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Abstract 

Kellgren, Jan. Mål och metoder vid tolkning av skattelag - med särskild inrikt
ning på användning av förarbeten. Goals and Methods for the Interpretation of 
Tax Legislation - Pa1ticularly the Use of Preparatory Works. lustus Förlag 242 
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The subject of this thesis is the interpretation of tax legislation, particularly the 
use of preparatory works. The purpose of the thesis is to devise appropriate prin
ciples for the interpretation of tax legislation in general and principles for the use 
of preparatory works in particular. 

The author discusses the different goals involved in interpreting tax legislation, 
such as achieving predictability, uniformity and facilitating reasonable court 
decisions. In this context, the effect of the EC-membership on the use of Swedish 
preparatory works in the interpretation of tax legislation is analysed. 

Subsequently, the use of preparatory works in the interpretation of tax legisla
tion in the Swedish Supreme Administrative Court is examined, from the view
point of the goals for the interpretation of tax legislation. 

Thereafter, the author discusses German doctrine on the sources of law and the 
use of preparatory works in the highest German court of law for tax cases (Bun
desfinanzhof). The focus is put on the question of whether any of the distinctive 
features of the German doctrine on the sources of law could contribute to attain
ing the goals of the interpretation of Swedish tax legislation. 

In the last chapter, the prerequisites of putting forward principles for the inter
pretation of tax legislation are discussed and a proposal for an overall structure 
for the interpretation of tax legislation is presented. This structure is based on 
analysis at two different levels. The first leve! consists of a prima facie analysis 
of basic principles governing the interpretation of tax legislation. The result of 
the prima facie analysis is supplemented and tested against the goals of the inter
pretation of tax legislation. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Det har länge varit ett utmärkande drag hos svenska domstolar att till
mäta lagförarbeten stor betydelse vid tolkning av skattelag. Den stora 
följsamheten till förarbeten har emellertid även kritiserats, främst sedan 
början av 80-talet. 1 På senare tid har det även ifrågasatts i vilken 
utsträckning dagens användning av förarbeten är förenlig med EU
medlemskapet.2 Nielsen hävdar att förarbetena p.g.a. EU-medlemskapet 
har fått en "faldende betydning" i dansk rättstillämpning.3 Tendenser till 
mindre utförliga svenska förarbeten kan också iakttas på senare år och 
det kan diskuteras hur detta påverkar forntsättningarna för deras använd
ning vid tolkning av skattelag. På senare tid har eventuellt även en mer 
restriktiv hållning gentemot förarbetena kunnat iakttas i RR:s praxis.4 

Dessa synpunkter och förhållanden gör det motiverat att närmare studera 
förutsättningarna för användning av förarbeten vid tolkning av skattelag 
och att diskutera lämpliga principer för användning av förarbeten. 
Huvudsyftet i denna avhandling är att diskutera lämpliga principer för 
användning av förarbeten vid tolkning av skattelag, med särskild inrikt
ning på RR:s rättstillämpning. 

Användning av förarbeten kan dock inte ses isolerad från lagtolkning i 
allmänhet. Ett exempel på detta är att om förarbeten tillmäts stor bety
delse kommer detta att ske i någon utsträckning på bekostnad av andra 
tänkbara tolkningsargument. Av denna anledning kommer diskussionen 
inte att inskränkas till användning av förarbeten, utan även lagtolkning i 
aJlmänhet kommer att diskuteras och utgöra en stor och viktig del av 
avhandlingen. Arbetet är dock koncentrerat till frågan om användning av 
förarbeten vid tolkning av skattelag. 

Ett grundläggande synsätt i avhandlingen är att juridisk argumentation 
bör diskuteras utifrån ett målperspektiv. Detta synsätt bildar utgångs
punkten för analys och förslag i den fortsatta framställningen. Jag kom-

1. Se från senare tid främst Mattsson 1981, Bergström 1984, dens. 1992 s. 302 och dens. 
1993 s. 342. 
2 Set.ex. Bernitz 1991-92, Pehrson 1991-92 s. 637 och Påhlsson 1995:ll s. 129. 
3· Nielsen 1995 s. 126. 
4

· Se kapitel 4. 
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mer att identifiera ett antal mål som domstolarna bör sträva efter att 
uppnå i sin rättstillämpning. Bland dessa mål märks bl.a. en lojal, förut
sebar, likformig och materiellt rimlig rättstillämpning. Tolkningsmeto
derna ses primärt som verktyg för domstolarna för att uppnå dessa 
rättstillämpningens mål. J konsekvens härmed bör lagtolkning och för
slag avseende juridisk metod styras utifrån en strävan att uppnå dessa 
mål. Avhandlingen är i hög utsträckning upplagd kring dessa målsätt
ningar. Ledande frågor och diskussionspunkter i den fortsatta framställ
ningen är målen för rättstillämpningen, hur dessa mål bör prioriteras 
inbördes och med vilka tolkningsmetoder (t.ex. följsamhet till förarbe
ten) de olika målen bäst uppnås. 

1.2 Syfte, metod, disposition och avgränsningar 

1. 2.1 Inledning och översikt 

Huvudsyftet för detta arbete är som sagt att diskutera lämpliga principer 
för användning av förarbeten som tolkniogsargument vid tolkning av 
skattelag. Under detta syfte ryms delsyften av empiriskt-undersökande, 
utredande, utvärderande och normativ karaktär. Jag har funnit det mest 
ändamålsenligt att kapitel för kapitel integrerat redogöra för delsyften 
och avhandlingens disposition. 

J korthet är avhandlingen upplagd enligt följande: Kapitel 2 och 3 
utgör fundamentet för den fortsatta undersökningen. Jag uppställer här 
ett antal målsättningar för rättstillämpningen och utifrån dessa målsätt
ningar diskuterar jag i den fortsatta framställningen olika inslag i svensk 
och tysk rättskällelära och ger förslag avseende lagtolkningsmetoder. I 
kapitel 4 undersöker jag RR:s användning av förarbeten vid tolkning av 
svensk skattelag och utvärderar denna mot bakgrund av utgångspunk
terna i kapitel 2 och 3. Därefter, i kapitel 5, 6 och 7, studerar jag tysk 
rättskällelära för att ge perspektiv på den svenska rättskälleläran och för 
att utröna om metodologiska förfaranden i den tyska skatteöverdomsto
len, Bundesfinanzhof (BFH), skulle vara lämpliga även i RR. Slutligen, i 
kapitel 8, ger jag ett förslag på en metod för tolkning av skattelag. 

Lagtolkning kan bedrivas i en mängd olika situationer och med många 
olika syften.5 Jag har valt att inrikta studien på lagtolkning i domstolar. 
Detta i första hand eftersom den juridiska metoden i domstolarna är indi-

5 Set.ex. Alexy 1991 s. 261. 
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rekt normgivande för hur man fastställer gällande rätt.6 Det är sällan 
meningsfullt att använda en metod som är alltför avvikande från domsto
larnas, eftersom domstolarna då kan komma fram till ett annat resultat 
om frågan prövas där.7 Motsvarande resonemang är tillämpligt för valet 
av just slutinstans som undersöknings- och diskussionsobjekt; tolknings
metoderna i slutinstans styr i hög utsträckning lägre instanser och andra 
rättstillämpare. 8 

Jag vill redan här framhålla att jag anser att förarbeten kan och bör 
användas vid tolkning av skattelag även efter EU-inträdet. Frågan 
behandlas i 3.2.3. 

1.2.2 Om kapitel 2 och 3 

Kapitlen 2 och 3 utgör tillsammans fundamentet för den fortsatta under
sökningen. Här fastställer jag mina utgångspunkter för utvärdering av 
och förslag till tolkningsmetoder i den fortsatta framställningen. 

