
  

  

Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle 

kunna avses med det? 

  

  

Jan Kellgren  

  

  

Linköping University Post Print 

  

  

  

  

N.B.: When citing this work, cite the original article. 

  

  

  

Original Publication: 

Jan Kellgren, Reciprocitet i inkomstbeskattningen - vad skulle kunna avses med det?, 2005, in 

Festskrift till Nils Mattsson, eds Kristina Ståhl,  Per Thorell, ISBN: 91-7678-595-5, pgs 169-

182. 

  

Copyright: Iustus Forlag 

  

Postprint available at: Linköping University Electronic Press 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-31340 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-31340


Jan Kellgren

Reciprocitet i inkomstbeskattningen
– vad skulle kunna avses med det?

1 Inledning
De svenska skatterättsforskarnas intresse för skatterättsliga och skattepoli-
tiska principer förefaller ha ökat under senare år.1 Jag tror att detta är en
önskvärd utveckling, så länge den inte slår över i övertro på principresone-
mangens förutsättningar att bidra till socialt önskvärda resultat eller teore-
tiska landvinningar. Nils Mattssons stora engagemang för frågor om skatte-
politik och lagtolkning har med all sannolikhet medverkat till intresset för
detta fruktbara forskningsfält. Det känns därför naturligt att i detta sam-
manhang bidra med några tankar kring beskattning och principer.

Här ska en i doktrinen inte så sällan nämnd, men, såvitt jag kunnat finna,
inte särskilt ingående analyserad, skatterättslig princip belysas, nämligen
reciprocitetsprincipen. Enligt ordboken betyder reciprocitet ömsesidighet.2

Termen reciprocitet används i vitt skilda sammanhang, t.ex. inom matema-

1 Se t.ex. Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, 1995; Persson Österman,
Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997; Moëll, Proportionalitets-
principen i skatterätten, 2003 samt Skattenytts (SN) temanummer om skatterättsliga principer
(nr 11/2004) och om skatterättsliga metodfrågor (nr 9/1998).
2 Norstedts stora svenska ordbok och Svenska Akademiens ordlista. Uttrycket reciprocitet
torde ha sitt ursprung på annat håll än inom det juridiskt-ekonomiska fältet. Det ska enligt
Nationalencyplopedin komma från latinets ”reciprocus” som betyder ”tillbakaströmmande”
(samma väg) och ”ömsesidig”. Se närmare Svenska Akademiens Ordbok över svenska språket.
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tiken, socialantropologin, folkrätten3, moralfilosofin, fotografin (här gäller
till och med reciprocitetslagen!) och grammatiken. Termens vida använd-
ningsområde är naturligt med tanke på att det kan finnas anledning att tala
om ömsesidighet i ett stort antal situationer. Inte minst inom moralfilosofin
är begreppet användbart.4 Det är i den kontexten lätt att associera till bl.a.
bibelns s.k. gyllene regel.5

Inom beskattningen sägs reciprocitet ofta betyda att om en kostnad är
avdragsgill för utbetalaren ska intäkten också vara skattepliktig för betal-
ningsmottagaren och om kostnaden inte är avdragsgill ska intäkten vara
skattefri för mottagaren.6 Begreppsanvändningen synes i dessa fall i första
hand ta sikte på den skatterättsliga omfångsfrågan (d.v.s. om skatteplikt
respektive avdragsrätt föreligger för en intäkt respektive en kostnad7). Det
är dock inte nödvändigt, eller ens ändamålsenligt, att begränsa användningen
av uttrycket reciprocitet i beskattningen till enbart denna fråga. Det kan
råda, eller råda brist på, många former av ömsesidighet i beskattningen och
reciprocitetsbegreppet skulle därför kunna omfatta fler egenskaper hos
skattesystemet än ömsesidighet i just omfångsfrågan.8

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka i vilka betydelser ter-
men reciprocitet rimligen skulle kunna användas inom i första hand in-
komstskatterättslig forskning, när materiella effekter hos skatteregler (eller

Jan Kellgren

3 Inte minst talas ibland om reciprocitet i samband med förhandlingar om dubbelbeskatt-
ningsavtal.
4 Se t.ex. Becker, Reciprocity, 1986 och Tullberg, Reciprocitet – Etiska normer och praktiskt
samarbete, 2002.
5 ”Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.” (Lukasevangeliet
6:31). Jämför Tullberg a.a. s. 32 ff. Många av de stora religionerna och många sekulära etiska
system har en regel som förespråkar reciprocitet på ett sätt som liknar den gyllene regeln. Den
bör kanske påpekas att den internationella skatterättens s.k. gyllene regel (se t.ex. Pelin, Inter-
nationell skatterätt – i ett svenskt perspektiv, tredje upplagan 2004, s. 127) handlar om helt
andra frågor!
6 Se Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt, 2005 s. 39, som dock också
påpekar förekomsten av brister i reciprocitet i tidshänseende. Se även RSV rapport 1998:6
(Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning) s. 31 ”En transaktion som medför
skatteplikt hos en person medför avdragsrätt hos en annan person och vice versa. En självklar
och korrekt variant av reciprocitet är att den verkliga innebörden av en transaktion är den-
samma oavsett om den betraktas från säljarens eller köparens synvinkel. Längre än så bör reci-
prociteten normalt inte sträcka sig. Olikheter mellan för avtalsparterna gällande rättsregler
bör kunna medföra att beskattningen av dem inte är reciprok” (RSV byggde här på Melz,
Kapitalvinstbeskattningens problem, 1986 s. 42).
7 Se nedan under omfångsreciprocitet.
8 Enligt Dahlberg (Om principer vid tolkningen av skattelag: kommentar, SN 2004 s. 664 f.)
är reciprocitetsprincipen och vissa andra skatterättsliga principer ”särskilt vaga till inne-
hållet”. Uppfattningen kan delvis ha sin förklaring i att principens närmare innebörd inte har
diskuterats tillräckligt.
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tolkningar av sådana regler) diskuteras.9 Här ska också mycket kort kom-
menteras om respektive form av reciprocitet f.n. råder och/eller borde råda
i den svenska inkomstbeskattningen. Det bör emellertid betonas att jag inte
hävdar att begreppet reciprocitet i beskattningssammanhang (t.ex. i doktri-
nen) för närvarande har alla de innebörder som här presenteras – tvärtom
förefaller begreppet vara något oklart eller användas för att beteckna endast
någon eller några av de innebörder som ingår i nedanstående taxonomi. Det
är istället frågan om att dels presentera former av ömsesidighet i beskatt-
ningen som utgör någon skattetekniskt relevant kvalitet i beskattningen,
dels föreslå termer för dessa former av reciprocitet.

