträckning som nyttjanderättsavtal, d v s bedöm-

ningen gjordes utifrån vem som formellt var ägare.22 Redovisningsrådet framhåller att en

redovisning och klassificering utifrån civilrätten är komplicerad och kan leda till en slump-

mässig redovisning. I redovisningssammanhang är, enligt Rådet, transaktionens

ekonomiska konsekvenser viktigare än dess juridiska form. Ett sådant synsätt, ”substance

over form”, är också internationellt vedertaget.23 Redovisningsrådets rekommendation om

redovisning av leasingavtal gör skillnad mellan finansiell och operationell leasing.24

                                                
20 SOU 1994:120, s.106
21 SOU 1994:120
22 Bilaga 3 till RR 6 utfärdad 1995, FAR 1999 s. 719
23 I USA infördes redan 1977 (FASB standards No 13) regler för finansiell leasing som innebar
   att leasad egendom skulle föras upp som tillgång och framtida leasingavgifter som skuld i
   balansräkningen. Avskrivningsrätten tillkommer likväl leasegivaren.
24 FAR 1999, s 700ff
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Avgörande för klassificeringen är huvudsakligen hur de ekonomiska riskerna är fördelade

mellan leasetagare och leasegivare. Här följer några exempel på förutsättningar som är

karaktäristiska för finansiell leasing:25

• äganderätten övergår från leasegivaren till leasetagaren vid slutet av leasingperioden

• leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat

verkligt värde så mycket att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt säkert

att rätten kommer att utnyttjas

• leasingperioden täcker huvuddelen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om

äganderätten inte övergår

• nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingavtalets början är minst i det närmaste

lika stort som leasingobjektets verkliga värde

• leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda objektet

utan väsentliga modifieringar

Rekommendationen ger också exempel på andra förutsättningar som, enskilt eller

tillsammans, kan indikera att avtal om finansiell leasing föreligger:

• Leasetagaren kan inte säga upp avtalet i förtid utan att leasegivaren kompenseras

• Vinster och förluster som hänför sig till förändringar av det verkliga värdet av

objektets restvärde tillfaller leasetagaren (exempelvis i form av rabatt på leasingavgiften

motsvarande större delen av försäljningspriset vid slutet av leasingperioden).

• Leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är väsentligt lägre än

en marknadsmässig avgift.

Operationell leasing karaktäriseras av att något eller några av följande villkor eller

situationer föreligger:

• avtalet uppvisar stora likheter med traditionella hyresavtal

• leasingperioden är normalt betydligt kortare än objektets ekonomiska livslängd

• avtalet går vanligtvis att säga upp

• leasegivaren har olika slag av underhålls- och garantiåtaganden

                                                
25 Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av leasingavtal, FAR 1999 s. 703
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• leasingobjektet utgörs av egendom som ofta byts ut, t ex bilar, kopieringsmaskiner och

datorer.

Rekommendationen anvisar två helt olika sätt att redovisa operationell respektive

finansiell leasing. Klassificeras avtalet som finansiell leasing skall leasetagaren ta upp egen-

domen som en tillgång i balansräkningen och framtida leasingavgifter redovisas som en

skuld. Tillgången skall tas upp till ett värde som motsvarar objektets verkliga värde eller

till nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta är lägre. Vid beräkning av nuvärdet

används leasingavtalets implicita ränta alternativt leasetagarens marginella låneränta.

Leasegivaren däremot skall redovisa tillgången, enligt leasingavtalet som en fordran i

balansräkningen. Den skall redovisas till ett belopp som motsvarar nettoinvesteringen

enligt leasingavtalet, d v s objektets verkliga värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna

om detta är lägre. Leasetagaren gör avskrivningar enligt samma principer som tillämpas

för andra tillgångar av samma slag.

Detta innebär för leasegivarens del att han inte får göra avskrivningar på tillgången, trots

att han civilrättsligt är ägare till den. Tillgången finns inte upptagen i leasegivarens balans-

räkning, utan endast en motsvarande fordran finns redovisad. Erhållna leasingbetalningar

fördelas mellan amortering och ränta och redovisas som en minskning av fordran

respektive en finansiell intäkt. De finansiella intäkterna skall fördelas över leasingperioden.

Den enda posten som påverkar leasegivarens resultat är då de finansiella intäkterna.

För leasetagarens del innebär det att han får göra årliga avskrivningar på tillgången, som

tas upp som en tillgång i balansräkningen. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och

amortering och skall fördelas över leasingperioden. Amorteringarna minskar skulden och

är inte resultatpåverkande. Däremot är ränta och avskrivningar kostnader som minskar

resultatet. Beroende på vilken avskrivningsmetod som tillämpas för den aktuella typen av

tillgång, så kan avskrivningarnas storlek variera över tiden.26

Klassificeras avtalet däremot som operationell leasing, så tar leasegivaren upp egendomen

som en tillgång i balansräkningen och gör årliga avskrivningar enligt samma princip som

                                                                                                                                                 

26 Linjär, degressiv eller progressiv avskrivning
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tillämpas för andra tillgångar av samma slag.  Leasetagaren kostnadsför leasingavgiften

linjärt över leasingperioden.

Det som avgör hur en sale and leaseback-transaktion skall redovisas är hur leasingavtalet

klassificeras.27 Klassificeras avtalet som finansiell leasing, skall det belopp, med vilket

försäljningspriset överstiger tillgångens redovisade värde, inte i sin helhet redovisas som

vinst i periodens resultaträkning utan periodiseras över leasingperioden. Är avtalet att anse

som operationellt skall en eventuell vinst eller förlust redovisas under den period när

försäljningen sker.

Redovisningsrådet framhåller att transaktionerna på detta vis redovisas på ett sätt som

överensstämmer med leasingavtalens ekonomiska innebörd.

Som exempel kan nämnas att SAS redovisar flygplan, som finansierats genom finansiell

leasing, som tillgångar i balansräkningen. Avtalen är utformade så att de, ur SAS synpunkt,

är att jämställa med köp. Detta beror bl a på att SAS har en köpoption, som kan utnyttjas

under löptiden och vid avtalets slut samt den ekonomiska risk SAS har för flygplanens

värde.28

2.3.3 Skatterättsliga aspekter på leasingavtal

Det finns inga specifika regler i skattelagstiftningen avseende leasing av lös egendom.

Leasingavtal behandlas vanligtvis som hyresavtal och ingen skillnad görs mellan

operationell och finansiell leasing.29

Det finns dock en koppling mellan skatterätt, civilrätt och redovisning. Vid bedömningen

av vem som skatterättsligt är att anse som ägare till ett leasingobjekt, används normalt den

civilrättsliga bedömningen (se 2.3.1). Vid avbetalningsköp får köparen göra avdrag för den

del av kostnaden som motsvarar ränta och han har också rätt att göra

värdeminskningsavdrag. Vid leasing tillkommer rätten att göra värdeminskningsavdrag

                                                
27 Redovisningsrådets rekommendation om redovisning av leasingavtal, FAR 1999 s. 707
28 SAS årsredovisning 1998 s. 73
29 SOU 1994:120, s 203
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normalt leasegivaren, medan leasetagaren i sin tur har rätt att göra avdrag för hela leasing-

avgiften.30 Frågan om vem som skatterättsligt skall anses som ägare och därmed vara

berättigad till värdeminskningsavdrag, har nyligen varit uppe till bedömning i

Regeringsrätten (RR).31 I dessa tre rättsfall behandlas flygplansleasing respektive sale and

leaseback av inventarier.

I  målet som avser flygplansleasing förvärvade två kommanditbolag, Mega och Metro,

flygplan från Boeing.32 Flygplanen leasades sedan ut till utländska leasetagare, Martinair

och CPA. Kommanditbolagen yrkade, i egenskap av civilrättsliga ägare till flygplanen, rätt

att göra värdeminskningsavdrag. Frågan, som RR skulle ta ställning till, var om

kommanditbolagen innehaft flygplanen med äganderätt och som en följd av detta var

berättigade till värdeminskningsavdrag. RR uttalade följande: ”Enligt Regeringsrättens

mening visar den här gjorda analysen av avtalsvillkoren att Martinair under avtalstiden

utövar de väsentliga ägarfunktionerna med avseende på flygplanet, att avtalsparterna vid

ingåendet av avtalet förutsatt att Mega inte skulle komma att återta planet när denna tid

gått ut och att Mega med stor säkerhet kunnat beräkna det ekonomiska utfallet av

engagemanget från början. Mot denna bakgrund bör Mega inte godtas som ägare av

planet vid utgången av 1988 och 1989. Av vad som nu sagts följer att Megas inkomst inte

skall reduceras med värdeminskningsavdrag”.

I det första sale and leaseback-målet köper ett svenskt aktiebolag (SMAB) inventarier från

ett svenskt finansbolag (Finans Scandic) och leasar omedelbart tillbaka dessa till finans-

bolaget.33 Finans Scandic hade i sin tur på samma sätt förvärvat inventarierna från ett

helägt tyskt bolag, som i sin tur förvärvat inventarierna från det tyska företag som brukade

dessa. Alla tre förvärvarna hade leasat tillbaka egendomen till den från vilken de förvärvat

den från. Det andra sale and leaseback målet gällde ett svenskt aktiebolag (Dyno) som

förvärvade inventarier från utländska dotterbolag och sedan leasade tillbaka dessa till

respektive dotterbolag.34 I båda fallen nekades förvärvarna, SMAB och Dyno, rätt att göra

värdeminskningsavdrag.

                                                
30 SOU 1994:120, s. 209
31 RÅ 1998 ref 58 I, II, III
32 RÅ 1998 ref 58 I
33 RÅ 1998 ref 58 II
34 RÅ 1998 ref 58 III
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RR ansåg att avsikten med avtalen inte varit att överföra några rättigheter eller

skyldigheter med avseende på inventarierna utan enbart att ge bolagen underlag för

avskrivningar.

RR har i alla tre målen lagt stor vikt vid att dels utröna partsavsikten, dels analysera

ansvars- och ägarfunktioner. Det har då konstaterats att avtalens egentliga innebörd har

varit en annan än vad ordalydelsen utvisar och yrkade värdeminskningsavdrag har inte

medgivits. Vad gäller flygplansleasingen ansökte leasegivarna om resning. Till stöd för

resningsansökan anfördes bl a att RR feltolkat och missförstått avtalen. RR ansåg dock att

grund för resning saknades och beslutade den 20 mars i år att avslå resningsansökan.35

Det råder f n en stor osäkerhet om hur finansiell leasing skall bedömas och möjligen har

acceptanströskeln för s k skatteupplägg förändrats.36 Det har ifrågasatts om RR:s

omkaraktärisering av avtalen gjorts på civilrättsligt grund eller om skatterättslig

”genomsyn” tillämpats och om tidigare rättspraxis frångåtts.37 Anders Hultqvist

konstaterar dock att han inte tror att en ändring av praxis varit avsedd och att RR har

gjort en omkaraktärisering av avtalen på civilrättslig grund, dock utan att närmare gå in på

kraven som bör uppställas. Domarna bör därför endast har ett intresse i de enskilda fallen

och andra liknande fall.

Riksskatteverket (RSV) publicerade efter dessa avgöranden en information om verkets syn

på leasingfrågor.38 RSV redovisar olika kännetecken på leasingförhållanden som i allmän-

het bör kunna medföra fördjupad granskning, vid både löpande taxering och revision. Av-

sikten är att koncentrera granskningen till leasingförhållanden som enbart tillkommit p g a

skatteskäl och som inte fyller någon annan reell funktion för leasegivaren.

                                                
35 Mål nr 6796 – 6797/1998
36 Lodin m fl, Inkomstskatt, Del 1 s. 263
   Adolfsson, Ronald, Skattenytt 12 1999 s. 789ff
37 Hultqvist, Anders, Skattenytt 7/8 1999 s. 395ff
38 RSV Dnr 9397-98/900
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RSV anger bl a följande omständigheter som kan vara avgörande vid analysen av huruvida

den skatterättsliga ägarbefogenheten ligger på leasegivaren eller leasetagaren:

• Vem står för de verkliga ekonomiska riskerna och åtagandena, t ex servicekostnader
eller risken för skador på egendomen? När leasingavtalet inte klart fyller en funktion i
leasegivarens verksamhet kan detta tala för att leasegivaren saknar skatterättslig
äganderätt till objektet och inte har rätt till värdeminskningsavdrag.

• Om det finns långtgående garantier mellan parterna som eliminerar innebörden av de
ingångna avtalen eller överenskommelser om förtida betalningar av leasingavgiften kan
det leda till att leasegivaren skatterättsligt inte betraktas som ägare.