I kapitel 2 ("Grundläggande utgångspunkter") redogör jag för de 
grundläggande utgångspunkterna för utvärderingen av tolkningsmetoder 
och förslag avseende tolkningsmetoder. Kärnan i kapitlet är uppfatt
ningen att målsättningar för rätt och rättstillämpning (t.ex. förutsebarhet) 
bör anses ha en överordnad ställning gentemot rättskälleläran och rätts
källorna såtillvida att de dels bör bilda utgångspunkt för att utforma lag
tolkningsmetodema och dels bör anses ha en principiellt överordnad 
ställning över rättskällor och rättskällelärans hanteringsregler. Jag förlda
rar här anledningen till att målen för rättstillämpningen enligt min 
mening bör anses ha denna principiellt överordnade ställning och vilka 
konsekvenser detta får för förutsebarheten och rättsordningens stabilitet 
samt för hanteringsreglernas ställning. Jag klargör alltså här utgångs
punkterna för det fortsatta arbetet och förklarar varför jag anser dem vara 
lämpliga. Framställningen är i första hand förklarande, men har även 
utredande och normativa drag. 

6· Strörnholm 1996 s. 409. Se även Eckhoff 1993 s. 16. 
1

· En annan sak är att man naturligtvis kan plädera för en annan tolkning än den som är den 
mest troliga prognosen av ett domstolsutslag. 
8· Strömholm 1996 s. 405 talar om "de högsta instansernas mönsterbildande roll". Lagtolk
ningen i lägre instanser är dock inte identisk med den i slutinstans. Arbetsförhållandena i 
de lägre instanserna omöjliggör en lika ingående analys av i rättsfrågor som i slutinstans 
Uämför Lodin m.fl. 1997 s. 538). De har också en större andel tämligen enkla mål. Det är 
emellertid i hög utsträckning outforskat vil.ka de metodologiska skillnaderna är. Se dock 
Lindencrona 1983 s. 492, Lodin m.fl. 1997 s. 530 och Welinder 1983-84 s. 549 om 
användning av förarbeten. 
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I kapitel 3 ("Målen för rättstillämpningen") konkretiseras och utveck
las utgångspunkterna i kapitel 2 till en praktiskt mer hanterlig nivå. Här 
ställer jag upp och diskuterar ett antal målsättningar, som på i kapitel 2 
beskrivet sätt bör anses utgöra ledande målsättningar för rättstillämp
ningen. Diskussionen rör anledningen till att de presenterade målen bör 
ses som mål för rättstillämpningen, hur respektive mål kan uppnås vid 
rättstillämpningen samt målens förhållande inbördes och till olika tolk
ningstekniker. I samband härmed undersöker jag också hur EU-medlem
skapet påverkar förutsättningarna för användning av svenska förarbeten 
vid tolkning av skattelag. Förhållandet mellan användning av förarbeten 
och uppnåendet av respektive mål diskuteras under varje delavsnitt. Det 
är dock inte någon rättskällelära jag ställer upp i kapitel 3. Kapitel 3 kan 
snarare beskrivas som en nyanserad önskelista, med vissa anvisningar om 
hur önskemålen kan uppnås. Mer samordnade metodologiska förslag dis
kuteras istället främst i kapitlen 7 och 8. 

Kapitel 3 är i första hand diskuterande och utredande. Samtidigt får 
framställningen, särskilt målinventeringen, en delvis normativ prägel. 

1.2.3 Om kapitel 4 

Kapitel 4 ("Om Regeringsrättens användning av förarbeten") rymmer två 
huvudsakliga inslag; först en belysning av hur RR använder förarbeten 
vid tolkning av skattelag och därefter en utvärdering av denna använd
ning av förarbeten mot bakgrund av utgångspunkterna från kapitel 2 och 
3. Inriktningen i detta kapitel är alltså empiriskt-undersökande samt 
utvärderande. Jag skall här närmare beskriva arbetssättet i de båda insla
gen. 

Undersökningen av svensk rätt koncentreras helt till användning av 
förarbeten, varför övriga delar av rättskälleläran i princip lämnas obe
handlade. Undersökningsobjektet i empiridelen är i första hand RR:s 
användning av förarbeten vid tolkning av skattelag. Jag undersöker 
denna genom rättsfallsstudier och med ledning av deskriptiva framställ
ningar i doktrinen. 

Utgångspunkten är användningen av förarbeten i RR:s domskäl. Det 
hade i princip varit möj ligt att genom domarsociologiska studier försöka 
tränga bakom domskälen i syfte att fastställa vad som "verkligen" varit 
orsaken till avgörandet. Jag har dock utan egentlig tvekan valt att studera 
domskäl . 
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Även om del får sägas utgöra hävdvunnen9 forskningsmetod all studera 
domstolars juridiska metod med utgångspunkt i domskälen är del inte något 
självklart val, särskilt inte i en studie med komparativa inslag. Om man 
utgår från att det kan finnas skillnader mellan motiveringen i domskälen och 
de bakomliggande skälen till ett avgörande, kan det synas vara naturligt att 
inrikta undersökningen på de senare. Man kan nog också i praktiken utgå 
från att domskälen i hög utsträckning syftar ti ll att rättfärdiga domen, sna
rare än att till fullo redogöra för beslutsproceduren. 10 Det kan därför hävdas 
att de bakomliggande skälen ligger närmare "verkligheten" och att det 
skulle leda till bättre insikt i förarbetenas verkliga betydelse att undersöka 
dessa. (Denna metod torde vidare vara den enda möjliga om domskäl sak
nas, vilket dock inte är fallet här.) Dessutom kan det faktum att tradition och 
regler för utformning av domskäl skiljer mellan olika länder anses tala för 
att en studie av de bakomliggande skälen vore lämpligt för en komparativ 
studie. 

Övervägande skäl talar dock för att studera domskälen. Domskälen är ju 
vad domstolens ledamöter slutligen valt att enas om och att göra normbi l
dande och de utgör den i praktiken starkaste signalen rörande vad som är en 
riktig eller acceptabel juridisk metod som når andra rättstillämpare.11 Att 
utgå från domskälen är som redan påpekats även den absolut dominerande 
metoden för att undersöka domstolarnas tolkningsmetoder. Denna metod 
ger därför goda möjligheter att jämföra med och använda andra forskares 
empiriska studier, vilket jag också gör. Ett annat skäl är att sociologiska stu
dier kräver speciella metoder och specialkompetens och högst sannolikt 
skulle ta mer tid i anspråk. 

Även om det är centralt att på det teoretiska planet hålla isär domskäl 
och bakomliggande skäl , bör dock inte någon överdriven polarisering efter
strävas eller någon enorm skillnad presumeras mellan dem. Man bör kunna 
utgå från att de faktorer som i större utsträckning påverkat domstolen att 
slutligt fatta ett visst beslut, faktiskt också redovisas i domskälen. Till viss 
del kan även information om de bakomliggande skälen till att domstolarna 
beslutar som de gör, t.ex. av domare skrivna artiklar12

, komplettera och 
berika studier inriktade på domskälen. 

En annan fråga är om den juridiska argumentationen i RR är så enhetlig 
att det är riktigt eller meningsfullt att tala om "RR:s" metod, i principiellt 
singularis. Det är ju lätt att konstatera att olika typer av tolkningsargu-

9
· Detta är den helt dominerande metoden. Se vidare Strömholm 1996 s. 405ff och B 

Andersson 1995 s. 330. Praktiska exempel finns i t.ex. Bergström 1984 och de verk till 
vilka Bergström hänvisar. 
10 Hellner 1994 s. 63. Jämför dock Strömholm 1996 s. 383 om HD:s domskäl frän senare 
lid. 
11 

· Se även 3.6. 
12 Set.ex. Petren 1987. 
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ment får motivera avgörandena i olika fall .13 T.ex. refereras förarbeten 
eller rättspraxis enbart i vissa avgöranden och ibland får en lexikalisk 
tolkning avgörande betydelse och ibland en teleologisk. Jag anser emel
lertid att det är motiverat att tala om RR: s juridiska metod och jag skall 
här förklara denna uppfattning. 