Det bör också framhållas att här inte hävdas att det bör vara ett rätts-
politiskt mål att åstadkomma största möjliga reciprocitet i varje situation.
Tvärtom finns det inte sällan goda skäl för att reciprocitet inte bör råda.10

Sex varianter av skatterättslig reciprocitet diskuteras här. Det kan inte
uteslutas att det kunde vara befogat att använda begreppet reciprocitet i
ännu fler skatterättsliga sammanhang. Inte heller kan det uteslutas att vissa
av de företeelser som här inordnas under begreppet reciprocitet i något
sammanhang har fått gå under andra beteckningar än reciprocitet.11

I bästa fall kan undersökningar av föreliggande slag bidra till ökad pre-
cision i begreppsanvändningen i doktrin, förarbeten och rättspraxis och
kanske i någon mån förfina de redskap som används för utvärdering av
skatterättsliga regler och regelsystem. På liknande sätt kan de tänkas få be-
tydelse vid lagtolkningen, i den mån en strävan efter reciprocitet utgör eller
kan utgöra ett tolkningsargument.12

Undersökningen tar sin utgångspunkt i en 2004 lanserad taxonomi kallad
inkomstskatterättens grundfrågor. Taxonomin utvisar översiktligt de grundläg-
gande frågor som är relevanta vid skatteberäkning inom inkomstbeskattningens
tre inkomstslag. Taxonomin ger en bas för att synliggöra olika centrala in-
komstskatterättsliga spörsmål. Förhoppningsvis kan den också underlätta dis-

Reciprocitet i inkomstbeskattningen ...

9 Genom denna inriktning på undersökningen skärs t.ex. frågor om reciprocitet i normgiv-
ningsprocessen och om etisk reciprocitet i relationer mellan individer bort.
10 Se t.ex. Mutén (Inkomst eller kapitalvinst, 1959 s. 183) enligt vilken det strider mot
”inkomstskattens uppgift att vara en individualiserande belastning på varje skattskyldig efter
hans förmåga” att låta bestämmandet av skatteförmågan ”påverkas av hur (den skattskyldi-
ges) kontrahenter i affärsförhandlingar får sin beskattning ordnad”. Som kommer att framgå
kan dock brister i reciprociteten leda till problem vilket kan göra det motiverat att i vissa fall
överväga en reciprok lösning på bekostnad av andra skatteteoretiska överväganden.
11 T.ex. använder Mutén a.a. termen kongruens. Se också not 33. Muténs användning av ter-
men reciprocitet synes närmast svara mot vad som idag brukar kallas symmetri. Med hänsyn
till att jag här behandlar reciprocitet som en horisontellt orienterad kvalitet hos beskattningen
(det är alltså fråga om något som kan råda mellan parterna i en transaktion) bortser jag i det
följande från Muténs i och för sig inte orimliga terminologi.
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kussion om de olika frågorna, eftersom den kan göra det enklare att se deras roll
i det inkomskatterättsliga systemet och även deras inbördes sammanhang.13 Det
begränsade utrymme som här är tillgängligt har emellertid inte gjort det möjligt
att särskilt utförligt redogöra för nämnda grundfrågor eller för deras samband
med de olika reciprocitetsformerna.

2 Bedömningsreciprocitet
En grundläggande aspekt av reciprocitet är att den verkliga skatterättsliga
innebörden av en transaktion ska vara densamma för transaktionens samt-
liga parter. Taxeringen ska således ske med utgångspunkt från en enhetlig
syn på vilka affärshändelser som är bevisade, vilka skattesubjekt som är de
egentliga parterna i affären14 och vilken som är den korrekta skatterättsliga
klassificeringen av dessa affärshändelser.15 Det gäller således att i taxeringen
uppnå en samsyn i fråga om lagtolkning (”vilket är rättsläget?”) och avse-
ende bevisning (”vad ska anses vara bevisat?”). Jag använder uttrycket be-
dömningsreciprocitet för att beteckna situationen att dessa mål har upp-
nåtts.16

Bedömningsreciprocitet kan t.ex. betyda att om det ska anses (bevisat)
att en skattskyldig, AB 1, har gjort en betalning till en annan skattskyldig,
AB 2, att denna betalning ägde rum ett visst datum, avsåg ett visst belopp
och ska klassificeras som en uppdragsersättning för tjänster AB 2 utfört för
AB 1:s räkning, då ska företag AB 2 också anses ha mottagit denna betal-
ning, till samma belopp och vid samma datum och den ska också för AB 2
klassificeras som en uppdragsersättning. På liknande sätt gäller att om en
leasetagare ska anses vara ägare (i skatterättsligt hänseende) till ett inventa-
rium (förvärvat genom leasing) ska inte leasegivaren också anses vara ägare