• Om leasingen omfattar hela eller större delen av objektets ekonomiska livslängd och
leasegivaren därefter inte kan tillgodogöra sig ett eventuellt återstående marknadsvärde
är det också omständighet som kan innebära att leasegivaren inte betraktas som ägare.

• Är varan levererad eller har denuntiation ägt rum om leasingobjektet finns hos tredje
man? Har inte leverans eller denuntiation ägt rum är detta också omständigheter som
kan medföra att leasegivaren inte anses som skatterättslig ägare.

• Om den ekonomiska innebörden av avtalet är att leasetagaren skall behålla leasing-
objektet när leasingförhållandet upphör och att leasegivaren inte bär restvärderisken är
ytterligare tecken på att leasegivaren inte skall betraktas som ägare. Det föreligger
också ett krav att leasegivaren skall ha gjort en betydande kapitalinsats i form av egna
medel eller med externt upplånat kapital.

2.4 Varför används leasing som finansieringsform?

2.4.1 Faktorer som gör leasing till en intressant finansieringsform

Fördelarna med leasing är beroende av existensen av imperfekta kapitalmarknader samt

skatter. På en perfekt marknad har alla parter tillgång till samma information och transak-

tionskostnaderna är obefintliga. Vore marknaden perfekt och skatter icke existerande,

skulle valet av finansieringsform vara ointressant.39 I verkligheten är inte kapitalmark-

naderna perfekta och det finns flera olika faktorer, sett ur flera olika perspektiv, som gör

leasing till en intressant finansieringsform:40

                                                
39 Kolb/Rodrigues, Financial Management, s. 587
40 Detta är en sammanställning av argument för leasing som jag funnit i litteraturen, men jag
   kan huvudsakligen hänvisa till: Brealey/Myers, Principles of Corporate Finance, s 737ff och
   Bjuggren/Wijkander, Samhällsekonomiska konsekvenser av finansiell leasing
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• Ett företag kan ha behov av viss utrustning under en kortare tid. Operationell leasing
är då ett fördelaktigt alternativ eftersom de transaktionskostnader som är förknippade
med köp, försäljning, underhåll, försäkring etc till stor del elimineras.

• Små och medelstora företags finansieringsmöjligheter är uteslutande banklån och
leasing. Finansiering via leasing underlättar nyinvestering i dessa företag, eftersom
leasingobjektet utgör säkerhet. Kreditvärderingen blir annorlunda, jämfört med ett
banklån, eftersom leasegivaren behåller äganderätten till leasingobjektet. Att lease-
givaren behåller äganderätten är också av betydelse vid en konkurs hos leasetagaren,
eftersom leasegivaren då har separationsrätt till egendomen.

• Ett leasingavtal ger möjlighet att fördela risk mellan leasegivare och leasetagare genom
utformningen av t ex köp- och säljoptioner.

• Leasing underlättar redovisningen och beräkning av framtida behov av kapital, samt
att arbetande kapital behålls i företaget.

• Ett leasingavtal kan konstrueras så att tidpunkten för betalningen av leasingavgifter
sammanfaller med tidpunkten för framtida intäkter.

• Parterna kan genom leasingavtal utnyttja skatteassymetrier. Detta förutsätter två parter
som beskattas olika. Det är endast företag som genererar vinst som kan utnyttja rätten
till avskrivningar och på så vis reducera sin inkomst och därmed också sin
inkomstskatt.

• Leasingavgifterna kan under vissa förhållanden generera större skattebesparingar än
vad avskrivningar skulle ha gjort vid köp av tillgångar.

2.4.2 Leasing som finansieringsform för flygbolag

Leasing används i stor utsträckning som finansieringsform av flygbolag. Före avreg-

leringarnas tid, var det vanligare att flygbolag finansierade sin flotta genom vanliga bank-

lån eller eget kapital. Konkurrensen var begränsad och höga biljettpriser genererade säkra

vinster. Med ökande konkurrens och stigande flygplanspriser har det blivit svårare att

finansiera flygplan på detta sätt.41

                                                
41 Kolb/Rodriguez, Financial Management, s. 580f
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Leasingbolag spelar en mycket viktig roll för flygbranschen, exempelvis ägde GE Capital

Aviation Services 1998 drygt 900 flygplan som det leasade ut till olika flygbolag.42 Stora

leasingbolag kan också anförskaffa kapital snabbare och billigare och köper ofta ett stort

antal flygplan och kan på så vis förhandla fram bättre priser.43 Leasing ger flygbolagen

större flexibilitet att anpassa flygplansflottan vid förändringar på marknaden.44

Av kategorin svenskregistrerade tyngre luftfartyg, d v s de som huvudsakligen används i

kommersiell trafik, är merparten leasade.45 Uppskattningsvis åttio procent av luftfartygen i

denna kategori ägs av någon annan än flygbolaget, som är innehavare och operatör.46 Av

SAS flygplansflotta på svenskt register är ca femtio procent leasade och övriga ägda direkt

av SAS Sverige AB. Av Britannia Airways och Braathens Malmö Aviations maskiner på

svenskt register, är samtliga ägda av annan än respektive flygbolag.47

                                                
42 Brealey/Myers, Principles of Corporate Finance, s. 735
43 Enligt Boeings försäljningsstatistik januari 1999 - april 2000 var drygt 15 % av flygplanen
   beställda av två större leasingbolag (GE Capital och ILFC)
44 Kolb/Rodriguez, Financial Management, s 580f
45 Flygplan med en MTOW (max take off weight) > 5 700 kg
46 Uppgifter ur luftfartygsregistret april 2000
47 Uttrycket ”på svenskt register” är ett vedertaget uttryck i branschen
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3 Allmänt om sakrättsliga moment vid överlåtelse av lösöre

3.1 De olika sakrättsliga momenten och dess innebörd

3.1.1 Innebörden av det sakrättsliga momentet

Det är genom det sakrättsliga momentet som sakrättsligt skydd uppnås, d v s skydd mot

anspråk från tredje man. En överlåtelse av lösöre är vanligtvis giltig i och med att

överlåtelseavtalet ingåtts, vilket ger förvärvaren ett visst rättsskydd. Överlåtaren är skyldig

att fullfölja avtalet och har därför inte rätt att t ex överlåta egendomen till någon annan.

Överlåtarens borgenärer blir dock inte bundna redan när avtalet ingåtts, utan först när

egendomen kommit i förvärvarens besittning. Vid överlåtelse av lösöre skall, enligt

huvudregeln, traditionsprincipen iakttas för att sakrättsligt skydd skall uppnås. Vid en sale

and leaseback-transaktion traderas aldrig luftfartyget och köparen får med andra ord inte

sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer.

3.1.2 De olika sakrättsliga momenten

Förutom tradition finns i vissa fall andra sätt att uppnå sakrättsligt skydd vid överlåtelse

av lösöre. Det sakrättsliga momentet kan då utgöras av:

• avtal

• inskrivning/registrering

• denuntiation

• registrering enligt LkL

3.1.3 Traditionsprincipen

Huvudregeln i svensk rätt är att traditionsprincipen gäller vid överlåtelse av lösöre.

Principen går inte att utläsa direkt ur lagtext utan har fastslagits i rättspraxis och grundas

på en motsatsvis tolkning av LkL.48 Knäckfrågan i rättsfallet NJA 1925 s. 130 gällde

egentligen huruvida LkL var tillämplig när egendom kvarlämnats i säljarens besittning på

begäran av köparen. När säljaren sedermera försattes i konkurs hävdades det att den

                                                
48 NJA 1925 s. 130 och NJA 1985 s. 159
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aktuella egendomen tillhörde konkursboet. Köparen väckte talan mot konkursboet och

krävde skadestånd. HD konstaterade att förfarandereglerna i LkL inte iakttagits och att

egendomen inte heller hade traderats och ogillade därför köparens talan.

Traditionsprincipen och dess innebörd har behandlats utförligt i praxis och HD har så sent

som i rättsfallet NJA 1997 s. 660 uttalat att principen är så fast förankrad i svensk rätt att

den inte kan överges, helt eller delvis, utan stöd i lag.49 Innebörden av traditionskravet har

berörts i rättspraxis.50 I det s k husvagnsfallet träffades ett köpeavtal beträffande en

husvagn. Köparen kopplade vagnen till sin bil och gjorde en provtur för att sedan lämna

tillbaka husvagnen till säljaren för reparation och förvaring. Köparen registrerades som

ägare i bilregistret och erhöll även nycklarna till husvagnen, som dock hela tiden

förvarades hos säljaren. Vid ett flertal tillfällen fick även bekanta till köparen övernatta i

vagnen. Då säljaren blev föremål för utmätning uppstod frågan om husvagnen kunde

utmätas för säljarens skuld. HD:s majoritet ansåg att detta var möjligt och fastställde

utmätningen med motiveringen att husvagnen hela tiden funnits i säljarens besittning. De

åtgärder som vidtagits ansågs inte vara av den beskaffenheten att det tydligt framgick att

säljaren inte längre förfogade över husvagnen.

3.1.4 Avtalsprincipen

I några undantagsfall kan det sakrättsliga skyddet uppnås redan i och med att avtalet

ingås. När det gäller lösöre finns för närvarande bara ett sådant undantag och det avser

lösöre som köpts på exekutiv auktion. I rättsfallet NJA 1985 s. 189 uttalar HD bl a att

tradition vid exekutiv försäljning inte är påkallad av det skäl som annars brukar anföras,

nämligen att förhindra skentransaktioner. Avtalsprincipen tillämpas också vid överlåtelse

av lös egendom som utgörs av fast sak, t ex byggnad på annans mark.51 Även vid

överlåtelse av fast egendom blir överlåtelsen gällande mot säljarens borgenärer i och med

avtalets tillkomst.52

                                                
49 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, supplement s. 6
50 Se t ex NJA 1925 s. 535, NJA 1934 s. 193, NJA 1975 s. 638 (husvagnsfallet)
51 NJA 1952 s. 407
52 Grauers, Fastighetsköp s. 297
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3.1.5 Inskrivning

Den tredje möjligheten för köparen att förvärva sakrättsligt skydd mot säljarens

borgenärer är inskrivning eller registrering av förvärvet. Den möjligheten finns idag för

skepp och skeppsbyggen där det finns ett, av sjölagen reglerat, inskrivningssystem.53 Vidare

kan sakrättsligt skydd uppnås vid överlåtelse av aktier och andra finansiella instrument

genom registrering enligt lag.54

Att registrering inte tillerkänns sakrättslig verkan i andra sammanhang än dessa har

fastslagits i rättspraxis.55 I det s k husvagnsfallet hade den nye ägaren registrerats i

bilregistret. I det s k travhästfallet tillmättes det faktum, att äganderätten till hästen hade

registrerats hos Svenska Travsportens Centralförbund, ingen betydelse för frågan om

sakrättsligt skydd.

3.1.6 Denuntiation

Alternativet denuntiation kan aktualiseras vid överlåtelse av lösöre som finns i tredje mans

besittning men finns inte fastslaget i lag. Genom rättspraxis står det dock klart att köparen

kan erhålla skydd mot säljarens borgenärer genom att tredje man denuntieras om köpet.56 I

rättsfallet fastslogs att 31 § lag (1936:81) om skuldebrev var analogt tillämplig varför

denuntiationen kan ske formlöst och göras av köparen eller säljaren.57 Denuntiationen

förlorar dock sakrättslig verkan om säljaren, som i det aktuella rättsfallet, förbehåller sig

en rätt att fortsättningsvis ha möjlighet att bruka egendomen. Det krävs m a o ett

rådighetsavskärande.

3.1.7 Lösöreköplagen

Registrering enligt LkL är en fjärde möjlighet för att uppnå sakrättsligt skydd. Till detta

återkommer jag i avsnitt 4.

                                                
53 Sjölagen (1994:100) 2 kap 9 §
54 Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 6 kap 2 §
55 NJA 1975 s. 638 (husvagnsfallet) och NJA 1987 s. 3 (travhästfallet)
56 NJA 1949 s. 164
57 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 229 f
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4 Lösöreköplagen5 8 

4.1 Nuvarande utformning av lösöreköplagen

Lagen omfattar handel med lösöre som köparen kvarlämnat i säljarens besittning samt

omfattar både omsättningsköp och överlåtelse i säkerhetsavsikt.59 Tidigare fanns de som

ansåg att LkL omfattade endast omsättningsköp och att en säkerhetsköpare var hänvisad

till pantreglerna i HB 10:1. Att lagen omfattar även säkerhetsöverlåtelser fastslogs redan

1912 i praxis. Det krävs dock att avtalet har formen av ett köp.60 I praktiken är lösöreköp

vanligtvis en förtäckt panträttsupplåtelse.61 Vid en säkerhetsöverlåtelse är köparen i

allmänhet kreditgivare och det utlånade beloppet motsvaras då av köpeskillingen.