Att RR:s juridiska metod varierar från fall till fall kan ha flera orsaker. 
Av grundläggande betydelse är naturligtvis att RR inte är någon evig 
organisk enhet, utan är sammansatt av enskilda ledamöter, med varie
rande bakgrund, personlighet och inställningar i olika frågor. Man dömer 
dessutom i varierade konstellationer. Regeringsråden får även kontinuer
liga influenser från världen utanför domstolen och skatterätten. Olikheter 
i uppfattningar i metodfrågor kommer alltid att förekomma. Kan man då 
mot bakgrund härav överhuvudtaget tala om RR:s juridiska metod och 
undersöka denna? Både ja och nej. Å ena sidan är det uppenbart att rege
ringsråden kan ha olika inställningar i lagtolkningsfrågor men å andra 
sidan är skillnaderna inte så markanta i praktiken. Det finns nämligen 
betydande moment av likriktning inbyggda i systemet. Det är vidare vik
tigt att metodologiska variationer mellan olika mål inte misstolkas. 

Ett likriktningsmoment är alt regeringsråd rekryteras ur en relativt 
homogen grupp, vilket bör bidra till viss likhet i metodhänseende. Vidare 
är det sannolikt betydelsefullt att regeringsråden ofta, liksom de flesta 
jurister, har tillbringat en stor del av sitt yrkesverksamma liv med att för
söka arbeta med och sätta sig in i slutinstansernas metoder och priorite
ringar.14 Denna verksamhet bör ha påverkat de metoder som de 
sedermera själva använder. Vidare analyseras och kritiseras RR: s meto
der i rättsvetenskapliga framställningar15 och domare drar sig sannolikt 
för att ådra sig kritik p.g.a. radikala metodologiska lappkast. Lappkast 
motverkas även av att man dömer kollektivt och normalt skall enas om 
ett avgörande. Faktorer som de nämnda torde ha bidragit till en relativt 
betydande homogenisering av RR:s lagtolkningsmetoder. 16 Enligt Lodin 
m.ft. finns också "en relativt etablerad uppfattning om rättskällornas 
inbördes förhållande och vilka tolkningsmetoder som bör användas"17 

och även i doktrinen har man hittills praktiskt taget uteslutande valt att 
diskutera RR:s rättskällelära i principiell singularis. I 2.5 diskuterar j ag 

13
· Se Bergström 1993 s. 342 och Melz 1993 s. 142. 

14
· Jämför vid not 8. 

15
· Se bl.a. Bergström i Skattenytts ärliga rättsfallskommcntarer i nr. 6 under rubriken 

''Tolkning och tillämpning av skattelag". 
16 Jämför även Mathiescn 1985 s. l 29ff om juristernas socialisering. 
17

· Lodin m.fl. 1997 s. 524. 
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mer utförligt olika sociala, rättsliga och sakliga faktorer som bidrar till att 
göra rättstillämpningen relativt ordnad, förutsebar och enhetlig. 

Det är vidare viktigt att understryka att metodologiska variationer mel
lan olika avgöranden inte nödvändigtvis beror på olika inställningar och 
olika grundläggande tillvägagångssätt i metodfrågor. Förutsättningarna i 
det enskilda fallet kan nämligen motivera e ller nödvändiggöra att olika 
argumenttyper träder i förgrunden . 

Det är naturligt att omständigheterna i varje mål, liksom skälen för och 
emot olika tolkningar, noga övervägs. Detta sker inte enligt fullständigt 
fastlagda metoder och med i förväg exakt fastslagen tyngd hos varje 
argumenttyp och metodologiska variationer kan därför bero på omstän
digheter i det enskilda fallet. Förutsättningarna på rättskälleplanet är 
också varierande. Argumenttyperna ger ledning i varierande grad och 
talar med större eller mindre styrka för eller mot aktuella tolkningsalter
nativ. Ibland saknas t.ex. användbara förarbetsuttalanden, en annan gång 
finns gott om ledande praxis och när lagsystematiken är oklar försvåras 
en systematisk tolkning. 18 I den utsträckning metodologiska variationer 
kan förklaras på detta sätt är det tveksamt om man bör säga att olika 
metoder har kommit till användning. Det är alltså möjligt (en annan sak 
är om det verkligen är så) att RR tillämpar ett övergripande samman
hållet tillvägagångssätt som medför att olika typer av tolkningsargument 
får varierande betydelse i olika fall. Sådana metodologiska variationer är 
då en naturlig konsekvens av ett visst övergripande tillvägagångssätt. 
Vissa metodologiska variationer bör kunna förklaras på detta vis. Ytterli
gare andra kan nog förklaras med variationer i formuleringen av domskä
len. 19 Det är naturligtvis svårt att avgöra vilka metodologiska va1iationer 
som beror på olika principuppfattningar i tolkningsfrågor och vilka som 
kan förklaras med omständigheter i det enskilda fallet. 

Man bör enligt min uppfattning i princip kunna diskutera RR:s rätts
källelära i principiell singulruis. Ett sådant synsätt hindrar inte att meto
dologiska variationer uppmärksammas, diskuteras och eventuellt 
kritiseras. Faktiskt förekommande (men alltså möjligen fullt konse
kventa) variationer och andra faktorer gör det dock svårt att helt entydigt 
säga hur RR använder förarbeten. Empiriska undersökningar om juridisk 
metod är till sin natur förenade med ett visst mått av spekulation och 
generalisering (möjligen med undantag för rent statistiska empiriska 
undersökningar av sådant som refereringsfrekvens av vissa rättskällety-

18· Jämför Bydlinski 1991 s . 555, Eckhoff 1993 s. 23 och Klami 1989 s. 62. Se vidare kapi
tel 8. 
19 Jämför Eckhoff 1993 s. 306. 

19 



per). Svårigheten att finna en helt entydig bild av RR:s användning av 
förarbeten har nödvändiggjort en viss typisering som utgångspunkt för 
utvärderingen av användningen av förarbeten. Se vidare kapitel 4. 

Jag har i första hand studerat RR: s referatavgöranden i skattefrågor 
från om med 1991 till och med referat nummer 60 år 1996. Jag har dock 
inte redogjort för alla dessa i framställningen. 

1.2.4 Om kapitlen 5, 6 och 7 

I kapitlen 5-7 studerar jag rättskälleläran i tysk skatterätt i allmänhet och 
BFH:s användning av förarbeten i synnerhet. Syftet är att ge perspektiv 
på svensk rättskällelära och att diskutera om något av det som skiljer tysk 
rättskällelära från svensk skulle kunna vara användbart i RR: s lagtolk
ning. 

Utöver svensk rätt har jag alltså valt att studera tysk rätt och endast 
tysk rätt. Det torde kunna hävdas om praktiskt taget varje rättsvetenskap
lig studie att det finns ytterligare frågor och områden som hade kunnat 
utredas och undersökas. Ett typiskt sådant ytterligare område är kompa
rativa undersökningar. Utländsk rätt, eller ytterligare utländsk rätt, skulle 
nästan alltid kunna tillföra värdefulla aspekter. Ambition och omfattning 
av sådana ytterligare frågor och områden bör avgöras utifrån syfte, till
gänglig tid och värdet av annat som kan behandlas inom ramen för den 
aktuella studien. Företeelser i ett rättssystem måste ses i ljuset av den 
kontext i vilket de ingår.2° För de frågor som är aktuella här har jag fun
nit att en ganska djupgående undersökning är nödvändig för att studien 
skall vara meningsfull. Detta har nödvändiggjort en koncentration till 
endast ett främmande lands rättssystem. 