Jan Kellgren

12 Det kan nämnas att Melz a.a. s. 42 uttrycker skepsis mot att använda reciprocitet som ett
tolkningsargument. Se till frågan om de skatterättsliga principernas betydelse vid lagtolkning
även i not 1 nämnda källor.
13 Se Kellgren, Redovisning och beskattning – om redovisningens betydelse för inkomstbe-
skattningen, 2004 (Kellgren 2004), kapitel 2.
14 Detta är vanligtvis mycket enkelt att fastställa, men mer komplicerade situationer kan upp-
stå. Några intressanta avgöranden är RÅ 1962 ref. 46; RÅ 1969 ref. 19; RÅ83 1:40; RÅ81
1:17; RÅ 1989 ref. 57; RÅ 1993 ref. 55 och RÅ 1993 ref. 104. Se även Kellgren 2004 s. 22 ff.
och 26 f.
15 Se även Melz a.a. s. 382 som säger att ”Reciprocitet är motiverad i den triviala betydelsen
att sakomständigheterna i realiteten endast kan ha en innebörd, och att bedömningen därför
bör bli densamma oavsett om transaktionen ses från säljarens eller köparens sida” samt (snar-
likt) RSV a.a. s. 31.
16 I Kellgren 2004 har jag använt uttrycket ”reciprocitet i verklighetssyn”, men jag anser
numera att uttrycket ”bedömningsreciprocitet” är enklare och mer träffande och att den där-
för är att föredra.
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(i skatterättsligt hänseende) till samma tillgång (och därmed tillerkännas
avskrivningsrätt).17

Bedömningsreciprocitet betecknar i första hand ett resultat som ska
åstadkommas vid taxeringen, inte att samsyn i de relevanta frågorna måste
föreligga hos samtliga inblandade skattskyldiga och hos samtliga inom
skatteförvaltningen som arbetar med den aktuella transaktionen. Bedöm-
ningsreciprocitet förverkligas i första hand genom att taxeringsarbetet styrs
och samordnas. Sedan är det alltså en annan sak om flera i det enskilda fal-
let inblandade personer har mer eller mindre skilda åsikter om hur taxe-
ringen borde ske – det viktiga är att taxeringen av parterna till sist blir be-
dömningsreciprok.

Det är inte lätt att uppnå fullständig bedömningsreciprocitet. Det krävs
nämligen ett betydande mått av samordning i taxeringsarbetet, åtminstone
om bedömningsreciprocitet ska uppnås också i svårare fall. Det gäller som
sagt att uppnå en samsyn i det enskilda fallet i fråga om lagtolkning och be-
visning. Detta är förstås särskilt svårt att uppnå i internationella situatio-
ner. Den nyligen genomförda ombildningen av Riksskatteverket till Skatte-
verket torde emellertid göra det lättare att åstadkomma samordnade taxe-
ringar, åtminstone inom landet.18

Brister i reciprociteten i beskattningen kan många gånger vara avsedda
eller accepterade av lagstiftaren (se kapitel 3), men detta torde inte gälla
brister i bedömningsreciprociteten – sådana brister får istället i de allra
flesta fall i princip ses som ett misslyckande för skattesystemet (framförallt
i handläggningen).19 En annan sak är att det förstås inte är motiverat att
lägga ned obegränsade resurser för att motverka varje risk för brister i be-
dömningsreciprociteten.20

Det kan förekomma att skattskyldiga har valrätter avseende den skatterättsliga
behandlingen av vissa utförda transaktioner. I sådana fall kan det hända att inte
ens en perfekt samordning i taxeringen kommer att leda fram till att den aktu-
ella transaktionen behandlas på ett identiskt sätt för de inblandade parterna.
När det t.ex. gäller finansiell leasing tycks det föreligga ett visst mått av valrätt
rörande klassificeringen av leasingtransaktionen – den skattskyldige kan ibland

Reciprocitet i inkomstbeskattningen ...

17 Jfr Thorell, Skattelag och affärssed, 1984 s. 202.
18 Se kort Påhlsson, Om likhet inför skattelag, SN 2004 s. 667 ff. (särskilt s. 669 f.).
19 Det kan tänkas att skillnader i beviskrav mellan olika situationer och frågor i vissa fall kan
ge upphov till liknande effekter utan att det bör ses som ett principiellt misslyckande i hand-
läggningen (annat än i så måtto att sakförhållandena inte till fullo kunnat klarläggas). Se
också Melz a.a. s. 382.
20 Jämför Kellgren, Skatteförvaltningen och EG-rätten, SN 1998 s. 498 ff. (särskilt s. 502 ff.)
om felfrihet-snabbhetsdilemmat i taxeringsarbetet.
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få en finansiell leasing behandlad som en operationell.21 I sådana fall torde leas-
ingtransaktionens parter kunna göra olika val och därmed komma att bli taxe-
rade på ett sätt som vid en hastig blick kan förefalla vara icke bedömningsreci-
prokt. Bedömningsreciprocitet kan dock ändå föreligga i sådana fall, för det är
fullt möjligt att taxeringen i ett sådant fall ändå sker utifrån samma syn på
rättsläget (bl.a. i frågan att/om det föreligger en valrätt för skattskyldiga) och
på sakförhållandena i det enskilda fallet. Istället råder det en brist i vad som
nedan kallas regelreciprociteten.