Det har i rättspraxis också fastslagits att det inte har någon betydelse om lösöret lämnats

kvar i säljarens eller köparens intresse.62 Däremot krävs att egendomen skall kunna

identifieras och lagen är enligt huvudregeln inte tillämplig på generiskt bestämd egendom,

d v s egendom som saknar individuell prägel.63 Registrering av köpet enligt LkL förutsätter

också att egendomen vid försäljningen inte finns hos tredje man.64 Köparens skydd mot

säljarens utmätnings- eller konkursborgenärer säkerställs, enligt lagens 1 §, genom att

följande formkrav iakttas:

• en skriftlig köpehandling med förteckning över köpt egendom skall upprättas

• köpehandlingen skall bevittnas

• köparen skall inom vecka från upprättandet av köpehandlingen kungöra köpet i

ortstidningen där säljaren är bosatt

• kungörelsen skall innehålla uppgift om köparens och säljarens namn, yrke, dagen då

köpehandlingen upprättades samt avtalad köpeskilling

• inom åtta dagar från kungörelsen skall köpehandlingen, tillsammans med bevis för

kungörelsen, registreras hos kronofogdemyndigheten där egendom finns

                                                
58 Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
59 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 217 och NJA 1912 s. 156
60 A a s. 217 och NJA 1912 s. 56
61 A a s. 294
62 A a s. 217 och NJA 1925 s. 130
63 A a s. 218
64 A a s. 229
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Enligt 3 § uppkommer dock det sakrättsliga skyddet, först trettio dagar efter det att köpe-

handlingen ingavs till kronofogdemyndigheten. Tolkar man lagtexten bokstavligt bör alltså

fristen räknas från den dag handlingen diarieförs hos myndigheten. Normalt fattar

myndigheten beslut samma dag eller dagen efter.65 Eftersom dagen för ingivandet av

handlingen och dagen för registreringen vanligtvis sammanfaller, så är risken att diskussion

uppstår om från vilken dag tidfristen skall räknas tämligen liten. Diskussion skulle

möjligen kunna uppkomma vad gäller tolkningen om beslutet och därmed registreringen

drar ut på tiden, t ex för att handlingen som ingivits inte är komplett och myndigheten

måste begära komplettering.

Trettiodagarsfristen innebär att egendomen inte är fredad om utmätning inträffar eller

ansökan om konkurs görs inom denna tidsperiod. Utmätning inträffar i och med att

utmätningsförklaring gjorts. Konkursansökan anses gjord den dagen som ansökan

inkommer till tingsrätten. Trettiodagarsgränsen gäller också om ansökan om företags-

rekonstruktion görs inom denna tid och sedan följs av en konkurs.66

Värt att notera är också att den sålda egendomen, enligt 3 a §, omfattas av hypotek på

grund av en företagsinteckning som sökts senast trettio dagar efter det att köpehandlingen

registrerats hos kronofogdemyndigheten.67

4.2 Lösöreköplagens användning i praktiken

Med undantag för några år i slutet av 1970-talet, då lösöreköp användes för att undgå

moms vid kreditköp, p g a den dåvarande utformningen av mervärdesskattelagen, så tycks

lösöreköp användas i relativt liten omfattning. Åren 1980 respektive 1981 registrerades

hos samtliga tingsrätter i landet totalt 35 stycken lösöreköp per år.68 Registreringen av

lösöreköp sker efter en lagändring 1996 hos kronofogdemyndigheten.

                                                                                                                                                 

65  Uppgift från Kronofogdemyndigheten i Jönköping per telefon 00-05-04
66  Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
67  Lag (1984:649) om företagshypotek, 2 kap 4 §
68  Per Johan Eckerberg, Svensk Juristtidning 1983 s. 643 ff
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Hos kronofogdemyndigheten i Jönköping, som registrerar lösöreköp för Jönköping,

Linköping, Norrköping, Eksjö, Värnamo och Motala kommuner, registrerades 1998, 1999

och första kvartalet 2000 följande antal lösöreköp:69

• 1998 fyra stycken lösöreköp
• 1999 nio stycken lösöreköp
• jan – mars 2000  inget lösöreköp

4.3 De bakomliggande orsakerna till varför LkL inte anses vara tillämplig

vad gäller luftfartyg

4.3.1 Allmänt

Det är i dagsläget osäkert huruvida LkL är tillämplig på luftfartyg eller ej. Denna osäkerhet

har sitt ursprung i uttalanden som gjordes i motiven till lagen (1955:227) om inskrivning

av rätt till luftfartyg.70 I propositionen behandlades bl a ändringar av Handelsbalken 10

kap 7 § som berör pantsättning.

De sakkunniga föreslog att förbud mot pantsättning av luftfartyg skulle införas, vilket

också gjordes i samband med att inteckning blev möjlig.71 I detta sammanhang uppmärk-

sammades möjligheten av konkurrens mellan inteckning och lösöreköp. För att förebygga

en sådan konkurrens övervägdes att införa en bestämmelse om att LkL inte skulle vara

tillämplig på luftfartyg. En tillämpning av LkL bedömdes också vara oförenlig med art II

(1) i inskrivningskonventionen.72 De sakkunniga ansåg emellertid inte att det var

nödvändigt att införa en sådan bestämmelse eftersom luftfartyg ”syntes” falla utanför

LkL:s tillämpningsområde efter genomförandet av den föreslagna lagen om inteckning i

luftfartyg.

                                                
69 Enligt uppgift från registratorn på Kronofogdemyndigheten i Jönköping per telefon 00-04-06
70 Prop 1955:13 s. 129 - 130
71 SFS 1955:230, HB 10 kap 7 §
72 Konvention den 19 juni 1948 rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg,
  Register över Sveriges internationella överenskommelser 31 december 1997, SÖ 1955:36
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Art I och Art II (1) av konventionen har följande lydelse:73

Art I

(1) De fördragsslutande staterna förbinda sig att erkänna

(a) äganderätt till luftfartyg;

(b) med besittning av luftfartyg förenad rätt att genom köp förvärva fartyget;

(c) nyttjanderätt till luftfartyg enligt upplåtelse på minst sex månader;

(d) hypotek, ”mortgage” och annan rättighet i luftfartyg tillkommen enligt avtal, såsom

säkerhet för betalning av gäld, under förutsättning att rättighet varom fråga är:

(i) tillkommit i överensstämmelse med lagen i den fördragsslutande stat i 

vilken luftfartyget var nationalitets registrerat vid tiden för rättighetens 

tillkomst, och

(ii) är vederbörligen inskriven i offentlig inskrivningsbok i den 

fördragsslutande stat där fartyget är nationalitetsregistrerat.

Rättsenligheten av en bland flera på varandra följande inskrivningar, vilka gjorts i skilda

fördragsslutande stater, skall bedömas i överensstämmelse med lagen i den stat där

luftfartyget vid tiden för den inskrivningen var nationalitetsregistrerat.

(2) Utan hinder av denna konvention må i fördragsslutande stat annan rättighet i luftfartyg

än förut sagts vinna erkännande. Sådan rättighet må dock ej medgivas eller erkännas med

företräde framför rättighet som avses i paragraf (1).

Art II

(1) Alla inskrivningar avseende visst luftfartyg skola göras i samma inskrivningsbok.

Konventionen införlivades i svensk rätt genom lag (1955:227) om inskrivning av rätt till

luftfartyg. Att inteckning blev möjlig medförde då, enligt de sakkunniga, att luftfartyg föll

utanför LkL:s tillämpningsområde. Denna ståndpunkt motiverades av att förhållandet i

detta hänseende blev jämförbart med förhållandet för sjöfartyg i vilka inteckning var

möjlig. Om ett sjöfartyg är möjligt att inteckna eller ej, är beroende av dess storlek.74

Någon sådan begränsning finns inte vad avser luftfartyg. Av de sakkunnigas uttalande

framgår att det var möjligheten till inteckning som uteslöt användning av LkL. Det kan

                                                
73 Enligt den svenska översättningen i Prop 1955:13 s. 5f
74 Sjölag (1994:100) 1 kap 2 § och 2 kap
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tolkas så att lösöreköpet förutsätts vara säkerhetsöverlåtelse och att handpantsättnings-

förbudet i HB 10 kap 7 § är analogt tillämpligt på säkerhetsöverlåtelser.75 Vidare kan

noteras att en säkerhetsöverlåtelse av skeppsegendom, d v s skepp eller skeppsbygge, enligt

LkL numera är möjlig och en sådan inskrivs som ett ofullbordat fång (se vidare avsnitt

5.1.3.3).76 Jag utgår ifrån att denna möjlighet inte fanns 1955, utan tillkom när inskrivning

blev möjlig genom ändring i sjölagen 1973.

I propositionen uttalade sig också Hovrätten för Västra Sverige om konkurrens mellan

lösöreköp och inteckning.77 Hovrätten ansåg att art I (2) i inskrivningskonventionen

innebar ett förbud mot att låta lösöreköp av luftfartyg ha företräde framför en sådan

rättighet som avsågs i (1) av artikeln. Den ansåg att konsekvensen av detta var att 1 § LkL

borde innehålla en bestämmelse om att den ej var tillämplig på luftfartyg.

Vad gäller konkurrens mellan lösöreköp och inteckning hänvisar vidare departements-

chefen till rättsfallet NJA 1921 s. 484. I rättsfallet konstaterar HD att LkL var tillämplig

på en segelyacht som var av betydande storlek, men dock ej av sådan beskaffenhet att

inteckning var möjlig. Han påpekar också att frågan om vilken betydelse fartygs-

inteckningslagen har för frågan om LkL:s tillämplighet inte prövats av HD, men att frågan

varit föremål för prövning vid Göta Hovrätt.78 I rättsfallet förklarar hovrätten att LkL inte

är tillämplig eftersom det aktuella fartyget var av sådan storlek att det kunde bli föremål

för inteckning.79 Jag kommer nedan att kort redogöra för omständigheterna i de två

rättsfallen som departementschefen hänvisat till i sitt uttalande.

4.3.1.1 NJA 1921 s. 484

Frågan som domstolen hade att ta ställning till i det aktuella rättsfallet var, huruvida

sakrättsligt skydd uppnåtts genom upprättandet av ett köpeavtal eftersom tradition av

segelyachten aldrig ägt rum. Situationen var den att Bengtsson förpliktats genom en

tidigare dom att utge ett belopp till Wickström. För verkställighet av domen utmättes en

segelyacht tillhörande Bengtsson. Severin invände dock att han ägde segelbåten ifråga med

                                                
75 SOU 1994:120, s. 168f
76 Rune, Rätt till skepp s. 217ff
77 Prop. 1955:13 s. 129
78 SvJT 1933 rf s. 54
79 Lagen den 10 maj 1901 om inteckning i fartyg
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hänvisning till en överlåtelsehandling som upprättats tidigare. Severin väckte talan i HR:n

som biföll hans talan och upphävde utmätningen. Wickström överklagade till Svea Hovrätt

och anförde dels att tradition inte skett, dels att segelbåten var av sådan beskaffenhet att

LkL var tillämplig samt att föreskrifterna inte iakttagits. Hovrätten bekräftade att LkL:s

bestämmelser skulle ha iakttagits för att freda båten från utmätning och då så ej hade skett

kunde inte Severins talan bifallas. HD fastställde hovrättens dom.

4.3.1.2 SvJT 1933 rf s.54

Omständigheterna i rättsfallet från Göta Hovrätt påminner i viss mån om NJA 1921 s.

484. Johansson hade förpliktats att utge en summa till Hansson och för verkställighet hade

utmätts en motorbåt tillhörig Johansson. Baatz m fl väckte talan mot Johansson och

Hansson och yrkade att de förra skulle förklaras som ägare till båten. Johansson hade

enligt köpehandlingen överlåtit båten mot vederlag och de nya ägarna hade i sin tur hyrt ut

båten till Johansson. Då LkL:s regler inte hade iakttagits vid köpet ogillade RR:n talan.

Baatz m fl överklagade till Göta Hovrätt. Hovrätten konstaterade att då båten var av

sådan storlek att den kunde bli föremål för inteckning var LkL inte tillämplig. Hovrätten

upphävde RR:s utslag och undanröjde den för Hanssons fordran verkställda utmätningen.

4.3.1.3 Kommentar till rättsfallen

I HD-fallet konstateras att LkL och traditionsprincipen gäller, då segelyachten inte är

möjlig att inteckna. I det andra fallet fastslår Göta Hovrätt att, då båten är av sådan

storlek att den kan bli föremål för inteckning är inte LkL tillämplig. Någon motivering av

ställningstagandena avseende LkL:s tillämplighet förekommer inte i något av fallen. Värt

att notera i hovrättsfallet är att domstolen ansåg att avtalet medförde sakrättsligt skydd.