Valet av tysk rättskällelära som jämförelseobjekt och inspirationskälla 
framstod som naturligt. Tysk och svensk rättskultur har stora likheter, 
varför möjligheten att anpassa tjänliga delar av tysk teori och praktik till 
svenska förhållanden generellt sett är stor. Vidare är tysk rättsteori syn
nerligen omfattande och enligt min uppfattning generellt sett av hög kva
litet. Av betydelse för valet av Tyskland var även det faktum att Tyskland 
är en av de ursprungliga medlemsländerna i nuvarande EU och därför är 
av intresse för diskussionen i EU-relaterade frågor. Slutligen är tysk 
rättsteori och rättspraxis omfattande, vilket bl.a. gör att många relevanta 
frågor är väl belysta. 

Undersökningen av tysk rättskällelära är uppdelad i tre kapitel. Kapitel 
5 ("Tysk rättskällelära - allmän del") ger en allmän bild av rättskälleläran 

20
· Strömholm 1972 s. 258f. 
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i tysk skatterätt och av BFH:s domskäl. Redogörelsen för tysk rätts
källelära är avsevärt mer fuJlständig än den om RR:s tolkningsmetoder i 
kapitel 4 och omfattar även en redogörelse för dels de övriga rätts
källoma och deras roll i rättskälleläran och dels för lagtolkningsmeto
dema i allmänhet. Vissa delar av redogörelsen för och diskussionen om 
BFH:s tolkningsmetoder är dock ganska allmängiltiga och kan därför i 
någon utsträckning ses som en allmän belysning av en viss tolknings
metod, t.ex. systematisk lagtolkning. 

Kapitel 6 ("Förarbeten i Bundesfinanzhof') är en empirisk undersök
ning av användning av förarbeten i BFH:s rättspraxis. Metoden är här i 
princip densamma som den som användes i kapitel 4. Jag har dock här i 
högre grad varit hänvisad till egna rättsfallsstudier. Se vidare kapitel 6. 

Kapitel 7 ("Sammanfattning och utvärdering av tysk rätt") består av 
två delar. Den första delen är en kombinerad sammanfattning av tysk 
rättskällelära och jämförelse av svensk och tysk rättskällelära. I den 
andra delen diskuterar jag om metodologiska förfaranden i BFH skulle 
vara lämpliga även i RR. Utvärderingen är inte upplagd på samma sätt 
som i kapitel 4, utan är mer inriktad på vad som kan vara användbart i en 
svensk kontext. Jag prövar alltså inte tysk rättskällelära på samma sätt 
mot utgångspunkterna i kapitel 2 och 3 som jag prövar svensk i kapitel 4. 

1.2.5 Om kapitel 8 

I kapitel 2-7 utvecklar jag en analysmetod för juridisk argumentation och 
diskuterar svensk och tysk rättskällelära utifrån denna. I samband där
med kommer jag fram till vissa önskemål avseende den juridiska meto
den. I dessa kapitel (2-7) infogas inte önskemålen i någon övergripande 
struktur eller metodologi för praktisk rättstillämpning. I kapitel 8 ("Mål
styrd lagtolkning") utvecklar jag dock vissa riktlinjer för en sådan meto
dologi. Jag föreslår helt enkelt en tolkningsmetod som skall rymma en 
syntes av de önskemål som framkommit i kapitel 2- 7. Denna metod ger 
ledning för bl.a. förarbetenas användning vid lagtolkningen. Det är dock 
inte fråga om någon fullständig och detaljerad rättskällelära, utan snarare 
om en skiss på ett slags ramverk för lagtolkning. 

Jag ger i kapitel 8 först en problematiserande bakgrund avseende rätts
källelärans förutsättningar och mål. Därefter identifierar och utvärderar 
jag några grundläggande delvis alternativa sätt att se på och utföra lag
tolkning. Slutligen redovisar jag mitt eget metodförslag (målstyrd lag
tolkning) och diskuterar detta utifrån de önskemål som beskrivits tidigare 
i framstäJlningen. 
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1.2.6 Allmänna avgränsningar 

Jag kommer inte att beröra bevisfrågor eller att samlat behandla frågor 
om redovisningens förhållande till skatterätten eller förhållandet mellan 
skatter och civilrätt. Inte heller går jag in på tolkning och tillämpning av 
dubbelbeskattningsavtal. 

Den svenska skatteflyktslagen sätter förarbetena i centrum på ett spe
ciellt sätt.2 1 Jag har .inte diskuterat detta särskilt. Primärt rör denna fråga 
enligt min mening lagstiftningsteknik snarare än domstolarnas eget val 
att använda förarbeten vid tolkning av skattelag och avgränsningen att 
inte behandla skattetlyktslagen känns därför naturlig. 

I tysk rätt behandlas endast federal skattelagstiftning och inga äldre 
skattelagar än de som stiftats i enlighet med Grundgesetz (från 1949).22 

Frågor om huruvida olika typer av förarbeten tillmäts eller bör tillmä
tas större eller mindre betydelse behandlas inte på något systematiskt 
sätt, inte heller frågor om inbördes konflikt i förarbetsmaterialet eller 
betydelsen av förarbetenas ålder för deras relevans som tolkningsargu
ment. Frågan vilken typ av ledning som hämtas från förarbetena (såsom 
uttalanden om allmänna syften eller mer konkreta tolkningsförslag) har 
inte heller varit central i framställningen, men den diskuteras i samband 
med frågor kring värdet av förarbetsuttalanden som tolkningsargument. 
Nämnda frågetyper kan dock hanteras utifrån sådana kriterier som före
slås i denna avhandling. 

Vissa av EG-rättens källor kan sägas utgöra en slags förarbeten till 
sådan svensk lagstiftning som syftar till att implementera EG-rätten. 
T ex. kan EG-direktiv ses som förarbeten till svensk implementeringslag
stiftning. Om inget annat anges i den fortsatta framställningen avses dock 
med förarbeten primärt uttalanden i propositioner om syftet med i propo
sitionen föreslagen lagstiftning eller om hur man avsett att lagstiftningen 
skulle tolkas och tillämpas. 

När j ag diskuterar EG-rätt och EU-medlemskapets betydelse för rätts
källeläran utgår jag i diskussionen frän att ifrågavarande EG-regler till
kommit i enlighet med EG-rättens normgivningsregler. Vidare utgår jag 
från att svenska domstolar lojalt bör sträva efter att uppfylla EG-rättens 
krav som de formulerats av i första hand EG-domstolen. 

2
1. Se Grosskopf m.fl 1996 s. 538 och Lindencrona 1983 s. 500f. 

22· Skattelagstiftningen tillhör förbundstatens fakultativa kompetens. Denna kompetens bar 
dock utnyttjats i så hög utsträckning att a lla mer betydande skattelagar är federala (Nyman 
1984 s. 20 och Wennerström 1993 s. 32). 
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1.3 Vissa terminologiska klarlägganden 
Det kan vara av värde att klarlägga vad som avses med vissa använda 
begrepp. 

En viktig distinktion i denna avhandling är den mellan sakskäl och 
auktoritetsskäl.23 Med sakskäl avses i det följande skäl som går ut på att 
man bör göra något därför att det är eller skulle bidra till något som anses 
eftersträvansvärt. Med auktoritetsskäl avses skäl att göra något därför att 
ett sådant handlande finner stöd i en källa som enligt rättskälleläran till
mätas auktoritet. När ett sakskäl beaktas kan argumentationen exempel
vis lyda: "vi väljer handlingsalternativ a istället för handlingsalternativ b 
därför att handlingsalternativ a ger ett mer rättvist resultat". Argumenta
tion med stöd av ett auktoritetsskäl ärt.ex.: "vi väljer tolkning b istället 
för tolkning a därför att tolkning b finner stöd i förarbetena". Naturligtvis 
kan sakskäl anföras för att man bör följa auktoritetsskäl, se i första hand 
kapitel 2 och 3. Det torde vara svårt att dra någon helt entydig skiljelinje 
mellan sakskäl och auktoritetsskäl, men det hindrar inte att distinktionen 
används. 