3 Regelreciprocitet – fyra former
Nästa form av skatterättslig reciprocitet är mer frekvent omnämnd i den
skatterättsliga doktrinen, åtminstone vissa aspekter av den. Reciprociteten
tar här, liksom bedömningsreciprociteten, fasta på frågan om det råder
ömsesidighet i beskattningen mellan parterna i en transaktion, men här är
frågan om själva skattereglerna leder till denna ömsesidighet. Det är ett
spörsmål som ligger vid sidan av bedömningsreciprociteten. Frågan är alltså
om skattereglerna i sig själva leder till en ömsesidighet i beskattningen mel-
lan transaktionens olika parter. På en övergripande nivå kan denna form av
reciprocitet kallas regelreciprocitet. Regelreciprocitet utgör en samlings-
beteckning för fyra olika former av reciprocitet.

Som nämnts är det vanligast att diskutera ömsesidighet just i den bemär-
kelsen att om en kostnad är avdragsgill för utbetalaren ska intäkten också
vara skattepliktig för betalningsmottagaren (och om kostnaden inte är av-
dragsgill ska intäkten vara skattefri för mottagaren). Denna form av reci-
procitet kallas nedan för omfångsreciprocitet. Här ska dock visas att det
finns flera aspekter av regelreciprocitet som förtjänar att beaktas. Fyra for-
mer av regelreciprocitet har identifierats – omfångsreciprocitet, periodreci-
procitet, värderingsreciprocitet och skattesatsreciprocitet – och de presente-
ras nedan.

Det kan redan här sägas att ett avskaffande av samtliga regelreciprocitets-
brister i inkomstbeskattningen skulle (om det ens är önskvärt22 eller teoretiskt
möjligt) kräva ytterst omfattande ändringar i skattereglerna. I princip skulle
samtliga skillnader i beskattningen mellan olika skattskyldiga behöva avskaf-
fas, vilket inte är realistiskt – särskilt inte om reciprocitet ska råda också vid
gränsöverskridande transaktioner. Ett teoretiskt alternativ vore att förbjuda
affärer som leder till bristande reciprocitet, men det är förstås helt verklig-
hetsfrämmande. Ett tredje alternativ vore att låta skatteeffekterna av före-

Jan Kellgren

21 Se Kellgren 2004 s. 161 ff.
22 Se vid not 10.
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tagna transaktioner variera beroende på vem som är transaktionens motpart.
En generell sådan teknik skulle emellertid både vara utomordentligt oprak-
tisk och avvika starkt från de grundsatser som inkomstbeskattningen byg-
ger på.23 Brister i regelreciprociteten kommer vi därför att få leva med. Det
hindrar dock inte att det i vissa fall kan vara rimligt att av reciprocitetsskäl
(vid normgivning eller eventuellt vid lagtolkningen) välja just en reciprok
skatterättslig lösning.

Omfångsreciprocitet

Frågan huruvida avdragsrätt respektive skatteplikt föreligger eller inte med
anledning av en affärshändelse är helt central inom inkomstbeskattningen.
Denna fråga kallas ofta för den skatterättsliga omfångsfrågan (dess tema är
att bestämma omfånget på de skattepliktiga intäkterna).24 När en kostnad
är avdragsgill för utbetalaren och motsvarande intäkt är skattepliktig för
betalningsmottagaren kan man säga att omfångsreciprocitet råder. Det-
samma gäller om kostnaden inte är avdragsgill för utbetalaren, men att den
inte heller är skattepliktig för mottagaren.25

Omfångsreciprocitet råder ofta inom inkomstbeskattningen, inte minst
vid transaktioner mellan företag. Undantagen är dock talrika och i många
fall är de avsedda av lagstiftaren. T.ex. är det inte resultatet av något förbi-
seende att en utdelning inte är avdragsgill för det utdelande företaget men
att aktieägaren i vissa fall beskattas för samma utdelning. Motsvarande gäl-
ler det faktum att avdragsbegränsningen för representation i 16 kap. 2 § IL

Reciprocitet i inkomstbeskattningen ...

23 I vissa fall spelar det dock även enligt gällande rätt en roll för inkomstbeskattningen vem
som är motpart i en transaktion. Så är t.ex. fallet vid affärer mellan företag i intressegemen-
skap.
24 Skatteplikten respektive avdragsrätten kan styras av skatteregler som tar fasta på de aktu-
ella inkomsternas och utgifternas karaktär eller av regler som primärt orienteras mot de aktu-
ella skattesubjektens generella förhållanden (t.ex. deras juridiska form). Ett exempel på den
första typen av regel är 16 kap. 2 § IL om representationskostnader och ett exempel på den
andra typen är 3 kap. 17–21 §§ IL om skattskyldigheten för begränsat skattskyldiga fysiska
personer. Dessa två regleringstekniker hänger dock nära samman. Ett exempel på detta är att
regler som tar sikte på skattesubjektens generella förhållanden ofta föreskriver att endast vissa
transaktionstyper har en viss skattemässig betydelse för vissa skattesubjekt (t.ex. att vissa stif-
telser är skattebefriade för vissa inkomster). Därigenom tillmäts ju inkomsternas och utgifter-
nas karaktär betydelse även i ett fall där det primära regelinnehållet relaterade till skattesub-
jektets generella förhållanden.
25 Likaså råder omfångsreciprocitet om en betalning för betalaren är skattepliktig till en viss
andel (t.ex. 50 %) och den är avdragsgill till samma andel för betalningsmottagaren. Det är
dock inte enligt den här använda terminologin något krav att beskattningen ska avse samma
skattesats, även om det också får sägas vara en form av reciprocitet. Denna reciprocitetsform
kallas istället skattesatsreciprocitet och behandlas nedan.
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inte hindrar att representationsutgiften kan leda till en i sin helhet skatte-
pliktig intäkt för ett företag som ombesörjer representationen (t.ex. en
restaurang). Detsamma kan sägas om det förhållandet att inkomster från
utförda barnpassningstjänster är skattepliktiga men att motsvarande utgift
vanligen inte är det.26 Det kan slutligen nämnas att det är en självklarhet att
när ett svenskt aktiebolag från ett utländskt företag, som inte är skattskyl-
digt i Sverige, mottar en betalning för ett utfört uppdrag blir det svenska
bolaget skattskyldigt för inkomsten, trots att Sverige inte ger, eller kan ge,
något avdrag till det utländska företaget med anledning av utgiften.27