Av detta skulle möjligen slutsatsen kunna dras, att avtalet medför sakrättsligt skydd om

inte LkL är tillämplig. Efter avgörandet i NJA 1987 s. 3 är det inte längre givet att

traditionsprincipen förutsätter att LkL är tillämplig.80 I rättsfallet behandlades sakrättsligt

skydd vid överlåtelse av andel i lösöre. I det aktuella fallet avsågs en andel i en travhäst.

Enligt äldre praxis ansågs inte LkL vara tillämplig vid överlåtelse av andel i lösöre och att

                                                
80 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 251
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en sådan överlåtelse vann sakrättsligt skydd redan genom avtalet.81 HD:s uppfattning i

1987 års fall är fortfarande att LkL inte går att tillämpa på andelsöverlåtelse, men

ifrågasätter om inte något ytterligare kriterium bör krävas, utöver avtalet. I domskälen

framhålls att traditionskravet vid överlåtelse av lösöre i dess helhet skulle kunna kringgås

genom en överlåtelse av en betydande del av egendomen. Vid en samlad bedömning anser

HD att tradition av lösöre måste ha kommit till stånd för att sakrättsligt skydd skall anses

ha uppkommit vid överlåtelse av andel i lösöre.

4.3.2 Leasingutredningen82

Det sakrättsliga skyddet vid sale and leaseback-affärer med luftfartyg behandlades även av

Leasingutredningen.83 Utredningens uppdrag var att utreda frågor om leasing av fast och

lös egendom och förslaget framlades i september 1994. Utredningen behandlade LkL och

föreslog bl a ett förtydligande med innebörden att lagen skulle omfatta även luftfartyg.

Vidare föreslogs vissa förenklingar av förfarandet, t ex avskaffande av kravet på bevittning

och uppvisande av handlingen hos kronofogdemyndigheten. Det föreslogs också ett

avskaffande av trettiodagarsfristen för efterföljande konkurs, utmätning och upplåtelse av

företagshypotek. Utredningens förslag har dock till dags dato inte resulterat i någon

förändring av LkL.

4.4 Sammanfattning

De uttalanden som gjordes i ovan nämnda förarbeten har alltsedan mitten av 1950-talet

varit vägledande för uppfattningen inom svensk rätt om LkL:s tillämplighet på luftfartyg.

Håstad konstaterar att det dels bara är hovrättspraxis, dels att det bara är ett motiv-

uttalande i ett lagstiftningsärende som inte alls berör sakrättsligt skydd.84 Han ifrågasätter

också om inte LkL, ifråga om luftfartyg, borde vara tillämplig åtminstone på omsätt-

ningsköp. Leasingutredningen kan inte finna bärande skäl för att LkL inte skulle vara

tillämplig på luftfartyg.

                                                
81 NJA 1916 s. 656
82 SOU 1994:120
83 Det sakrättsliga skyddet vid sale and leaseback-affärer har också behandlats av utredningen
   ang. inskrivning av rätt till luftfartyg mm, SOU 1976:70 och Lufträttsutredningen SOU 1997:122
84 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 251
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5 Lösöreköplagens tillämplighet och användbarhet vad gäller luftfartyg

5.1 Lösöreköplagens tillämplighet på luftfartyg

5.1.1 Inledning

Bortsett från vad som framkommit i motivuttalanden och den rättspraxis som jag redo-

gjort för i avsnitt 4, har jag inte kunnat finna något i övrigt som motiverar ståndpunkten

att LkL inte skulle vara tillämplig på luftfartyg. Håstad ifrågasätter om inte LkL skulle

vara tillämplig åtminstone på omsättningsköp av luftfartyg.85 Leasingutredningen har svårt

att finna bärande skäl för att LkL inte skulle vara tillämplig.86 Utredningen föreslår

dessutom en uttrycklig föreskrift om att luftfartyg omfattas av lagen och vissa förenklingar

i förfarandet (se avsnitt 4.3.2).

LkL är i och för sig tillämplig på både omsättningsköp och säkerhetsöverlåtelse, men det

finns ändå anledning att försöka utreda vilken typ av lösöreköp som sale and leaseback-

transaktionen utgör.87

5.1.2 Säkerhetsöverlåtelse eller omsättningsköp?

För att en pantsättning av lösöre skall vara sakrättsligt giltig krävs, enligt HB 10 kap 1 §,

tradition. Ett alternativ till tradition är en säkerhetsöverlåtelse enligt LkL, d v s ett förtäckt

pantavtal.88 Låt oss anta att X vill låna pengar av kreditgivare Y, vilken kräver en säkerhet

för lånet. X har egendom som Y godtar som säkerhet. Av olika anledningar anser Y att det

är acceptabelt att X behåller egendomen i sin besittning. X och Y träffar ett köpeavtal där

X uppbär en köpeskilling som motsvarar lånebeloppet med en underförstådd rätt för X att

återfå äganderätten till egendomen när lånet återbetalats.

Sale and leaseback-affären innebär en försäljning av egendom enligt ett köpeavtal och ett

efterföljande leasingavtal med den ursprunglige ägaren som leasetagare. Ytligt sett är det

                                                
85 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 251
86 SOU 1994:120, s 169
87 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 217
88 A a s. 213
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ingen större skillnad mellan sale and leaseback-affären och säkerhetsöverlåtelsen. Det är

också i praktiken mycket svårt att skilja på säkerhetsöverlåtelse och omsättningsköp.

Jag anser ändå att det finns vissa skillnader. Lösöreköpet som utgör en säkerhetsöverlåtelse

är en förtäckt pantförskrivning och sker enbart i syfte att tillhandahålla säkerhet för ett

lån. Jag har mycket svårt att finna en rimlig anledning till varför lösöreköpet skulle

användas för panträttsupplåtelse i luftfartyg, eftersom det finns ett etablerat förfarande för

detta. Det är möjligt att upplåta panträtt i alla typer av luftfartyg genom inteckning. Det

enda villkoret som uppställs är att luftfartyget är registrerat i luftfartygsregistret.89 Det

finns med andra ord inte den storleksbegränsning som tillämpas för sjöfartyg.90

Avsaknaden av storleks- eller typbegränsningar är därför ytterligare ett argument för att

lösöreköpet inte utgör ett alternativ för att upplåta panträtt i ett luftfartyg. Möjligtvis

skulle kostnaden kunna motivera ett förfarande enligt LkL, men med hänsyn till

lösöreköparens ställning i förhållande till panträttshavarens, är det knappast ett alternativ

att överväga, se avsnitt 5.1.5.91

Vidare anser jag att köparens syfte med sale and leaseback-affären måste beaktas. Även om

luftfartyget förvisso kommer att utgöra säkerhet i leasingavtalet, är inte syftet med affären

att köpa en säkerhet. Köparens, d v s den blivande leasegivarens, syfte är att förvärva

äganderätten till egendom som sedan kan utnyttjas för att exempelvis uppnå skattemässiga

fördelar (se avsnitt 2.2.2). Jag anser därför att det finns goda skäl för att betrakta sale and

leaseback-transaktionen som ett omsättningsköp.

5.1.3 Lösöreköp och inskrivning av äganderätt i luftfartygsregistret

5.1.3.1 Inskrivning av äganderätt

Inskrivning av äganderätten i luftfartygsregistret ges ingen sakrättslig verkan, men är

däremot av betydelse om ägaren vill inteckna luftfartyget. Det finns därför anledning att

                                                
89 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
90 För att kunna inteckna ett sjöfartyg krävs enligt Sjölag (1994:1009) 3 kap 1 § att det är ett
   registrerat skepp. Enligt 1 kap 2 § betecknas ett fartyg vars skrov har en största längd av minst
   tolv meter och en största bredd av minst fyra meter som skepp, annat fartyg kallas båt.
91 Kostnaden för att registrera ett lösöreköp är 475 kronor. Stämpelskatten är 1 % av pantbeloppet
   plus en avgift på 150 kronor (uppgifter per maj 2000)
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utreda hur lösöreköpet kan betraktas och vad detta innebär i samband med inskrivning av

äganderätt. Vad krävs för att registrera den nye ägaren? För att göra en

äganderättsändring krävs följande handlingar:92

• anmälan om äganderättsändring undertecknad av både köpare och säljare

• nationalitets- och registreringsbevis

• personbevis/registreringbevis eller motsvarande

• förvärvshandlingar eller annan utredning om den nye ägarens förvärv av luftfartyget

Vid flygplansaffärer upprättas vanligtvis först ett köpeavtal. När sedan köpeskillingen till

fullo erlagts utfärdas en bill of sale. Bill of sale innehåller inte uppgifter om köpeskilling

eller andra villkor utan av den framgår enbart att äganderätten till flygplanet X, med

registrering Y och serienummer Z, har övergått från säljaren A till köparen B, helt och

utan förbehåll. Det är normalt denna bill of sale som används som förvärvshandling vid

anmälan till luftfartygsregistret. Frågan är då om ett förfarande enligt LkL innebär att

förvärvet skall anses vara förbundet med villkor för dess fullbordan?

Inom sjörätten behandlas två former av förvärvsvillkor; suspensiva och resolutiva.93 Ett

suspensivt villkor innebär att förvärvets fullbordan är beroende av ett villkor, t ex att full

betalning erlagts. Överlåtaren förbehåller sig äganderätten tills detta villkor uppfyllts och

kontrollerar på så sätt förvärvets fullbordan. Ett resolutivt villkor däremot betingar

förvärvets fullbordan. Förvärvet är till det yttre fullbordat men kan bringas att återgå med

stöd av villkoret. I regel råder förvärvaren över tillämpningen av ett resolutivt villkor.94

Suspensiva villkor tillerkänns sakrättslig relevans och förvärvet skrivs in i skeppsregistret

som ofullbordat.95 Ett ofullbordat förvärv innebär att parterna är förenade i en sakrättslig

tvångsgemenskap, d v s att så länge förbehållet existerar kan ingendera parten fritt råda

över egendomen utan den andre partens samtycke.96 Förvärvaren har rätt till inskrivning

av sin villkorliga äganderätt och går rätten förlorad p g a att villkoret görs gällande, skall

                                                
92 Förordning om luftfartygsregistret mm, SFS 1986:172, 15 §, 16 §
93 Rune, Rätt till skepp, s. 46ff
94 SOU 1997:122, s. 96
95 Rune, Rätt till skepp s. 46
96 A a s. 47
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inskrivningen avföras ur registret på ansökan av överlåtare eller förvärvare.97 Förvärvar

någon ett luftfartyg med äganderättsförbehåll kommer däremot överlåtaren/finansiären att

registreras som ägare och förvärvaren antecknas som nyttjanderättshavare.98 Inskrivning

av äganderätten i luftfartygsregistret har i dagsläget ingen sakrättslig verkan. Resolutiva

villkor frånkänns sakrättslig verkan och förvärv förbundna med resolutiva villkor skrivs in

som fullbordade i skeppsregistret.99

5.1.3.2 Lösöreköpet som omsättningsköp

Lösöreköpet som omsättningsköp kan betraktas som förbundet med villkor p g a den

karenstid på trettio dagar som LkL uppställer, se avsnitt 4.1. Köpet är till det yttre

fullbordat. Ingen av parterna uppställer några villkor för förvärvets fullbordan, men

genom karenstiden finns en möjlighet att köpet kan ”återgå”. Köpet kan ”återgå” i den

bemärkelsen att egendomen inte är fredad vid utmätning eller konkurs. Det är dock ingen

av parterna som direkt råder över tillämpningen av villkoret, utan det kan enbart göras

gällande av överlåtarens borgenärer.

Möjligen skulle villkoret kunna betraktas som suspensivt, eftersom det trots allt är

hänförbart till överlåtaren, och att överlåtaren indirekt kan sägas råda över det. Det skulle

då närmast vara att likna vid ett äganderättsförbehåll som är giltigt i trettio dagar. Med

denna utgångspunkt skulle, enligt nuvarande regler, överlåtaren kvarstå som ägare i

luftfartygsregistret och köparen antecknas som nyttjanderättshavare. Efter karenstidens

slut skulle köparen sedan antecknas som ägare och överlåtaren som nyttjanderättshavare.

En annan möjlighet är att betrakta lösöreköpet som förbundet med ett resolutivt villkor,

eftersom ingen av parterna direkt råder över det och köpet till det yttre är fullbordat.