Man skiljer ibland mellan två nivåer av tolkning, där den ena nivån är 
att fastställa meningen med ett språkuttryck som används i lagtexten och 
den andra är den "tolkning" som går därutöver. T.ex. skiljer Strömholm 
mellan deskriptiv och konstruktiv tolkning24 och bland andra Ekelöf skil
jer mellan tolkning och rättstillämpning25

. Jag har dock inte ansett det 
motiverat att upprätthålla denna åtskillnad i den löpande terminologin. 
Jag använder istället termen lagtolkning på det sätt som torde vara vanli
gast i juristkretsar, alltså för att beteckna det intellektuella arbete som är 
nödvändigt för att bilda sig en uppfattning om gällande rätt i en fråga.26 

Begreppet rättstillämpning får beteckna tillämpning av regler på kon
kreta fall, inklusive den föregående (lag)tolkningen av dem. 

Begreppet rättskällelära används här på samma sätt som av Eckhoff. 
Rättskälleläran är alltså läran om vad man bygger på och hur man reso
nerar när man tar ställning i rättsfrågor de lege lata.27 Uttrycket tolk
ningsmetod används för att beteckna ett metodologiskt förfarande, t.ex. 
att man följer förarbetena eller argumenterar ur ett teleologiskt perspek
tiv. 

23· Se Schmidt 1972 s. 570ff för en likartad distinktion (mellan bundna och öppna argu
ment). 
24 Strömhohn 1996 s. 432. Se även Hultqvist 1995 s. 331 m.v.h. 
25 Ekelöf 1976 s. 31. Se även t.ex. Lindblom 1991 s. 29f. 
26 Jämfört.ex. Lodin m.fl. 1997 s. 524. 
27

· Eckhoff 1993 s. I I. 
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Viktiga komponenter i rättskälleläran är de olika hanteringsreglerna, 
t.ex. regeln att lagtext har företräde framför doktrinen. Dessa ges en 
mängd olika mer eller mindre synonyma beteckningar i doktrinen28 men 
kallas alltså i det följande för hanterings regler. 29 Ibland använder jag 
också uttrycket rättskälleprinciper för sådana hanteringsregler som rör 
just användningen av en eller flera rättskällor vid lagtolkningen.30 

Många uppfattningar, principer och banteringsregler sägs ha prima 
facie-karaktär.31 T.ex. hävdar Peczenik att man bar en etisk prima facie
skyldighet att följa lagen.32 Jag använder själv termen prima facie flitigt. 
Uttrycket betyder att man skall eller bör göra något om inte tillräckligt 
starka skäl talar emot detta.33 Det kan sägas vara en provisorisk norm. 
Prima facie-skyldigheten kan vara mer eller mindre stark; t.ex. anses 
skyldigheten att följ a Jagen vara starkare än skyldigheten att följa förar
betena (i den mån en skyldighet att föija förarbetena föreligger). 

När olika tolkningsmetoder diskuteras används ofta termerna "objektiv 
metod" och "subjektiv metod" .34 Objektiv brukar en metod kaJlas som tar 
sikte i första hand på lagtexten och där man försöker avgöra tolkningsfrå
gor med ledning av vad som framstår som en naturlig tolkning av själva 
lagtexten. Tolkningsmetoder som hör till denna grupp är bokstavstolk
ning av lagtext, systematisk lagtolkning och objektiv teleologisk metod. 
Uttrycket subjektiv metod betecknar att man tolkar lagen i ljuset av den 
lagstiftarvilja som låg till grund för lagen, ofta i hög utsträckning med 
ledning av lagförarbetena. Tolkningsmetoder som hör till de subjektiva är 
dels att hämta konkreta tolkningsanvisningar i förarbetena och dels den 
subjektiv-teleologiska metoden. 

Jag menar att terminologin objektiv och subjektiv metod är oklar och 
medför risk för missförstånd. Det är nämligen lätt att blanda samman 
beteckningarna subjektiv och objektiv som de används på ovan beskrivet 
sätt med deras allmänspråkliga användning. Allmänspråkligt används 
uttrycken för att beteckna t.ex. att man "förhåller sig objektiv" eller att 
någon är "subjektiv" när hans eget tyckande anses ligga till grund för 
något ställningstagande. Ett exempel på att uttryckens dubbla betydelser 
kan leda till osäkerhet är följande: RR talade i RÅ 1994 ref 31 (Astramå-

28· T.ex. metoder, hanteringsregler, tolkningsprinciper, metano1mer, tolkningsmetoder, 
rättstillämpningsmaximer, lagtolkningsnormer, rättskälleprinciper och rättskällenormer. 
29· Jämför Strömholm 1996. 
30· Jämför Eckhoff 1993 s. 14f. 
3

1. Ibland talas om tumregler eller riktlinjer, se Strömbolrn 1996 s. 34 och 242- 245 m.v.h. 
32

· Peczenik 1995 s. 527ff. 
33

· Se Peczenik 1995, bl.a. s. 140 och 525ff. 
34· Se t.ex. Melz 1992 s. 614 och Strömholm 1996 s. 453f. 
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Jet) om att ett uttalande i förarbetena av departementschefen kunde till
mätas betydelse "endast om det i objektivt hänseende finns fog för en 
sådan tolkning". Detta formulering kan, åtminstone sedd isolerat, förstås 
antingen som att den tolkning som finner stöd i förarbetena också måste 
framstå som en naturlig tolkning av själva lagtexten eller som att den 
tolkning som finner stöd i förarbetena mer i allmänhet måste kunna sägas 
vara en välbetänkt lösning. Enligt min mening visar detta exempel att 
uttrycken lätt leder till osäkerhet om vad som avses. För övrigt kan man 
vara "objektiv" även om man använder en subjektiv metod.35 

Dylika otydligheter undanröjs om man när man talar om vad som bru
kar kallas objektiv respektive subjektiv tolkningsmetod lägger till ändel
sen "istisk" efter objektiv och subjektiv. Det gör jag i den fortsatta 
framställningen. Sålunda talas om t.ex. "objektivistisk teleologisk metod" 
och om "subjektivistisk" tolkning. 

1.4 Anvisningar för användning av avhandlingen 
En enkel och bra anvisning för läsaren är naturligtvis att läsa hela texten 
från början till slut. I praktiken finns dock ett stort värde i att kunna nyttja 
forskning mer selektivt. Jag skall därför ge vissa anvisningar för ända
målsenlig selektiv läsning av avhandlingen och för användning av av
handlingen på andra positivrättsliga rättsornråden än skatterätten. 

För den som i första hand vill studera utgångspunkterna för utvärde
ring och förslag i den fortsatta framställningen rekommenderar jag läs
ning av kapitel 2 och 3. De är helt centrala för den fortsatta framställ
ningen. Om man därtill läser kapitel 8 har man tagit del av vad som enligt 
min uppfattning utgör kärnan i avhandlingen. 

I kapitel 3 diskuteras ett flertal mål för rättstillämpningen. Av dessa 
tror jag att avsnitten om förutsebarhet, likabehandling, domskälsoptime
ring och hanteringsekonomi kan läsas fristående från övriga delar av 
avhandlingen. 

Första delen av kapitel 4 beskriver användning av förarbeten i svensk 
skatterätt. Den kan läsas fristående. För att även läsa den efterföljande 
utvärderingen av användning av förarbeten bör man även ha läst kapitel 2 
och 3. 