Om omfångsreciprocitet i ett visst fall är avsedd eller inte är förstås en
delvis annan fråga än om det är ett önskvärt sakernas tillstånd att omfångs-
reciprocitet råder. Att svara på frågan om omfångsreciprocitetens respek-
tive den bristande omfångsreciprocitetens eventuella rationalitet skulle kräva
en ingående diskussion – och röra ett mycket stort antal situationer. Bris-
tande omfångsreciprocitet får emellertid generellt sett anses vara ett pro-
blem åtminstone i de fall där den öppnar för skatteplanering, vilket kan
vara fallet om utbetalaren har avdragsrätt med anledning av en utgift som
den som mottar pengarna slipper skatta för. Det är t.ex. inte givet att det i
alla fall är ett lämpligt sakernas tillstånd att svenska aktiebolag under vissa
förhållanden kan få avdrag för forskningsbidrag lämnade till skattebefriade
stiftelser.28

Periodreciprocitet

Periodiseringsfrågan är frågan om under vilket beskattningsår inkomster och
utgifter ska tillmätas skatterättslig betydelse på så sätt att de är skatteplik-
tiga respektive avdragsgilla. Periodreciprocitet kan sägas råda när en trans-
aktion ger upphov till en (skattepliktig) intäkt samma år som den ger upp-
hov till en (avdragsgill) kostnad för transaktionens motpart.

Periodreciprocitet råder i många fall. T.ex. är så vanligen fallet när ett
företag utför en tjänst åt ett annat företag. Uppdragsinkomsten beskattas då
vanligen samma år som köparen av tjänsten får avdrag för motsvarande
utgift. Det finns emellertid en mycket stor mängd undantag, där periodreci-

Jan Kellgren

26 Utgiften kan dock t.ex. vara betald av ett företag som erbjuder personal eller kunder barn-
passning. I så fall har företaget avdragsrätt för utgiften.
27 Det kan påpekas att det i exemplet kan råda en reciprocitet i ett internationellt perspektiv,
nämligen om det utländska företaget får avdrag för utgiften i sitt hemland. Med en för flera
länder gemensam och internationell företagsbeskattning skulle den här nämnda (eventuella)
reciprocitetsbristen kunna undanröjas i många fall.
28 Se Kellgren & Boyce, Donationer ur ett skatterättsligt perspektiv, i Sista fracken inga fickor
har – Filantropi och ekonomisk tillväxt, 2004 (red. Braunerhjelm och Skogh) s. 73 ff.
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procitet inte råder. T.ex. sker beskattning av hela försäljningsintäkten vid
avyttring av en tillverkad maskin (som vi antar var en lagertillgång) vanligen
när maskinen levererats, medan maskinen hos köparen ofta kommer att
utgöra ett inventarium som ska skrivas av enligt reglerna i 18 kap. IL – vil-
ket sker över flera år.29 Brister i periodreciprociteten kan i vissa fall ha att
göra med att god redovisningssed ger skattskyldiga en valrätt avseende be-
skattningstidpunkten.

Inkomstbeskattningen skulle förmodligen bli mest neutral om full peri-
odreciprocitet rådde, men detta är av flera skäl i praktiken mycket svårt att
uppnå. Den i Sverige valda metoden för skatterättslig resultatmätning (och
den absolut dominerande metoden i redovisningsvärlden) är att transaktio-
ner i första hand bedöms utifrån deras ekonomiska innebörd för respektive
företag – och en tillämpning av detta system leder ofta till bristande period-
reciprocitet. Det är ju t.ex. långtifrån säkert att en betalning som för beta-
laren utgör en kostnad vid en viss period också för betalningsmottagaren
utgör en intäkt vid samma period. Periodiseringssystemet är i grunden upp-
byggt utan att periodreciprocitet varit någon central målsättning. En änd-
ring skulle kräva radikala ingrepp i regelsystemet.

Värderingsreciprocitet

När skattskyldiga, t.ex. företag, gör affärer blir det aktuellt att värdera det
som flutit in eller ut ur skattesubjektet (företaget) med anledning av affären.
Denna värdering (som jag kallar initial värdering) är viktig för att avgöra
storleken på skattesubjektens skattepliktiga respektive avdragsgilla poster.30

Huvudregeln är att värderingen sker till marknadsvärdet.

Om ett företag (säljarföretaget) säljer en tillgång, låt oss säga en lagervara, är
det för säljarföretaget nödvändigt att göra en värdering av det influtna vederla-
get. Vederlaget utgör ju företagets (vanligen) skattepliktiga intäkt. Att värdera
vederlaget är oftast mycket enkelt, särskilt om betalningen skett kontant och i
svensk valuta. Det finns dock mer komplicerade fall, t.ex. om det är fråga om
att värdera skuldebrev med oklar förfallotid och särpräglade räntevillkor eller
om vederlaget utgörs av olika naturaprestationer.

Det är däremot inte för den normala resultatberäkningen i säljarföretaget
nödvändigt att göra någon särskilt värdering av det som lämnats ut (varan). Det
som görs med anledning av att varan säljs är helt enkelt att dess skattemässiga
restvärde kostnadsförs. Någon speciell, för skatterättsliga syften utförd, mark-
nadsvärdering av varan med anledning av försäljningen krävs därför inte, även
om en sådan värdering kan sägas erhållas genom värderingen av vederlaget. Det
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29 Se också exempel i Thorell a.a. s. 202 f.
30 Se närmare Kellgren 2004 s. 28 ff.