Lösöreköparen skulle då direkt registreras som ny ägare i luftfartygsregistret och

överlåtaren som nyttjanderättshavare, vilket dessutom framstår som mest praktiskt ur

hanteringssynpunkt. Eftersom det sakrättsliga momentet inte är knutet till inskrivningen av

                                                
97 Sjölag (1994:1009) 2 kap 4 §
98 Luftfartslag (1957:297) 2 kap 10 §
99 SOU 1997:122 s. 96f
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äganderätten, kan det tyckas vara av mindre betydelse för överlåtarens borgenärer. Trots

att det sakrättsliga skyddet för lösöreköparen uppkommer först efter trettio dagar, kan

inskrivningen i registret dock medföra en oönskad konsekvens för dessa borgenärer p g a

inteckningsförfarandet.

Villkoret för att bevilja inteckning är att ägaren är införd i luftfartygsregistret.100 Vid

inskrivning av äganderätten i luftfartygsregistret sker ingen kontroll av huruvida ägaren

också är sakrättslig ägare, utan enbart av om äganderätten enligt fångeshandlingen

övergått helt och utan förbehåll.  Vid ansökan om inteckning begär inskrivningsdomaren

uppgift om vem som är ägare enligt luftfartygsregistret, kopia på nationalitets- och

registreringsbevis samt kopia på fångeshandlingen.101 Det görs ingen kontroll av om ägaren

också är sakrättslig ägare. Lösöreköparen kan med andra ord inteckna och pantsätta luft-

fartyget utan att det egna fånget är sakrättsligt skyddat. Om överlåtaren t ex försätts i

konkurs inom karenstiden kommer då luftfartyget att ingå i konkursboet, belastat med den

panträtt som lösöreköparen upplåtit. Detta medför att trettiodagarskarensen delvis skulle

kunna undanröjas.

En tredje ståndpunkt skulle kunna vara att lösöreköpet inte är förbundet med vare sig ett

suspensivt eller resolutivt villkor. Till stöd för detta skulle kunna anföras att båda typerna

av villkor normalt har som syfte att tillgodose antingen förvärvarens eller överlåtarens

intressen. Trettiodagarskarensens syfte är istället att skydda en tredje part, d v s

överlåtarens borgenärer. De praktiska konsekvenserna som detta synsätt medför blir dock

inte annorlunda jämfört med om villkoren betraktas som resolutiva.

5.1.3.3 Lösöreköpet som säkerhetsöverlåtelse

En säkerhetsöverlåtelse av skepp kan enligt sjölagen inskrivas av förvärvaren som ett ofull-

bordat fång.102 En förutsättning för denna inskrivning är att det klart framgår att det är en

säkerhetsöverlåtelse och att det inte utgör ett omsättningsköp. Förvärvaren ges genom

inskrivningen sakrättsligt skydd för den villkorliga äganderätt som säkerhetsöverlåtelsen

ger upphov till. Då panträtt i registrerat skepp eller skeppsbygge kan upplåtas genom

                                                                                                                                                 

100 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 7 §
101 Nationalitets- och registreringbevis utfärdas av luftfartygsregistret vid slutlig registrering
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inteckning är det dock inte sannolikt att lösöreköp skulle användas utom i speciella fall.103

Det är t ex inte möjligt att inteckna andelar i skepp.

En säkerhetsöverlåtelse innefattar vanligtvis en rätt för säkerhetssäljaren att återlösa

egendomen genom att betala sin skuld. I ett tidigare betänkande om inskrivning av rätt till

luftfartyg framhölls att ett säkerhetsköp var att jämställa med ett äganderättsförbehåll.104

Utredningen uttalade: ”Huruvida avtalet ger sig ut för att lägga äganderätten till fartyget i

förvärvarens hand eller inte är i och för sig ej avgörande. Det är slutresultatet av att över-

låtaren utövar viss avtalsenlig befogenhet som räknas, vare sig det formellt sett är så att

fartyget förblir överlåtarens egendom eller återgår till honom efter att ha varit

förvärvarens”. Vid ett förvärv med äganderättsförbehåll antecknas förvärvaren som

nyttjanderättshavare och överlåtaren/finansiären antecknas som ägare.  Det är med andra

ord överlåtaren, som både gör förbehållet och antecknas som ägare. Vid lösöreköpet är det

istället förvärvaren som skulle antecknas som ägare och överlåtaren som nyttjande-

rättshavare, samtidigt som det är nyttjanderättshavaren som gör förbehållet. Jag kan i

princip inte se att något skulle förhindra att lösöreköparen antecknas som ägare och

säljaren antecknas som nyttjanderättshavare, dock med eventuell reservation för

trettiodagarskarensen, se avsnitt 5.1.3.2.

5.1.3.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser jag att ett förfarande enligt LkL inte skall utgöra något hinder

för inskrivning av ägande- och nyttjanderätt i luftfartygsregistret. Om vi betraktar

lösöreköpet som helt villkorslöst medför detta att den trettiodagars karenstid som LkL

uppställer riskerar att undanröjas. Min slutsats blir därför att lösöreköpet inte kan

betraktas som villkorslöst så länge som karenstiden på trettio dagar upprätthålls. Med

nuvarande regler för inskrivning av äganderätt och inteckning, bör därför äganderätt som

förvärvats genom ett förfarande enligt LkL, kunna inskrivas i luftfartygsregistret först efter

det att trettiodagarsgränsen passerats. Denna begränsning medför dock samtidigt en

nackdel för lösöreköparen som inte kan förhindra att överlåtaren upplåter panträtt under

denna period.

                                                                                                                                                 
102 Rune, Rätt till skepp, s. 217f
103 Rune, Rätt till skepp, s. 218
104 SOU 1976:70 s. 119-120
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5.1.4 Konkurrens mellan lösöreköp och inteckning

En av anledningarna till att LkL inte skulle vara tillämplig på luftfartyg är risken att kon-

kurrens skulle kunna uppkomma mellan inteckning och lösöreköp. Enligt HB 10 kap 7 §

är handpantsättning av luftfartyg och inteckningsbara sjöfartyg ej tillåten. Om lösöreköpet

generellt betraktas som en säkerhetsöverlåtelse och HB 10 kap 7 § är analogt tillämplig,

blir slutsatsen att LkL inte är tillämplig på luftfartyg (se avsnitt 4.3.1).

Att utesluta LkL:s tillämpning p g a att konkurrens skulle kunna uppkomma mellan

inteckning och lösöreköp är, enligt min uppfattning, att gå onödigt långt. Den som har fått

panträtt upplåten genom inteckning kommer alltid att ha en starkare ställning än

lösöreköparen, se vidare avsnitt 5.1.5. Lösöreköparens anspråk kan aldrig vinna över den

som innehar panträtt p g a inteckning. Omvänt kan lösöreköparen förhindra pantsättning,

efter att han registrerats som ägare, eftersom inteckning endast kan beviljas den

registrerade ägaren, se avsnitt 5.1.3.4.105

5.1.5 Panträttshavarens ställning jämfört med lösöreköparens

Panträtt i luftfartyg kan av den registrerade ägaren upplåtas genom inteckning.106 Panträtt

p g a inteckning i luftfartyg har en stark ställning bland de särskilda förmånsrätterna,

enligt förmånsrättslag 1970:979, FRL. Särskild förmånsrätt gäller, enligt FRL 2 §, vid

utmätning och konkurs och avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid

konkurs och omfattar all egendom som ingår i konkursboet. Särskild förmånsrätt har

företräde framför allmän förmånsrätt och de särskilda förmånsrätterna gäller inbördes

efter paragrafordningen och den i 4 – 7 §§ angivna numreringen. Panträtt p g a inteckning

i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg, kommer som tredje

punkt i 4 §. Bättre förmånsrätt följer endast med sjöpanträtt, luftpanträtt, handpanträtt,

retentionsrätt samt panträtt p g a registrering enligt lag (1998:1479) om kontoföring av

finansiella instrument. Sammanfattningsvis kan sägas att panträtt i luftfartyg utgör en god

säkerhet.

                                                                                                                                                 

105 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 7 §
    Sjölag (1994:1009) 3 kap 1 §
106 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 1 §, 3 §, 7 §
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Lösöreköparens (säkerhetsköparens) ställning i detta avseende är sämre och dennes

fordran omfattas inte av någon förmånsrätt. När lösöreköparen registrerats som ägare i

luftfartygsregistret kan han kontrollera framtida pantsättning. Han har också separations-

rätt i säljarens konkurs när karenstiden gått till ända och sakrättsligt skydd har uppnåtts.

Vid exekution kan lösöreköparen dock aldrig konkurrera med prioriterade borgenärer,

exempelvis den som har fått panträtt upplåten genom inteckning. Har han antecknats som

ägare i registret riskerar han dessutom att bli delaktig i ägaransvar trots att han egentligen

är borgenär (se avsnitt 5.1.3.1). På grundval av detta anser jag att det i praktiken är

mycket olämpligt, om inte t o m uteslutet, att använda lösöreköp för att upplåta panträtt i

luftfartyg.

5.2 Vilket skydd kan LkL erbjuda?

5.2.1 Inledning

Låt oss anta att vi betraktar sale and leaseback-transaktionen som ett omsättningsköp och

att LkL är tillämplig. Vilket skydd kan då LkL erbjuda? Jag har i avsnitt 4.1 beskrivit hur

ett lösöreköp genomförs. Omfattningen av det skydd som LkL kan erbjuda kan i huvudsak

utläsas av lagens 3 och 3 a §§. Förutsatt att formaliteterna i 1 § iakttagits finns dessutom

en karenstid på trettio dagar. Tiden räknas från den dag handlingen gavs in till krono-

fogdemyndigheten (se även avsnitt 4.1). Detta innebär att om säljaren försätts i konkurs

eller om utmätning riktas mot honom inom karenstiden, så är den sålda egendomen inte

fredad. Egendomen kan med andra ord utmätas för säljarens skulder eller ingå i säljarens

konkursbo. Bestämmelsen är uppenbarligen avsedd att stävja skentransaktioner inför

förestående konkurs eller utmätning. Om karenstiden dessutom betraktas som ett hinder

för att lösöreköparen att antecknas som ägare i luftfartygsregistret under karenstiden kan

han riskera att gå miste om sin rätt om luftfartyget avregistreras.

5.2.2 Utmätning

Bestämmelserna som reglerar förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom

finns i Utsökningsbalken, UB 4 kap 17 – 23 §§. UB 4:17 innehåller en äganderätts-

presumtion, d v s gäldenären betraktas som ägare till lös egendom som finns i hans

besittning. I UB 4:18 finns dock ett undantag som innebär att besittning inte utgör ägande-
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rättspresumtion ifråga om skepp, skeppsbygge och luftfartyg. Eftersom det sakrättsliga

momentet vad avser skepp och skeppsbyggen är knutet till inskrivningen anses denna och

inte besittningen ge en betryggande presumtion för äganderätt. Registrering av luftfartyg

torde i allmänhet anses vara lika betryggande, även om det sakrättsliga momentet inte är

knutet till inskrivning av äganderätten.107

Enligt UB är den som är registrerad i registret presumerad ägare. Luftfartygsregistret pekar

då ut vem som är ägare. Detta säger dock inget om huruvida den utpekade ägaren har

uppnått sakrättsligt skydd. Det sakrättsliga skyddet vid lösöreköpet uppkommer först

sedan de trettio dagarna gått till ända. Detta innebär att luftfartyget kan utmätas för

säljarens skulder om utmätning inträffar inom karenstiden. Utmätning inträffar när utmät-

ningsförklaringen gjorts, d v s tidpunkten för utmätning är inte knuten till själva

verkställigheten. För lösöreköparen/leasegivaren återstår då att vända sig med sina anspråk

gentemot säljaren. Köparen kan i detta läge hävda att säljaren gjort sig skyldig till

avtalsbrott och utkräva skadestånd. Han kan vidare kräva att köpeskillingen återbetalas.

Köparens chanser att få sina anspråk tillgodosedda är förmodligen relativt små eftersom

säljaren troligtvis har allvarliga ekonomiska problem.

5.2.3 Konkurs

I konkurslagen (1987:672), KL, stadgas i 3 kap 2 § att till konkursboet räknas all egendom

som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades och som tillfaller honom under

konkursen samt sådan egendom som kan återvinnas. Egendomen skall också vara så

beskaffad att den kan utmätas. Att egendomen skall vara utmätningsbar innebär att

reglerna i UB måste tillämpas.108 Följaktligen tillämpas äganderättspresumtionen i UB 4:17

och undantaget i 4:18 även vid konkurs. Den som är ägare, enligt luftfartygsregistret,

presumeras vara det, men som jag redan nämnt, säger detta inget om det sakrättsliga

skyddet.

Konsekvensen av detta är att luftfartyget, som förvärvats enligt LkL, kommer att ingå i

säljarens konkursbo om konkursansökan görs hos tingsrätten inom trettiodagarsgränsen.