3~ I diskussionen om hur förarbeten bör användas vid tolkning av skattelag anförs för 
övrigt inte sällan att en subjektiv metod blir mer objektiv(!). Om man använder sig av för
arbeten anses nämligen inte räustillämparens egna ställningstaganden få så stor betydelse, 
se t.ex. Hartmann & Walter 1984 s. 176. 
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Intresset för rättsjämförelser är med rätta stort i rättsvetenskapen. 
Kapitel 5 ger en tämligen ingående bild av den tyska skatterättens rätts
källelära. Kapitel 6 kan nog rekommenderas endast för specialintresse
rade, men kan då läsas fristående från andra kapitel eller, ännu bättre, 
tillsammans med kapitel 5. En alternativ väg är att enbart läsa den första 
delen av kapitel 7. 

Avhandlingen är som påpekats helt inriktad på skatterättslig problema
tik, med särskild tonvikt på RR:s rättstillämpning. Detta hindrar inte att 
framställningen i stora delar bör kunna vara användbar även för andra 
frågor. Särskilt lämpad är den förstås för lägre instansers tolkning av 
skattelag. Här bör diskussionen i princip vara tillämplig fullt ut, med 
reservation för att ändamålsövervägandena blir något annorlunda36 och 
att den empiriska undersökningen endast gäller de undersökta domsto
larna. 

Delar av framställningen kan säkert användas även utanför den rent 
skatterättsliga sfären. Här är jag dock osäker på hur rättvisande och 
användbart materialet är och försiktighet är därför tillrådlig. Jag tror dock 
att åtminstone de grundläggande utgångspunkterna i kapitel 2 och 3 har 
mer allmänt intresse, att målsättningar (t.ex. förutsebarhet) kan uppnås 
med ungefär samma tolkningsmetoder inom andra rättsomräden och att 
den senare delen av kapitel 7 och hela kapitel 8 kan vara av visst intresse 
också för andra rättsområden. 

36
· T.ex. är det inte lika angeläget för lägre instanser att formulera allmängiltiga och 

ledande domskäl, jämför 3 .6. 
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2 Grundläggande utgångspunkter 

2.1 Inledning 

Allting måste betraktas i för
hållande till dess högsta mål. 
Först då får det sin rätta bety
delse. 
FREDRIKA BREMER37 

Jag skall i detta kapitel redogöra för de grundläggande utgångspunkterna 
för min utvärdering av tolkningsmetoder och för mina förslag i metodfrå
gor. Dispositionen av kapitlet är följande: Först diskuteras vad som är 
rättstillämpningens övergripande mål och vi lken principiell ställning mål 
för rättstillämpningen har för juridisk argumentation. Därefter diskuteras 
vad jag kallar lojalitetsprincipen, varför ytterligare mål bör ställas upp 
och, kort38

, vilka dessa mål är. Slutligen diskuteras olika faktorer som 
bidrar till att göra rättsti llämpningen tämligen enhetlig och förutsebar, 
trots dess komplexa ändamålsstrukturer. 

Jag vill understryka att kapitel 2 endast utgör det första steget mot en 
fortsatt diskussion och en mer utvecklad teoribildning i senare kapitel. 
En avsevärd konkretisering görs särskilt i kapitel 3. 

2.2 Målsättningar som utgångspunkt 
Jag kommer i det följande att diskutera metodfrågor utifrån ett mål
perspektiv. Frågorna kommer att diskuteras i ljuset av målsättningar för 
rättstillämpningen såsom lojalitet, förutsebarhet och likformighet i rätts
tillämpningen. 39 Utgångspunkter för hela det fortsatta arbetet är att rätten 
ses som ett människoverk, en kulturprodukt40 helt i vår tjänst och makt, 

37 Hertha, 1856. 
38· Se vidare kapitel 3. 
J9 Se även Jareborg 1984 s. 79ff för ett liknande tillvägagångssätt. 
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att rättstillämpning är en mänsklig verksamhet och att den övergripande 
målsättningen för denna verksamhet är att åstadkomma något vi anser 
vara eftersträvansvärt. Beslutsfattandet bör därför styras av verkliga mål 
och behov.41 En central fråga blir då naturligtvis vad vi vill uppnå med 
rättsordningen och rättstillärnpningen. 

Vad som är eftersträvansvärt i dömande verksamhet är naturligtvis 
beroende av rättstillämpningens samhällsfunktion och av för den 
dömande verksamhetens särskilda fömtsättningar (se nedan). Detta syn
sätt medför att det övergripande målet för dömande verksamhet kan defi
nieras på följande sätt: 

Domstolarna bör eftersträva den tolkning som, med beaktande av rätts
tillämpningens samhällsfunktion och särskilda förutsättningar, utgör den 
vid en samlad bedömning mest rimliga lösningen av en konkret situation. 

Denna utgångspunkt är i och för sig viktig men den är samtidigt tämligen 
innehållslös och okontroversiell42. Den säger egentligen inget om vad 
som kännetecknar en sådan rimlig tolkning eller om vilka tolkningsargu
ment som borde vara relevanta. Däremot är utgångspunkten avsedd att 
vara ett ställningstagande för eftertanke och intellektuell självständighet 
vid det juridiska beslutsfattandet och mot en slentrianmässig, oreflekte
rad "lydnad". 

Utgångspunkten måste alltså konkretiseras avsevärt. Den presenterade 
målsättningen kommer därför att utvecklas i den fortsatta framställ
ningen och spjälkas upp i flera målsättningar, som kommer att diskute
ras.43 Ledande frågeställningar är då vilka målsättningarna för rätts
tillämpningen är, med vilka tolkningsmetoder de kan uppnås och hur 
målen bör prioriteras inbördes - allt med särskild inriktning på använd-

40
· Synen pä rätten som en kultmprodukt är ingen nyhet. Se t.ex. Strahl 1994 s. 145 och 

Coing 1993 s. 13 1 ff. Se även H. Andersson 1994 s. 13 lf och Strömholm 1977. Jag utgår 
från att domstolarna inte skall försöka fi nna någon "metafysiskt" bindande eller annars 
preexisterande naturlig rätt. Om det finns något sådant (t.ex. gudomligt) regelsystem - vil
ket i och för sig knappast kan uteslutas - torde föru tsättningar saknas för att ett sådant 
arbetssätt skulle fungera praktiskt. Det är tänkbart att synnerligen sofistikerade filosofiska 
modeller kan ge vissa svar på vissa frågor, men jag tror inte att sådana modeller eller reso
nemang skulle kunna komma att accepteras eller förstås och kunna tillämpas av praktisk 
tillämpande jurister. Se även Frändberg 1984 s. 60 och Strömholm 1996 s. 82. En annan 
sak är att etiken bör spela en roll vid rättstillämpningen (se längre fram). 
4

1. Jämför även t.ex. Kriele 1979 och Strahl 1994 s. 148: "Om det är riktigt att ... rätten är 
ett människoverk, finns det all anledning ... att forma den så, att den tillgodoser deras öns
kemål" samt Klami 1992 s. 180: "The main idea of rational decision making is to maxi
mize the expected utility". 
42

· Vem skulle vilja fatta andra avgöranden? 
43

· Se särskilt innevarande kapitel samt kapitel 3. 
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ning av förarbeten vid tolkning av skattelag. Dessa är avhandlingens 
huvudfrågor. 