177

11 Kellgren  05-08-03  12.43  Sida 177



ska dock påpekas att för att avgöra om uttagsbeskattning (se 22 kap. IL) ska ske
är det nödvändigt att ta ställning till om tillgången avyttrats till ett pris under-
stigande marknadsvärdet. Marknadsvärdet är därför ändå av betydelse. Uttags-
beskattning är dock i praktiken bara aktuellt i undantagsfall.

Det ska också sägas att det kan vara komplicerat att avgöra vilka av före-
tagets utgifter som ska anknytas till försäljningsintäkten (i syfte att uppnå
matchning). Denna värdering av utgiften med anledning av förvärvet tar dock
sikte på företagets egna utgifter, inte på nyttigheternas marknadsvärden.

För det företag som köper in den här diskuterade varan (köparföretaget) är
det i första hand den genom köpet erhållna tillgången som ska värderas. Det är
denna post som sedan ska kostnadsföras när, eller i takt med att, posten förbru-
kas. Värdering följer här i praktiken (i de allra flesta fall) helt enkelt av uppgif-
ten om det lämnade vederlaget. Har en tillgång köpts in för 2 755 kr, är den
också därigenom initialt värderad till 2 755 kr i företaget.31 Som vi ser sker alltså
också för köparföretaget en värdering av det lämnade vederlaget. Denna vär-
dering är nödvändig dels för att vederlaget ska tas bort ur det köpande företa-
gets balansräkning (t.ex. från kassan), dels för att den som sagt styr den initiala
värderingen av det inköpta.

Om vederlaget avser något annat än pengar (d.v.s. i princip när ett byte
skett) är det också för detta företag nödvändigt att värdera det lämnade veder-
laget för att avgöra om uttagsbeskattning ska ske (jfr strax ovan). Som vi ska se
nedan (vid diskussionen av 18 kap. 11 § IL) kan det vid taxeringen av köparen
vara aktuellt att göra en parallell värdering av tillgången, d.v.s. med bortseende
från det vederlag som har lämnats.

Reciprocitet bör i det i här aktuella sammanhang användas för att beteckna
det förhållandet att de med anledning av transaktionen relevanta beloppen
i beskattningen är desamma för transaktionens olika parter. Om t.ex. stor-
leken på ett vederlag för säljaren i beskattningen ska anses vara 918 kr så
ska köparen få använda motsvarande belopp, d.v.s. 918 kr, som utgift i sin
beskattning. Utgiften för köparen ska alltså i princip vara lika stor som
inkomsten för säljaren och marknadsvärdet på den överlåtna tillgången bör
vara detsamma.32 När så är fallet kan man säga att värderingsreciprocitet
råder. Värderingsreciprocitet betyder att transaktioner i beskattningen avser
lika stora belopp för transaktionens båda parter.33

Jan Kellgren

31 Denna allmänna princip finns för inventariers del uttryckt i 18 kap. 7 § IL ”anskaff-
ningsvärdet för inventarier är utgiften för förvärvet”.
32 Säljarens kostnad för den sålda tillgången eller tjänsten är emellertid säljarens interna ange-
lägenhet.
33 Persson Österman (a.a.) uppmärksammar tre former av kontinuitet som det kan vara på sin
plats att positionsbestämma i förhållande till begreppet värderingsreciprocitet. Karaktärskon-
tinuitet betyder att ”den skatterättsliga karaktären hos en tillgång inte förändras, trots att äga-
ren till tillgången förändrar sin verksamhet eller att tillgången får en ny ägare” (a.a. s. 69 f.).
Situationen att ägaren till en tillgång förändrar sin verksamhet synes inte ha något med reci-
procitet att göra, eftersom det i detta fall inte är fråga om flera parter, mellan vilka reciproci-
tet kan råda (jämför Melz a.a. s. 382). Den situationen att tillgången får en ny ägare är mer
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Värderingsreciprocitet uppnås om två förutsättningar är uppfyllda. För
det första ska taxeringen av transaktionens parter ske på ett bedömningsre-
ciprokt sätt, så att den bygger på samma syn i relevanta lagtolkningsfrågor
och rörande vad som är bevisat (se ovan). Jag antar i den fortsatta diskus-
sionen att bedömningsreciprocitet föreligger. För det andra, och det som är
av särskilt intresse i detta avsnitt, ska alltså skattereglerna vara uppbyggda
på så sätt att värderingsreciprocitet uppnås.34

Värderingsreciprocitet föreligger för det allra mesta. Detta beror inte
minst på att det torde ses som en självklarhet att värderingsreciprocitet ska
råda (”har 100 kr betalats så har ju också 100 kr mottagits” och ”är mark-
nadsvärdet 100 kr för säljaren och 100 kr har betalats ska köparen natur-
ligtvis använda 100 kr som anskaffningsvärde”).