Köparen kan då hävda att konkursboet gör sig skyldigt till avtalsbrott och kräva att

                                                
107 Walin/Gregow/Löfmarck, Utsökningsbalken och promulgationslag mm, s. 142
108 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 115
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köpeskillingen återbetalas och eventuellt utkräva ett skadestånd. Problemet är dock att

sådana fordringar utgör oprioriterade fordringar i konkursen. I en konkurs gäller dessutom

både allmän och särskild förmånsrätt.109 Samtliga fordringar med förmånsrätt skall med

andra ord tillgodoses innan någon utdelning kan tillfalla oprioriterade. Detta medför

vanligtvis att oprioriterade fordringar inte kan påräkna någon utdelning. Alla fordringar

som inte är förenade med förmånsrätt har dessutom inbördes lika rätt. Lösöreköparen har

med andra små möjligheter att kompenseras för sin förlust.

5.2.4 Företagsrekonstruktion

Trettiodagarsgränsen gäller även konkurs som följer på en ansökan om företagsrekon-

struktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Förutsättningen är att

ansökan om rekonstruktion gjorts hos tingsrätten inom de trettio dagarna. Konkurs-

ansökan skall ha gjorts under företagsrekonstruktionen eller inom tre veckor från det att

rätten beslutat att rekonstruktionen skall upphöra. I övrigt se avsnitt 5.2.3.

5.2.5 Företagshypotek

Av LkL 3 a § kan utläsas att den sålda egendomen omfattas av hypotek på grund av en

företagsinteckning som sökts senast trettio dagar efter det att köpehandlingen registrerats

hos kronofogdemyndigheten.110 Förmånsrättskommittén, som i januari 1999 presenterade

sitt förslag till nya förmånsrättsregler, föreslår att LkL 3 a § och motsvarande bestämmelse

i  företagshypotekslagen skall slopas. Kommittén anser att införandet av bestämmelsen, i

syfte att motverka skentransaktioner, inneburit en omotiverad skärpning. Den anser vidare

att den praktiska effekten blivit att näringsidkare, som skall finansiera en investering av

något som inte går att inteckna, är hänvisad till kredit från företagshypotekshavaren.

Förslaget har dock ännu inte resulterat i någon förändring.111

Jag kommer dock inte att behandla dessa regler närmare, eftersom luftfartyg hör till den

typ av egendom som inte kan omfattas av företagshypotek.112 Företagshypotek omfattar

                                                
109 Förmånsrättslag (1970:979) 2 §
110 Lag (1984:649) om företagshypotek, 2 kap 4 §
111 SOU 1999:1 s. 300f
112 Lag (1984:649) om företagshypotek, 2 kap 1 § 2 st
    Dahlgren/Rune, Företagshypotek mm, s. 44
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nämligen inte egendom som är av sådan beskaffenhet att den kan vara föremål för panträtt

p g a inteckning, vilket luftfartyg förvisso är.113

5.2.6 Avregistrering av luftfartyg

Avregistrering av luftfartyg sker på begäran av den registrerade ägaren.114 Vid

avregistrering sker en kontroll av om luftfartyget är intecknat och huvudregeln är att det

inte får avregistreras om inteckning finns. Avregistrering kan dock ske om intecknings-

havaren medgivit detta. Ett sådant medgivande meddelas via Stockholms Tingsrätt, som

ansvarar för inteckningsförfarandet.115 Avregistrering kan ske av olika orsaker men den

vanligaste är att flygplanet sålts och skall registreras i ett annat land. Luftfartygsregistret

meddelar då det blivande registreringslandet att luftfartyget är avregistrerat samt om det

belastas av panträtt. Om det finns hinder för lösöreköparen att antecknas som ägare i

luftfartygsregistret under karenstiden, riskerar han följaktligen, genom att luftfartyget

avregistreras, att förlora möjligheten att göra sin rätt gällande.

5.2.7 Sammanfattning

Det skydd som LkL erbjuder framstår som tämligen bräckligt under karenstiden på trettio

dagar. Lösöreköparen, som inte uppnått sakrättsligt skydd för sitt förvärv, står i princip

helt oskyddad under den tiden om utmätning inträffar eller konkursansökan görs. Det

finns dessutom, enligt min uppfattning, hinder för lösöreköparen att antecknas som ägare i

luftfartygsregistret under karenstiden. Detta medför i sin tur att han inte kan kontrollera

panträttsupplåtelse under denna period (se avsnitt 5.1.3.1) och riskerar dessutom att

flygplanet avregistreras.

P g a mina egna erfarenheter av flygbolag och flygbranschen anser jag att LkL inte kan

erbjuda tillräckligt skydd så länge karenstiden tillämpas.116 Det finns ju, som jag tidigare

påpekat, oändligt många fler aktörer än SAS. Flygbranschen är enormt kapitalkrävande

                                                
113 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
114 Luftfartslag (1957:297) 2 kap 8, 9 §§
115 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg 2 §
116 Jag har sedan 1976 arbetat i flygbranschen på olika typer av företag, både mindre och större. Jag har
    framför allt arbetat med operationella frågor, men även med administration och ekonomi
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och dessutom mycket konjunkturkänslig. Utan ett stort kapital ”i ryggen” får flygbolag,

alltför ofta, hastigt allvarliga ekonomiska problem som ofta leder till konkurs.

Lösöreköpet utgör ur denna aspekt inte ett bra alternativ så länge inte karenstiden slopas

och övriga föreslagna förändringar genomförs.117

5.3 Är LkL praktiskt lämplig att använda vid sale and leaseback-affärer med 

luftfartyg?

Om vi utgår från att LkL är tillämplig på sale and leaseback-affärer med luftfartyg och att

förfarandet kan erbjuda ett sakrättsligt skydd som är acceptabelt, är nästa fråga om det är

praktiskt lämpligt att använda det. Jag utgår då ifrån lagens nuvarande utformning.

Att upprätta en köpehandling med en förteckning över den köpta egendomen och få denna

handling bevittnad torde väl inte utgöra något större problem. Nästa steg är att inom en

vecka kungöra köpet i ortstidningen där säljaren bor. Det får väl närmast tolkas som att

kungörelsen skall ske där den juridiska personen har sitt säte. Kungörelsen skall innehålla

uppgift om köpet, säljarens och köparens namn och yrke, dagen när köpehandlingen blivit

uppgjord samt köpeskillingen. Uppgiften om säljarens och köparens yrke framstår ju som

högst otidsenlig och ointressant, men kan inte utgöra något reellt problem. Däremot kan

offentliggörandet av köpeskillingen vara något som parterna kanske inte alltid anser är

önskvärt. Köpehandlingen skall dessutom inges till kronofogdemyndigheten.

Att köpehandlingen inklusive uppgifter om köpeskillingen blir offentlig, torde vara det

största hindret för att i praktiken kunna använda LkL vid sale and leaseback-affärer. Vid

flygplansaffärer används normalt en bill of sale när behov finns att uppvisa en handling

offentligt, exempelvis vid registrering (se avsnitt 5.1.3.1). Bill of sale innehåller enbart

”neutral” information om köpet.

Jag anser dock inte att problemet med offentliggörandet skall överdrivas. Har flygbolaget

för avsikt att använda LkL är det fullt möjligt att anpassa avtalsinnehållet så att eventuella

känsliga detaljer, förutom köpeskilling, utelämnas. Det är ju faktiskt precis det som görs

                                                
117 SOU 1994:120 s. 29
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när först ett köpeavtal upprättas och sedan en bill of sale. Det kan väl tyckas att även

köpeskillingen utgör känslig information. Jag är dock av den uppfattningen att värdet på

flygplan, både nya och begagnade, är allmänt känt bland aktörerna i branschen. En

investerings lönsamhet är ju dessutom framför allt beroende av hur den finansierats.

Köpehandlingen och bevis om kungörelsen skall inges till kronofogdemyndigheten i den

region där egendom finns. Det kravet är intressant när det gäller just luftfartyg. Var finns

egendomen, d v s luftfartyget? Är det där flygbolaget har sitt säte, där luftfartyget normalt

är stationerat eller där det befinner sig för tillfället? Eftersom det är till en kronofogde-

myndighet som handlingarna skall inges kan svaret följaktligen inte sökas utanför landets

gränser. Min utgångspunkt är också att det är ett svenskt flygbolag som är säljare, vilket

innebär att bolagets säte skall finnas i Sverige.  Jag anser därför att den mest praktiska

tolkningen är att det bör ske hos den kronofogdemyndighet där bolaget har sitt säte.

Sammanfattningsvis anser jag att det är fullt möjligt, om ej så praktiskt, att använda LkL i

sin nuvarande utformning vid sale and leaseback-affärer med luftfartyg. Detta förutsätter

givetvis att köparen accepterar att ta den risk som karenstiden på trettio dagar innebär.

Påpekas bör att det dock vore önskvärt att de förenklingar och förstärkningar som

Leasingutredningen föreslagit genomfördes, för att förfarandet skall utgöra ett praktiskt

och bra alternativ (se avsnitt 4.3.2).
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6 Vilka konsekvenser följer av  det bristande sakrättsliga skyddet vid 

sale and leaseback-affärer?

6.1 Inledning

Medför det faktum, att flygbolag måste avregistrera luftfartyg i Sverige, p g a problemen

att uppnå fullgott sakrättsligt skydd vid sale and leaseback-transaktioner, några nackdelar?

Denna fråga kan betraktas dels ur svenska statens perspektiv, dels ur flygföretagens.

6.2 Vad innebär det för svenska staten?

En viktig aspekt är att Luftfartsverkets tillsyn över flygsäkerheten underlättas om de

luftfartyg som svenska flygföretag opererar är registrerade på nationellt register.118

Tillsynsansvaret vad gäller det tekniska underhållet ligger på respektive myndighet i det

land där luftfartyget är registrerat. Även om utvecklingen går mot att i stor utsträckning

utarbeta gemensamma regelverk, som gäller i många olika länder, kan dock stora

skillnader förekomma.119 Se även avsnitt 6.3 angående regelverket som styr operativa

tillstånd mm.

Bortsett från uteblivna intäkter, så medför avregistrering ett minskat antal flygplan på

svenskt register, vilket får konsekvenser för beredskapsplaneringen. Försvarsmakten har

möjlighet att krigsplacera bl a luftfartyg för att dessa skall kunna ingå i totalförsvaret vid

krig eller krigsfara.120  Det är flygplanets registreringsnation som är avgörande för om det

ingår i beredskapsplaneringen eller ej. Ägarens nationalitet beaktas med andra ord inte i

detta sammanhang. Denna möjlighet utnyttjas f n i  liten omfattning p g a det minskade

hotet, men möjligheten finns fortfarande om situationen skulle förändras.

Inom det civila försvaret är Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) funktionsansvarig

myndighet för transporter och Luftfartsverket är ansvarig myndighet för flygtransporter.121

Den beredskapsplanering som Luftfartsverket är direkt ansvarigt för, omfattar företag

                                                
118 SOU 1997:122 s. 93
119 Ett exempel är JAR-OPS reglerna, se not 123
120 Förfogandelag (1978:262)
121 Remissyttrande från ÖCB över betänkandet SOU 1997:122, I-1363/97
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inom flygsektorn.122 Den avser hela företaget som organisation och skall kunna utnyttjas

vid förhöjd beredskap eller andra krissituationer. Detta innebär t ex att flygplanen, piloter,

tekniker och andra nyckelpersoner är krigsplacerade på företaget. I dagsläget ingår två

företag i denna planering och det är den svenska delen av SAS samt Falcon Air.  I

planeringen ingår även vissa flygplatser och underhållsföretag.

Som ett resultat av Totalförsvarsbeslut 1996, omfattar beredskapsplaneringen på Luftfarts-

verket också ett program för att utveckla en beredskap för svåra påfrestningar i fred samt

vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. I dessa sammanhang finns,

förutom andra fördelar, ett mycket stort symbolvärde att kunna använda svensk-

registrerade flygplan. Om de företag som omfattas av denna beredskapsplanering

avregistrerar sina luftfartyg, så minskar möjligheten att effektivt upprätthålla densamma.

 De flygplan som registreras i exempelvis Norge och Danmark, kommer istället att utgöra

en resurs för NATO i detta avseende. Då försvarsorganisationen genomgår stora föränd-

ringar, som medför bl a avsevärda neddragningar, ligger det nära till hands att dra den

slutsatsen att civila flygföretag och civila luftfartyg kommer att få  ännu större betydelse i

framtiden.