Att målen ställs i centrum står på intet sätt i motsättning tiU att tillmäta 
auktoritetskäJlor, som RF44, EG-rätt45 eller vanlig lag46, relevans för en 
diskussion i metodfrågor. T ex. kan användningen av förarbeten vid lag
tolkning diskuteras delvis med ledning av RF.47 Den här företrädda upp
fattningen att det juridiska beslutsfattandet bör styras av önskemål på 
samhället betyder naturligtvis inte heller att sedvanliga rättskällor och 
käJlnära tolkningsargument skulle komma att bli irrelevanta. En mängd 
skäl talar för att tillmäta dessa en stor betydelse, bl.a. får ett lojalt och 
regelnära beslutsfattande antas vara en förutsättning (bland flera) för ett 
ordnat och förnuftigt samhällsliv.48 

Auktoritetsskäl bärs dock ytterst upp av allmänna målsättningar för 
rättstillämpningen, eftersom alla auktoritetsskäl till slut måste motiveras 
med sakskäl (även om sådana motiveringar i praktiken nästan aldrig utta
las).49 En domstol bör följaktligen strängt taget t.ex. inte följa en lagtext 
enbart därför att det är en lagtext utan därför att det är en lagtext och att 
den lojala tillämpningen anses vara den "vid en samlad bedömning mest 
rimliga lösningen". Att så är fallet är dock naturligtvis nästan alltid nära 
nog en självklarhet. Vad som är den bästa lösningen måste nämligen 
bedömas mot bakgrund av flera aspekter än uppfattningar om vad som de 
lege ferenda vore det mest lämpliga rättsläget.50 

Man kan således finna utgångspunkter för diskussion om tolkningsme
toder i såväl allmänna målsättningar (som förutsebarhet) som i auktori
tetskäl. 51 I princip är dock de allmänna målsättningarna principiellt 
överordnade.52 Se vidare 2.4. 

44
· Det är möjligt att söka argument avseende metodologiska frågor i grundlagen. T.ex. här

leder Hultqvist 1995 s. 332 ett analogiförbud inom skatlerätten från RF och Lindencrona 
L 983 s. 500 argumenterar på grundval av delegationsförbudet pli skatteområdet för en i 
förhållande till gamla RF större följsamhet till förarbeten. 
45

· Se 3.2.3. 
46· T.ex. ger 36 § FPL stöd för uppfattningen att RR:s avgöranden skall tillmätas prejudi
katvärde. 
47

· Se tex. Hultqvist 1995. 
48

· Se främst 2.3. 
49

· Peczenik 1995 s. 209. Jämför även Summers I 978 s. 730ff. 
50 Se främst kapitel 3. 
5 1 Jämför Schmidt 1972 s. 581. 
52· Jämför även Peczenik 1995 s. 209 och Summers 1978 s. 730ff. 
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2.3 Auktoritetslojalitet - och dess räckvidd 
En fundamental komponent i det moderna samhället är att domstolarnas 
dömande verksamhet styrs av auktoritetskällor, särskilt lagar och förord
ningar och att de arbetar lojalt med och leds av lagtexten och strävar efter 
att tolka denna i ljuset av dess ordalydelse och systematik.53 Lagen ses 
som ett auktoritativt normativt dokument. En viss lojalitet också mot lag
stiftarviljan som den kommit till uttryck i förarbetena hör också enligt 
min uppfattning samman med ett sådant arbetssätt. Arbetssättet diskute
ras mer ingående i 3.2. 

Det här företrädda synsättet på rätten som ett instrument för att för
verkliga sociala behov står inte i strid med auktoritetslojaliteten.54 Det 
finns knappast någon anledning att ifrågasätta lämpligheten i att se auk
toritetslojalitet som ett mål för rättstillämpningen eftersom auktoritetslo
jalitet torde vara en förutsättning för ett ordnat samhällsliv och för en 
förutsebar och likformig rättstillämpning.55 Inte minst gäller det sagda på 
ett så detaljrikt rättsområde som skatterätten. Principen att lagtexten är 
utgångspunkt för det juridiska arbetet har också i demokratisk ordning 
kodifierats i RF (se främst RF I: 1) och framstår som så självklar att den 
inte behöver någon ytterligare motivering. 56 

Det kan förefalla vara en tilltalande lösning att uppställa auktoritetslo
jalitet som det enda målet för rättstillärnpningen (målmonism). Detta 
skulle innebära att man endast skulle sträva efter att tillämpa lagar så 
lojalt som möjligt samt att rättskälleläran skulle konstrueras med endast 
detta mål för ögonen. Ett fundamentalt problem med en sådan målmo
nism är dock att det inte är möjligt eller lämpligt att fastställa ett enskilt 
och någorlunda konkret mål som det enda viktiga för rättstillämp
ningen. 57 Om den övergripande målsättningen för rättstillämpningen är 
att man skall välja den "vid en samlad bedömning mest rimliga lös
ningen" kan det inte utan vidare hävdas att det är optimalt att alltid 
enbart inrikta lagtolkningen på att tolka lagtext och förarbeten så lojalt 
som möjligt. Den "mest rimliga lösningen" torde kunna uppnås endast 

53
· Se bl.a. Jareborg 1984 s. 79 och Strömholm 1969 s. 660f. 

54
• Se även Strömholm 1977 s. 102. 

55· Jämför diskussionen i not 40 om andra källor för rätten. 
56

· Påhlsson l 995:II s. 115 formulerar detta väl: "Hela rättsystemet bygger på den konven
tion som detta betraktelsesätt utgör". 
57

· Se Lex. Peczenik 1980 s. I 90f: "Den faktiska lagtolkningen är en kompromiss av båda 
stilarna [fri och bunden tolkningsstil, min anm.]; kompromissen är för komplicerad för att 
kunna underkastas något enstaka huvudvärde", Klami 1989 s. I 0 om rättens multimålka
raktär samt Jareborg 1992 s. 90. Jämför även det övergripande, men därför också mycket 
allmänna målet i 2.2. 
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under förutsättning att flera faktorer och målsättningar vägs mot varand
ra. Som mål för rättstillämpningen har auktoritetslojaliteten vissa 
begränsningar som gör att den inte bör ses som rättstillämpningens enda 
mål. Jag skall här diskutera dessa begränsningar. 

En första begränsning av auktoritetslojalitetens användbarhet är att 
rättskällorna långtifrån alltid ger tillräcklig ledning för att avgöra alla 
tolkningsfrågor. Ibland kvarstår en osäkerhet även efter att alla rättskällor 
beaktats. Det är alltså inte alltid möjligt att säga att något av de aktuella 
tolkningsaltemativen är mer lojalt än det andra. Denna osäkerhet beror 
typiskt sett på att fallet är särpräglat i förhållande till reglelingsinforma
tionen, som därför ger alltför lite infonnation, eller på att reglelingsinfor
mationen ger stöd för flera oförenliga tolkningsaltemativ. Det är alltså 
inte alltid möjligt att avgöra vilken tolkning som är mest lojal. 

Osäkerheten kan mycket väl bestå även om man skulle hävda att rätts
tillämparen skall vara lojal inte bara mot rättskälloma utan även mot 
rättskälleläran.58 Ingen torde idag hävda att det i de skrivna rättskälloma 
tolkade med ledning av rättskälleläran verkligen finns en klar lösning på 
al la frågor.59 Rättskälloma och rättskälleläran bildar alltså inte tillsam
mans något heltäckande periodiskt system, där svaren på alla rättsfrågor 
enligt ett förutbestämt, detaljerat arbetsprogram kan analyseras fram med 
säkerhet. För att ta beslutsfattandet "ända fram" krävs inte sällan (kanske 
rent av alltid60) självständiga val av rättsti llämparen. Värderingar och 
sunt förnuft kommer alltid att ha ett visst utrymme i det juridiska besluts
fattandet. 