Det finns dock regler i IL som kan få till effekt att värderingsreciprocitet
inte kommer att råda. T.ex. inriktar sig korrigeringsregeln avseende anskaff-
ningsvärdet på inventarier (18 kap. 11 § IL) endast på köparens taxering.
Det finns inget i regeln som säger att säljarens inkomst skulle korrigeras i
motsvarande mån i fall där ”den skattskyldige eller en sådan fysisk eller
juridisk person eller ett sådant svenskt handelsbolag som står den skattskyl-
dige nära har vidtagit åtgärder för att den skattskyldige skall kunna tillgo-
doräkna sig ett högre anskaffningsvärde än som framstår som rimligt ...”.
Om regeln är tillämplig och säljaren tagit ut ett orimligt högt pris kommer
därför det höga vederlaget i normalfallet att bli beskattat i sin helhet, men
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intressant i sammanhanget. Värderingsreciprocitet rör dock endast värden och synes därför
inte motsvara eller direkt överlappa begreppet karaktärskontinuitet, som ju handlar om just
tillgångens karaktär. Frågan om tillgångens karaktär synes inte passa att inordna under frågan
om reciprocitet. En annan sak är att en tillgångs eventuella karaktärsändring vid en transak-
tion kan få betydelse för om någon eller några av de här diskuterade formerna av regelrecipro-
citet kommer att råda. Värdekontinuitet innebär att ”det skatterättsliga värde, eller omkost-
nadsbelopp, som en skattskyldig kan tillgodogöra sig vid en avyttring, övertas av ett annat
skattesubjekt” (a.a. s. 71). Här kan en viss överlappning tyckas råda i förhållande till värde-
ringsreciprociteten. Efter vad jag förstår syftar dock Persson Östermans med sitt begrepp vär-
dekontinuitet på just tillgångars värde i en rörelse – kunskapsintresset är om dessa efter en
överlåtelse som inte leder till beskattning kommer att ha samma värde (i beskattningen) hos
det nya skattesubjektet som det hade hos det gamla. Värderingsreciprocitet har istället (som
beskrivits ovan) sin huvudsakliga inriktning på frågan om beskattningen sker så att säljarens
intäkt kommer att överensstämma med säljarens utgift. Begreppen får därför anses vara delvis
överlappande men inte synonyma. Persson Österman skulle möjligen använda uttrycket sym-
metri för vad jag kallar värderingsreciprocitet (se a.a. s. 72 och s. 373). Därtill talar Person
Österman om verksamhetskontinuitet (a.a. s. 72). Det innebär att en specifik typ av verksam-
het fortsätter att bedrivas, efter en förmögenhetsöverföring. Detta spörsmål synes inte passa
att diskutera i samband med reciprocitet.
34 Det är i och för sig teoretiskt möjligt att bristande bedömningsreciprocitet och bristande
värderingsreciprocitet tillsammans kan ge värderingsreciprocitet – två brister kan ju ta ut var-
andra.
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köparen kommer inte att få dra av hela beloppet. Beskattningen är i så fall
inte värderingsreciprok. Ett annat exempel på bristande värderingsrecipro-
citet är att korrigeringsregeln rörande internprissättning i internationella
sammanhang (14 kap. 19 § IL) endast avser beskattningen av den svenska
parten. Det finns ingen garanti för att någon s.k. korrigerande rättelse sker
för transaktionens motpart.35 Också korrigeringsregeln kan alltså ge upp-
hov till bristande värderingsreciprocitet. Slutligen kan nämnas att uttagsbe-
skattning, åtminstone i normalfallet, endast påverkar det överlåtande före-
taget, inte anskaffningsvärdet i det företag eller hos den fysiska person som
förvärvat tillgångar till underpris. Det finns i alla fall inte någon uttrycklig
regel som för denna situation korrigerar anskaffningsvärdet hos förvärva-
ren.36 Detta är inte värderingsreciprokt.

Är det då önskvärt att värderingsreciprocitet råder? Generellt sett synes
värderingsreciprocitet vara eftersträvansvärd och denna form av reciproci-
tet råder de facto också i de allra flesta fall. Undantag kan dock vara moti-
verade både av skatteteoretiska och av mer praktiska skäl. T.ex. låter sig
nog flera av de ovan redovisade undantagen från värderingsreciprocitet
motiveras eller förklaras på sådana grunder.

Skattesatsreciprocitet

Den sista här uppmärksammade formen av regelreciprocitet kan kallas
skattesatsreciprocitet. Skattesatsreciprocitet kan definieras som att den
skattesats som är relevant för avdraget hos den ena parten i en transaktion
ska vara densamma vid beskattningen av transaktionens andra part. Om en
transaktion som för den ena parten i en transaktion, A, ger upphov till en
skatteplikt visserligen också ger upphov till en avdragsrätt för den andra
parten, B, avseende samma belopp men skattekostnaden inte är densamma
som avdragsvärdet av det skälet att skattesatserna för A och B är olika bris-
ter sålunda skattesatsreciprociteten.

Jan Kellgren

35 Se Terra & Wattel, European Tax Law, tredje upplagan 2001 s. 403 ff. Se också Pelin a.a.
s. 166 f. och s. 253 f. (Pelin använder uttrycket följdjustering).
36 Om ett företag har sålt en tillgång värd 100 kr för 75 kr blir ska således en uttagsbeskatt-
ning om 25 kr ske och intäkten blir därför 100 kr. Köparen har dock fortfarande bara gett 
75 kr och har därför 75 som anskaffningsvärde (situationen blir en annan om köparen har
beskattats med anledning av det förmånliga förvärvet, se RÅ80 1:28 och RÅ 1998 not 45).
Vid omstruktureringar kan situationen vara annorlunda, både p.g.a. de särskilda reglerna om
underprisöverlåtelse (se 23 kap. IL) och p.g.a. den speciella ekonomiska innebörd som om-
struktureringstransaktioner ofta har. Se prop. 1998/99:15 avsnitt 5.2 och RÅ 2004 ref. 1. Se
även Gäverth, Frågor kring förvärvarens anskaffningsvärde när säljaren överlåter till under-
pris, SN 2005 s. 37 ff., Wiman, Koncernbeskattning, tredje upplagan 1995 s. 135 f. och SN
2004 s. 211 ff. (Sipano II) samt Persson Österman a.a. s. 388 ff.
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Det är uppenbart att skattesatsreciprocitet ofta inte råder. När t.ex. en
egenföretagare till en privatperson betalar ränta på en skuld hänförlig till
rörelsen dras räntekostnaden av i inkomstslaget näringsverksamhet medan
ränteintäkten kommer att beskattas i inkomstslaget kapital. Vidare gäller
att när ett aktiebolag betalar lön till sina anställda dras lönekostnaden av
mot bolagets inkomst, som beskattas till 28 %, medan lönen ofta beskattas
väsentligt hårdare hos löntagarna.37

En full skattesatsreciprocitet skulle sannolikt bidra till neutraliteten i
inkomstbeskattningen, men att genomföra en total skattesatsreciprocitet
skulle kräva mycket stora åtgärder.