6.3 Vad innebär det för flygbolagen?

Vilka nackdelar medför det bristande sakrättsliga skyddet vid sale and leaseback-

transaktioner för svenska flygbolag? Ett bolag som SAS, som har verksamhet i flera olika

länder, har en särställning i detta avseende. Det har generellt sett mindre betydelse för SAS

om luftfartygen är registrerade i Norge, Danmark eller Sverige.123 Det är då viktigt att

påpeka, att det finns många fler aktörer i branschen. De kan vara av mycket varierande

storlek och med olika inriktning på sin verksamhet, men ändå ha ett intresse av att kunna

genomföra sale and leaseback-transaktioner. Jag utgår därför i det följande ifrån att det är

ett flygbolag, vilket som helst, som opererar kommersiellt enligt svenska bestämmelser.

                                                
122 Beredskapsförordning (1993:242) och uppgifter från beredskapsenheten på Luftfartsverket
123 I SAS konsortiet som bedriver passagerar- och frakttrafiken deltar SAS Danmark A/S och SAS
   Norge ASA med 2/7 och SAS Sverige AB med 3/7. Det finns en överenskommelse att flygplan
   skall registreras per flygplanstyp i respektive land enligt sjundedelsprincipen, vilken f n delvis
   frångåtts.
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För att bedriva kommersiell luftfartsverksamhet krävs dels ett driftstillstånd (Air Operator

Certificate, AOC), dels en operativ licens (OL). Den operativa licensen utfärdas med stöd

av förordning EEG 2407/92. Granskningen för utfärdande av den operativa licensen är

huvudsakligen av ekonomisk och formell karaktär. Av licensvillkoren framgår bl a att:

• licenshavaren skall ha sin huvudverksamhet och sitt huvudkontor/säte i Sverige

• lufttrafikföretaget skall ägas av medlemsstater och/eller medborgare i EG

• Luftfartsverket kan återkalla licensen om det finns tydliga tecken på ekonomiska

problem

• luftfartyg som används i verksamheten skall vara registrerade i Sverige

Den operativa licensen förutsätter vidare att företaget har ett giltigt driftstillstånd. Drifts-

tillståndet utfärdas med stöd av Luftfartslagen och reglerna i JAR-OPS.124 Granskningen

för utfärdande av driftstillståndet är av mer operationell karaktär och utgår ifrån reglerna i

JAR-OPS.125 Det innebär kortfattat att man granskar att företaget har en relevant

organisation och operationella procedurer för den aktuella verksamheten.

Förordning 2407/92 art 8 ger medlemsstaterna möjlighet att kräva, att de företag som de

utfärdar OL för, förfogar över luftfartyg antingen genom ägande eller någon form av

leasingavtal. Dessutom kan de välja mellan att kräva registrering av flygplan i sitt

nationella register eller att medge registrering inom EES-området. Sverige kräver, i likhet

med övriga medlemsländer, att luftfartyg skall vara registrerade på nationellt register.126

Från denna regel finns dock ett undantag, och det gäller luftfartyg som inhyrs för att täcka

tillfälliga behov eller extraordinära förhållanden. Genom ett tillägg till art 8 har denna

tidsperiod närmare bestämts till en trafiksäsong. En trafiksäsong avser uppdelningen i

vinter- och sommarprogram, som alla flygföretag med reguljär trafik har och innebär i

praktiken sex månader. Det finns alltså möjlighet för svenska flygföretag att operera

                                                
124 Luftfartslag (1957:297) kapitel 7 och Joint Aviation Requirements, Förordning EEG 2407/92
    art 9-16
125 JAR-OPS reglerna har ersatt BCL (Bestämmelser om civil luftfart) och utfärdas av Joint Aviation
   Authorities som är ett organ som bildats av 27 olika länder och som utfärdat gemensamma
   bestämmelser för kommersiell luftfart.
126 SOU 1997:122, s. 92
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luftfartyg registrerade inom EES-området under en period av sex månader, förutsatt att

andra formaliteter vad gäller tillsynsansvar etc iakttas.

Låt oss anta att ett svensk flygföretag genomför en sale and leaseback-transaktion med ett

irländskt leasingbolag. Luftfartyget överlåts till den ny ägaren och parterna träffar ett

leasingavtal där säljaren är leasetagare. Luftfartyget traderas aldrig utan finns hela tiden

kvar i säljarens besittning. Luftfartyget avregistreras i Sverige för att registreras i Norge.

Vad gäller kravet på ägarens nationalitet överensstämmer norska regler med de svenska.

Enligt huvudregeln krävs norsk ägare, men möjlighet att ge dispens från detta krav finns.

Eftersom Norge dessutom tillträtt EES-avtalet, är förordning 2407/92 tillämplig, vilket

medger registrering av luftfartyg ägda av ägare inom EES-området. Vi har nu ett

norskregistrerat flygplan med irländsk ägare och svensk operatör. Ägaren är sakrättsligt

skyddad genom registreringen och inskrivningen på norskt register och den svenske

operatören kan bedriva sin verksamhet med det norskregistrerade flygplanet, enligt undan-

taget i art 8,  i sex månader.

Vad händer då när sex-månadersgränsen passerats och vår svenske operatör vill fortsätta

att operera luftfartyget? Luftfartsverket kommer då att kräva att luftfartyget registreras på

svenskt register, med stöd av art 8. För ägaren innebär detta att det sakrättsliga skyddet,

som uppnåtts genom registreringen och inskrivning på norskt register, går förlorat. Då

svensk lagstiftning inte erkänner registrering eller inskrivning som sakrättsligt moment vid

överlåtelse av luftfartyg, kan inte heller registreringen på norskt register ges någon

sakrättslig verkan (se även avsnitt 3.1.3).

Låt oss istället anta att ett svensk flygföretag genomför en sale and leaseback-transaktion

och den nye ägaren är ett amerikanskt leasingbolag. Den amerikanske ägaren önskar

registrera luftfartyget i Norge för att försäkra sig om sakrättsligt skydd. I detta fall

kommer registrering att nekas. Norge tillämpar samma regler som Sverige gör i detta

sammanhang, d v s enligt huvudregeln får luftfartyg bara registreras i Norge om ägaren är

norrman eller bosatt inom EES-området. Det finns dock enligt luftfartslagen, möjlighet att

ge dispens för en ägare med säte utanför EES-området, men då krävs att luftfartyget

används med utgångspunkt från Norge.127 Det innebär vanligtvis att det skall vara en

                                                
127 För svenska förhållanden se Luftfartslagen (1957:297) 2 kap 2 §
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norsk operatör med norskt AOC. Då luftfartyget i detta fall inte kommer att opereras med

utgångspunkt från Norge, finns med andra ord ingen möjlighet till dispens. Slutsatsen blir

med andra ord att denna sale and leaseback-affär inte kan genomföras om den nye ägaren

vill försäkra sig om fullgott sakrättsligt skydd. I sammanhanget kan då påpekas att några

av de största leasegivarna vad avser luftfartyg är aktörer utanför EES-området (se även

avsnitt 2.2.2).

Sammanfattningsvis innebär detta att om flygföretaget inte bedriver en sådan verksamhet,

som gör att det är egalt om luftfartygen är registrerade i exempelvis Sverige, Norge eller

Danmark, så är det i dagsläget inte möjligt att genomföra en sale and leaseback-

transaktion som erbjuder den nye ägaren fullgott sakrättsligt skydd.
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7 En rättsekonomisk aspekt på sale and leaseback

7.1 Inledning

Om vi förändrar de lagar och regler som styr samhället kommer vi direkt, eller indirekt, att

påverka ekonomiskt beteende.128 Det finns, med andra ord, en etablerad relation mellan

lagstiftning och ekonomi. En ekonomisk analys av lagstiftning kan t ex hjälpa till att

förklara hur människor låter sig påverkas av förändringar i lagstiftningen, hur effektivitet

och fördelning påverkas etc.129 Ett bra exempel på lagstiftning som mycket direkt påverkar

ekonomiskt beteende är skattelagstiftningen.

En rättsekonomisk analys skulle i sig kunna utgöra en hel uppsats, så jag har därför

begränsat mig till att behandla riskfördelning, att identifiera vinnare och förlorare vid sale

and leaseback-transaktioner, samt vikten av ett effektivt sätt att kunna fastställa och

verifiera äganderätt.

7.2 Riskfördelning

Ett av de grundläggande begreppen som används för att analysera ekonomiskt beteende är

effektivitet. Ekonomisk effektivitet kan uttryckas med det s k Kaldor-Hicks kriteriet.130

Kriteriet innebär att en förändring, i exempelvis lagstiftningen, är effektivitetshöjande om

vinnarens vinster överstiger förlorarens förluster. Om vinsterna överstiger förlusterna kan

vinnaren, i princip, kompensera förloraren och fortfarande ha kvar ett överskott för egen

del.  Förändringen är med andra ord effektivitetshöjande om samhällets totala välstånd

ökas. Utifrån ekonomisk effektivitet skall riskallokering ske efter principen, att den som

kan bära risken till lägsta kostnaden, skall göra det.131

                                                
128 Mercuro/Steven, Economics and the Law, s 22
129 Cooter/Ulen, Law and Economics, s. 3
130 A a s. 44
131 A a s. 6
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7.2.1 Sale and leaseback och riskfördelning

7.2.1.1 Äganderätt respektive nyttjanderätt

Risker kan t ex studeras ur aspekten äganderätt respektive nyttjanderätt. När en sale and

leaseback-transaktion övervägs står valet mellan att äga eller att hyra egendomen. När

egendomen innehas med äganderätt har ägaren samtliga rättigheter som rättsordningen

medger. Ägaren kan fritt förfoga över egendomen under dess livslängd, men har samtidigt

ansvar för underhåll, reparationer, försäkring, förlust etc. Ägaren bär också

restvärderisken. Att överlåta egendomen och samtidigt teckna avtal om nyttjanderätt

möjliggör en riskfördelning mellan leasegivare och leasetagare.

Det står givetvis parterna fritt hur de vill utforma avtalet, men vanligtvis placeras ansvaret

för reparation, underhåll och försäkring på leasetagaren. Restvärderisken kan placeras på

antingen leasetagare eller leasegivare. Leasetagaren kan ges en rätt att köpa egendomen

efter avtalets slut, alternativt vara skyldig att köpa den till ett förutbestämt pris.

Restvärderisken bör då, ur effektivitetssynpunkt, placeras på den som kan bära den till

lägsta kostnaden.

Vem som är mest lämpad i det avseendet är beroende dels av aktörerna, dels av

egendomens karaktär. Luftfartyg anses normalt som mycket värdebeständig egendom, och

marknaden har i vissa avseenden likheter med aktiemarknaden. Det förekommer kraftiga

upp- och nedgångar i marknadspriset på luftfartyg, men sett ur ett långsiktigt perspektiv

ökar de ändå i värde. Är leasetagaren en mindre aktör är, enligt min uppfattning,

leasegivaren den som är bäst rustad att bära restvärderisken. Leasegivaren har vanligen

många olika objekt spridda på olika leasetagare, vilket gör att en eventuell förlust på ett

enstaka objekt sammantaget inte blir så betydelsefull. Leasegivaren är dessutom ofta

specialiserad och har god kännedom om marknaden.
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7.2.1.2 Borgenärsskydd

Risk kan också studeras ur aspekten borgenärsskydd. Av intresse är då framför allt hur det

säljande företagets borgenärer påverkas vid en sale and leaseback-affär. Jag utgår då från

att köparen kan uppnå sakrättsligt skydd, d v s att egendomen blir oåtkomlig för säljarens

borgenärer. Sale and leaseback-affären innebär dels att egendom avyttras, dels att ett

leasingavtal tecknas. Innan sale and leaseback-affären genomförs utgör luftfartyget en

anläggningstillgång, d v s  en tillgång i balansräkningen. Det kan vara finansierat antingen

via egna medel eller via lån. Är det lånefinansierat finns en motsvarande skuld till en

långivare och denne är vanligtvis också panthavare. Är det finansierat via egna medel

förutsätter jag att det inte finns någon panthavare.

Om jag utgår från att tillgången är lånefinansierad mot panträtt i luftfartyget så innebär

inte sale and leaseback-affären någon egentlig förändring för borgenärerna. Avyttringen

innebär att tillgången förvandlas till kontanta medel och dessa används i sin tur för att

betala skulden till långivaren. Leasingavtalet innebär att bolaget erhåller nyttjanderätt till

luftfartyget i utbyte mot att det förbinder sig att betala framtida leasingavgifter. För-

bindelsen att betala framtida leasingavgifter kan sägas ersätta den tidigare skulden till lån-

givaren. Luftfartyget, som tidigare var säkerhet för lånet, kommer istället att utgöra

säkerhet för leasingavtalet. Sale and leaseback-affären innebär med andra ord enbart ett

alternativt sätt att lösa finansieringen, som inte försämrar eller förbättrar någon borgenärs

ställning.