4 Reciprocitet som skatteetisk norm?
För en moralfilosof skulle förmodligen uttrycket ”reciprocitet i inkomstbe-
skattningen” leda tankarna mot något slags moralisk kvalitet e.likn. i eller
i samband med inkomstbeskattningen. Begreppet reciprocitet används ju
som nämnts inte sällan inom moralfilosofin – även om det där inte synes ha
någon helt entydig innebörd. Att det bör vara ett mål att inkomstbeskatt-
ningens regler och metoderna för handläggning av skatteärenden helst ska
vara moraliskt optimala (allt beaktat) ses väl av de flesta som en självklar-
het, liksom att skattskyldiga bör ha som mål att agera på ett moraliskt kor-
rekt sätt.38 Dessa målsättningar är dock praktiskt nära nog meningslösa om
inte deras innebörd specificeras närmare. Det ligger utanför syftet med
denna uppsats att utreda vad som skulle kunna vara en etik-innebörd av
begreppet reciprocitet i inkomstbeskattningen. Det kan dock vara på sin
plats att något skissera i vilken kontext begreppet skulle kunna appliceras.

I skattesammanhang är den vertikala relationen den mest framträdande,
d.v.s. relationen mellan skattesubjekten och det allmänna. I detta samman-
hang kan det vara av intresse att diskutera reciprocitet dels i inkomstbe-
skattningens materiella regler och dels i handläggningen av skatteärenden.
Reciprocitet i inkomstbeskattningens materiella regler skulle t.ex. kunna
leda tanken mot (den skattepolitiska) intresseprincipen – att man ska betala
skatt i relation till vad man får tillbaks av samhället. Det vore ju en form av
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37 Det bör dock noteras att aktiebolagets inkomster är föremål för dubbelbeskattning.
38 Detta synsätt förutsätter eventuellt att man är av uppfattningen (den företräds exempelvis
av Becker a.a. s. 7 ff.)  att etiken befinner sig på en mer övergripande nivå än andra tänkbara
synpunkter, t.ex. ekonomiska eller politiska. Med detta synsätt är ett moraliskt omdöme ett
omdöme om vad en rationell agent bör göra, i princip oavsett vilket område eller fråga som är
aktuell. Se om denna s.k. All-in approach även, Thomas, An Introduction to Ethics – Five
Central Problems of Moral Judgement, 1993 s. 60 ff. och Peczenik, Vad är rätt?, 1995 s. 520 ff.
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ömsesidighet. En annan möjlighet vore att hävda att det är etiskt önskvärt
att beskattningen ordnades just så att bedömningsreciprocitet och regelreci-
procitet (i sina olika former) i möjligaste mån skulle råda. Reciprocitet i den
praktiska handläggningen kunde kanske uppfattas som ett begrepp nära
besläktat med proportionalitetsprincipen – t.ex. i form av en uppfattning
om att skatteförvaltningen inte bör använda sig av mer ingripande medel än
nöden (eller eventuellt den skattskyldiges eventuella grad av och metoder
för motsträvighet) kräver.39

Begreppet reciprocitet har i tidigare kapitel analyserats ur ett i första hand
horisontellt perspektiv, d.v.s. med inriktning på ömsesidighet vid beskatt-
ningen av en transaktions parter. Det horisontella perspektivet är i högsta
grad relevant också i ett etiksammanhang. I detta fall torde emellertid ana-
lysen snarast böra orienteras mot individualetiska spörsmål och denna
aspekt av reciprocitet synes inte direkt röra egenskaper hos skattereglerna
eller taxeringen. Den faller därför utanför uppsatsens syfte.

Andra tänkbara innebörder av begreppet etisk reciprocitet i inkomstbe-
skattningen kunde förstås också ställas upp. Eftersom ingen bestämd sådan
begreppsinnebörd föreligger, eller här har förespråkats, går det heller inte
att säga något om förekomsten av sådan reciprocitet. Därför finns det också,
åtminstone för närvarande, anledning att vara försiktig med att använda
begreppet reciprocitet i denna betydelse i den skatterättsliga doktrinen.
Begreppet skulle först behöva utmejslas närmare.

5 Avslutande reflektioner
Vad jag i första hand har velat visa i denna uppsats är att det förefaller
logiskt och rimligt att låta uttrycket reciprocitet beteckna ett flertal olika
förhållanden som alla kan sägas utgöra juridiskt-ekonomiskt relevanta
aspekter på ömsesidighet i inkomstbeskattningen.

Undersökningen tyder på att det kan vara lämpligt att använda begrep-
pet reciprocitet med större precision och avseende fler situationer än vad
som idag tycks vara vanligt. Jag anser att framförallt bedömningsreciproci-
tet och de fyra formerna av regelreciprocitet bör inlemmas i den skatterätts-
liga diskursen. De visar alla på någon entydig, specifik och väsentlig aspekt
av ömsesidighet i inkomstbeskattningen.

Jan Kellgren

39 Se närmare om proportionalitetsprincipen i inkomstbeskattningen, Moëll a.a.
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