Om jag istället utgår från att luftfartyget är finansierat via egna medel innebär avyttringen

fortfarande att en tillgång förvandlas till kontanta medel. Så länge dessa medel finns kvar i

bolaget är de totala tillgångarna oförändrade och ingen borgenär påverkas. Eftersom luft-

fartyg aldrig ingår i underlaget för företagshypotek, så innebär omvandlingen till kontanta

medel inte heller någon förändring för en eventuell företagshypoteksinnehavare (se avsnitt

5.2.5). Hade tillgången däremot utgjorts av någon annan typ av egendom som normalt

ingår i hypoteksunderlaget, så hade risken för den som innehar företagshypotek ökat,

eftersom detta inte omfattar kassa- och banktillgodohavanden.132

                                                
132 Lag (1984:649) om företagshypotek 2 kap 1 §
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Om de kontanta medlen istället investeras i tillgångar som ingår i hypoteksunderlaget

kommer företagshypoteksinnehavarens ställning att stärkas på bekostnad av andra

borgenärer.

Leasingavtalet innebär vidare att bolaget förbinder sig att betala framtida leasingavgifter,

vilket i praktiken då kommer att utgöra en skuld. Om de medel som frigjorts i och med

sale and leaseback-affären, av någon anledning, helt eller delvis försvinner ur bolaget,

innebär det i princip att en utmätningsbar tillgång bytts ut mot en skuld. Den leasade

egendomen kan inte utmätas för säljarens skulder och borgenärerna löper då en större risk

jämfört med tidigare. Förmånsrättsordningen blir avgörande för vilken eller vilka

borgenärer som då löper den största risken, således är svaret: de oprioriterade

borgenärerna.133 Frågan är om detta är förenligt med principen om effektiv resurs-

allokering. Är det verkligen de oprioriterade borgenärerna om är bäst rustade att bära

risken?

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att sale and leaseback-transaktionen vanligtvis inte

innebär någon större förändring för borgenärerna, men kan i vissa lägen förändra risker

och inbördes förhållanden. Den mest tydliga förskjutningen som kan uppstå mellan olika

borgenärer är den mellan företagshypoteksinnehavare och övriga borgenärer.

7.2.2 Vinnare och förlorare vid en sale and leaseback-affär

Både leasetagare och leasegivare är vinnare, då de har ett ekonomiskt utbyte av affären, på

det ena eller andra sättet (se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2). Leasetagaren kan exempelvis sänka

sina finansieringskostnader och leasegivaren kan sänka sin inkomstskatt genom att utnyttja

värdeminskningsavdrag. Förlorare kan återfinnas bland säljarens borgenärer, som under

vissa förhållanden tvingas ta större risker (se ovan avsnitt 7.2.1.2).

Genomförs sale and leaseback-affären i skatteplaneringssyfte, riskerar staten att bli

förlorare eftersom den kan gå miste om skatteintäkter (se även avsnitt 2.3.3). Leasing i

allmänhet kan ju vara ett sätt att utnyttja olikheter i beskattningen (se avsnitt 2.3 och 2.4).

P g a de rekommendationer som Redovisningsrådet utfärdat angående redovisning av

                                                
133 Förmånsrättslag (1970:979)
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finansiell leasing och även vad Riksskatteverket uttalat i frågan, förutsätter dock ett

utnyttjande av olikheter i beskattningen att det är en utländsk leasegivare. På det sätt som

finansiell leasing skall redovisas blir leasegivarens ställning fullt jämförbar med att låna ut

pengar, eftersom rätt till avskrivningar etc tillkommer leasetagaren. Vad gäller just

luftfartyg är det för övrigt mycket vanligt med utländska leasegivare (se avsnitt 2.2.2).

Frågan är dock om inte staten till sist ändå blir en vinnare, då leasing som finan-

sieringsform i hög grad möjliggör investeringar, framför allt för små och medelstora

företag.

7.3 Fastställande av äganderätt

När vi skall köpa egendom är det viktigt att kunna fastställa vem den rättmätige ägaren är.

Ett pålitligt och billigt sätt att fastställa detta kan förhindra bedrägligt beteende.134 Det

påstås, att i det medeltida England, registrerades överföringen av fast egendom på ett

speciellt sätt. Ägaren överlämnade en jordtova och en kvist från egendomen till den nye

ägaren inför ett vittne. Sedan klådde de vuxna upp ett barn, som också bevittnat

ceremonin, så att barnet aldrig, så länge det levde skulle glömma den dagen.135 Nu har vi

väl kommit en bit på väg sedan dess och utvecklat mer sofistikerade metoder. Att

upprätthålla offentliga register är dock kostsamt.136 Denna kostnad måste sättas i relation

till värdet på egendomen och omsättningsintresset. D v s det måste finnas en balans mellan

de hinder som osäkra ägarförhållanden kan innebära för omsättningen och kostnaden att

upprätthålla ett register. Detta är en förklaring till varför offentliga register i första hand

upprätthålls för värdefull egendom såsom fast egendom, bilar och luftfartyg.

Luftfartyg omfattas av lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, eftersom inga

civilrättsliga verkningar knutits till registrering av äganderätten.137 Godtrosförvärvet

förutsätter att överlåtaren har luftfartyget i sin besittning. Eftersom registreringen kan

påverka om köparen kan anses ha varit i god tro, framstår det kanske inte som speciellt

sannolikt, att ett godtrosförvärv skulle kunna göras till ett luftfartyg. Skulle så ske har den,

som förlorat äganderätten p g a någon annans godtrosförvärv, rätt att få tillbaka

egendomen mot lösen, vilket torde utgöra en klen tröst.

                                                
134 Cooter/Ulen, Law and Economics, s. 139ff
135 A a s. 139
136 A a s. 140
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Det finns ett fungerande system för både inteckning och registrering av luftfartyg. Genom

att sammanföra inteckningsförfarandet och registreringsförfarandet samt låta inskriv-

ningen av äganderätten utgöra det sakrättsliga momentet, skulle ett enkelt, säkert och

lättillgängligt system skapas.138 Godtrosförvärv av luftfartyg skulle då förutsätta att

överlåtaren är inskriven som ägare och skulle någon lida förlust till följd av en felaktig

handläggning blir staten skadeståndsskyldig gentemot denne.139

Det vore med andra ord önskvärt, med hänsyn till både ekonomisk effektivitet och risker,

att Lufträttsutredningens förslag genomförs.

                                                                                                                                                 
137 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 75
138 SOU 1997:122
139 A bet s. 109 och 122
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8 Avslutande kommentar

8.1 Hur skall sakrättsligt skydd uppnås vid sale and leaseback-affärer avseende

luftfartyg?

Jag anser att det är helt uteslutet att kravet på tradition skulle kunna uppfyllas vid en sale

and leaseback-transaktion med luftfartyg. Traditionsprincipens innebörd har berörts i

praxis och sammanfattningsvis kan konstateras att endast tillfällig besittning inte ger

köparen sakrättsligt skydd (se avsnitt 3.1.1). Att rent fysiskt överföra ett luftfartyg i ett

leasingbolags besittning under en längre tidsperiod är, enligt min uppfattning, helt

orealistiskt. Ett flygplan som står på marken kostar pengar utan att generera intäkter,

vilket är  otillfredställande.

Traditionsprincipen framstår som otidsenlig på många sätt. Det huvudsakliga argumentet

för att upprätthålla den, är att genom besittningsövergången motverka skentransaktioner

och därigenom förhindra att egendom undandras borgenärer. Men det finns fler sätt att

förhindra skentransaktioner, t ex reglerna om återvinning vid konkurs.140  Dessutom är

inte domstolarna främmande för att se till den egentliga avsikten och syftet bakom olika

transaktioner; skatterättslig genomsyn är bara ett exempel (se avsnitt 2.3.3). Att

tillerkänna inskrivning av äganderätten sakrättslig verkan, borde enligt min uppfattning,

vara ett effektivt sätt att ge en publicitet åt transaktionen som väl motiverar ett avsteg från

traditionsprincipen.

8.2 Vad är anledningen till att LkL inte anses vara tillämplig vad gäller 

luftfartyg?

Genom att inteckning av luftfartyg blev möjlig, ansågs det kunna uppkomma konkurrens

mellan lösöreköp och inteckning. Uppfattningen bygger på att lösöreköpet anses som en

säkerhetsupplåtelse och inte som ett omsättningsköp (se avsnitt 4.3). Jag kan dock inte se

varför lösöreköpet skulle användas i syfte att upplåta säkerhet, eftersom panträtt i

luftfartyg kan upplåtas genom inteckning.141

                                                
140 Konkurslag (1987:672) 4 kap
141 Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg
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8.3 Om LkL är tillämplig vad gäller luftfartyg, utgör förfarandet då ett 

alternativ som är användbart i praktiken?

LkL är i sin nuvarande utformning, enligt min uppfattning, möjlig att praktiskt använda

vid sale and leaseback-transaktioner. Även om förfarandet är lite otidsenligt utformat i

vissa avseenden, t ex offentliggörandet av köpeskilling och avtalsinnehåll, anser jag att det

är olägenheter som är överkomliga (se avsnitt 5.3). Den största nackdelen med förfarandet

är dock att karenstiden på trettio dagar, medför ett bristande sakrättsligt skydd för

köparen under denna tidsperiod (se avsnitt 5.2). En modernisering av förfarandet vore

givetvis önskvärd. De förändringar som Leasingutredningen föreslagit, bl a slopandet av

karenstiden, skulle råda bot på bristerna i det sakrättsliga skyddet och i övrigt göra LkL till

ett bra alternativ (se avsnitt 4.3.2).

8.4 Varför har inte lagstiftningen förändrats?

Att inskrivning av äganderätt ges sakrättslig verkan är inte en okänd företeelse i svensk

rätt. Den möjligheten har funnits för skepp sedan början av 1970-talet.142 Redan 1976

föreslogs i ett betänkande att, med sjörätten som förebild, införa samma system för

luftfartyg.143 Frågan om sakrättsligt skydd behandlades också av Leasingutredningen, som i

sitt betänkande bl a föreslog en ändring av LkL.144 1997 presenterade Lufträttsutredningen

sitt delbetänkande vari föreslås att inskrivning av äganderätt skall ges sakrättslig verkan.145

Alla de remissinstanser som yttrat sig över Lufträttsutredningens delbetänkande är över-

vägande positiva till förslaget, oavsett om de företräder flygbranschen, finansbolag,

myndigheter eller rättsväsende. Flera av de kronofogdemyndigheter som yttrat sig

framhåller särskilt fördelen med att förslaget innebär ett enkelt och säkert sätt att klarlägga

ägandeförhållanden.

Att frågan är väl utredd torde väl inte råda något tvivel om! Vilka tänkbara orsaker kan då

finnas till att lagstiftningen inte förändrats? En tanke som jag har snuddat vid, är om det

skulle kunna finnas ett principiellt motstånd till att underlätta sale and leaseback-affärer,

                                                
142 Prop. 1973:42
143 SOU 1976:70
144 SOU 1994:120
145 SOU 1997:122
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då de ibland har inslag av skatteplanering. Jag tror dock inte att detta är orsaken.

Regeringsrätten och Rikskatteverket har ju dessutom ”hissat varningsflagg” för oönskade

beteenden vid leasing och sale and leaseback-affärer (se avsnitt 2.3.3).

En annan orsak skulle kunna vara att lagstiftaren ser det som en begränsad företeelse, som

berör en liten krets av aktörer. Mot detta argument talar dels att det rör stora ekonomiska

värden, dels att frågan ansågs så angelägen att den blev föremål för ett delbetänkande av

Lufträttsutredningen.

Ytterligare en orsak skulle kunna tänkas vara att ett genomförande av utredningens förslag

ställer krav på stora ekonomiska resurser. Jag bedömer dock inte att genomförandet bör

vara speciellt resurskrävande. Ett fungerande luftfartygsregister och inskrivningsväsende

finns sedan länge, funktionerna skall bara sammanföras på ett och samma ställe.

Luftfartsverket har också utvecklat ett nytt datasystem, bl a för detta ändamål. Ett

resurskrävande genomförande kan med andra ord inte vara en orsak.

Ett annat argument skulle kunna vara att det är olämpligt ur rättssystematisk synvinkel att

sakrättsligt särbehandla olika typer av lös egendom. Detta argument faller direkt på att

lagstiftaren redan gjort det med avseende på skepp. I både Norge och Danmark ges

dessutom inskrivning av äganderätt av luftfartyg sakrättslig verkan.

Jag tycker att det föreslagna systemet har så uppenbara fördelar att det framstår som

obegripligt att det inte har resulterat i en lagändring och genomförts i praktiken. Det är

som jag försökt att påvisa, svårt att finna några bra skäl till varför lagändringen inte

kommit till stånd. Kan förklaringen möjligen vara så simpel som att Justitiedepartementet

saknar resurser att arbeta fram en proposition?
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