När rättskälloma inte ger entydigt besked är det inte heller särskilt 
meningsfullt att i dessa mycket långtgående söka stöd för valet mellan 
olika tolkningsaltemativ. Det blir här lätt snarast en fråga om spekulation 
som inte kan motiveras med de skäl som bär upp auktoritetslojaliteten, 

58 Förmodligen bygger rättskälleläran på ftera olika hänsyn. Redan att uppställa lojalitet 
med rättskälleläran innebär därför att fter mål än lojalitet kommer att beaktas. Det skulle 
dock i och för sig vara möjligt att ställa upp en rätLSkällelära helt inriktad på lojalitet. 
59· Peczenik 1980 s. 190: "Sedvanerättsliga metatolkningsregler avgör dock inte alla tolk
ningsfrägor; ftera Lolkningsfrägor måste juristerna själva besvara genom au utföra värde
ringar, och genom att använda s k öppna, värderande argument". Klami 1989 s. 11 
framhåller att "En renodlad rättspositivism är dock en icke-existerande idealtyp. Transfor
mationen frän teleologi till normativitet kan aldrig vara slutgiltig och ej heller uttöm
mande". Se även Alexy 199 1 s. 22, Eckhoff 1993 s. 169, Ekelöf 1986 s. 114, Jareborg 
1984 s. 77 och 80, Klami 1979 och 1989 s. 62, Larenz 1991 s. 204, 283ff, 346, Peczenik 
1995 s. 603, Strömberg 1964 s. 619 samt Strömholm 1996 s. 444, 450 och 497. Se avsniu 
8.3 för vidare diskussion. 
60· Också att så att säga "ställa upp" på en lojal tillämpning av en för det aktuella faJlet helt 
entydigt regel är ett resultat av en värdering. 
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som att det skulle bidra till förutsebarhet och likformighet i rättstillämp
ningen. Man måste överväga hur långt spekulationer i lojal anda bör dri
vas och om inte andra målsättningar än lojalitet då kan tillmätas 
relevans, särskilt inom ramen för vad som fortfarande är lojalt. 

Om auktoritetslojaliteten alltså inte alltid ger tillräcklig ledning kan 
man säga att det lojala arbetet i positivistisk anda bör vara eller de facto 
är modererat i den bemärkelsen att inte allt av betydelse för fastställande 
av rättsläget måste så att säga krystas ur lag och förarbeten. Också mer 
öppna argument kan ha betydelse för att komplettera regleringsinforma
tionen och lösa eventuella motsägelser.61 Man bör därvid enligt min 
mening söka ledning i andra målsättningar och t.ex. fråga sig vilken tolk
ning som bäst svarar mot någon annan eftersträvansvärd målsättning, 
t.ex. förutseba.rhet eller materiell lämplighet. Det bör påpekas att detta 
inte i sig behöver vara "illojalt", utan bara att fler mål än den rena lojali
teten med lagtext och förarbeten är relevanta. 

En i rättsteoretisk litteratur ofta diskuterad fråga är vad domstolarna 
bör göra när en lojal tolkning av reglerna ger resultat som framstår som 
oacceptabla. I ljuset av den ovan uttalade målsättningen kan det inte utan 
vidare hävdas att lagen skall följas helt oavsett de materiella konsekven
serna. Det kan enligt min uppfattning finnas situationer där det är motive
rat och försvarligt att avvika från lagen. En sådan situation skulle t.ex. 
kunna vara att lagstiftaren genom en uppenbar lapsus råkat föreskriva en 
dubbel beskattning av skattskyldiga som skulle enkelbeskattas och detta 
framstår som helt oacceptabelt. Det har förekommit att RR har (enligt 
flera författares bedömning) fattat beslut i strid mot skattelagtext.62 Det 
auktoritetslojala arbetssättet bör enligt min mening vara villkorat, i den 
meningen att man inte undantagslöst och helt okritiskt accepterar vad 
som står i auktoritetskällor. Det är alltså nödvändigt att beakta åtmins
tone elementär moral.63 I den fortsatta framstäJlningen kommer jag dock 
inte att mer ingående behandla frågan om avvikelse från klar lagtext, 
eftersom sådan avvikelse endast kan vara motiverad i extrema undantags
fall. 

Om avvikelse frän lagtexten bedöms vara motiverad kan en sådan rätts
tillämpning ibland företas utan att något brott mot den positivisti ska arbets-

61. Se not 59. 
62· Se om RÅ 1974 A 850 i 4.1.2. 
63

· Jämför även Bydlinski 1991 s. 559, Frändberg 1984 s. 60 och Peczenik 1995. 
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metoden behöver ske, nämligen genom att falla tillbaka på så kallad 
kodifierad naturrätt64 

- i första hand konventioner och grundlag - för att 
motivera avvikelser från skattelagtext. Den kodifierade naturrätten bör dock 
inte därför uppfattas som den enda tänkbara grunden för avvikelse från lag
texten. 65 

Det kan alltså konstateras att lojalitet mot auktoritetskällor är en funda
mental målsättning för det juridiska beslutsfattandet, men att det inte bör 
ses som rättstillämpningens enda mål. 

2.4 Andra mål - och deras relevans 
Lojalitet i ovan avsedd bemärkelse bör alltså inte utgöra den enda mål
sättningen för rättstillämpningen. Fler målsättningar måste ställas upp. 
Dessa skall i första hand komplettera den övergripande målsättningen när 
en lojal analys inte ger tillräcklig ledning. De skall även i viss utsträck
ning kunna motivera och rättfärdiga andra tolkningar än de som enligt 
auktoritetslojaliteten är mest närliggande. 

Enligt min uppfattning bör man identifiera en grupp tämligen konkreta 
och hanterliga mål för rättstillämpningen som de flesta kan enas om är 
värdefulla. Dessa mål kan sedan (1) ligga till grund för diskussion om 
tolkningsmetoder, i rekommenderande såväl som utvärderande syfte. De 
kan också ge en bas dels för (2) supplering när det "vanliga" juridiska 
arbetssättet ger oklara besked och dels för (3) överprövning av utfallet av 
en lojal tolkning. Eventuellt kan målen också (4) vara av visst intresse för 
lagstiftningsarbete. Därtill bör anmärkas att förståelse för målen för rätt
tstillämpningen också ger en djupare förståelse dels för lagtolkning i all
mänhet och dels för tolkningsargument och hanteringsregler och deras 
egentliga värde och relevans. En sådan förståelse är enligt min uppfatt
ning en förutsättning för god rättstiHämpning. 

Vilka målsättningarna för rättstillämpningen är utgör inte en teoretisk 
fråga; svaret följer av värderande ställningstaganden, av synen på rätten 
och samhället. Mer exakt vilka mål som bör uppställas är en gammal 
frågeställning, intimt sammankopplad med värderingar och erfarenheter 
om rätten och dess natur. Det finns inga helt rätta svar i sådana frågor. 66 

Uppfattningarna varierar säkert mellan olika samhälls- och yrkesgrupper 

64· Uttrycket från Klami l990:IIJ s. 28. 
65

· Det kan anmärkas att RF idag knappast har särskilt stor relevans för skatterättens mate
riella innehåll, se Mattsson 1985 s. 83ff. 
66

· Se Strömberg 1964 s. 619. 
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och även över tiden67. Slutligen träder olika mål i förgrunden inom olika 
rättsområden68 och enligt min mening till och med mellan olika frågor 
inom ett visst rättsområde69. 

Frågan vilka mål som kan och bör ställas upp för rättstillämpningen 
kommer att utvecklas ingående i kapitel 3. Jag kommer där att ställa upp, 
motivera och diskutera följande målsättningar som mål för rättstillämp
ning i skattefrågor: A) Att den dömande verksamheten i hög utsträckning 
bör styras av materiella och metodologiska regler och att domstolarna 
bör eftersträva lojalitet gentemot lagstiftningen och de uppfattningar som 
legat till grund för denna. B) Förutsebarhet i rättstillämpningen. C) En 
likformig rättstillämpning, så att lika fall bedöms lika. D) En till de mate
riella effekterna rimlig rättstillämpning. E) Vidare bör man prestera dom
skäl som bl.a. ger ledning för framtida rättstillämpning och möjliggör 
granskning av skälen för avgöranden. F) Slutligen måste hanteringseko
nomiska aspekter beaktas. De två sistnämnda målen tar inte primärt sikte 
på det materiella resultatet, men är av indirekt betydelse för de andra 
målen och för hur förarbeten bör användas vid juridisk argumentation. Se 
vidare nedan. 

Flera mål för rättstillämpningen har alltså relevans för valet mellan 
olika tolkningsalternativ. För att avgöra vad som är "den vid en samlad 
bedömning mest rimliga lösningen ... " måste därför enligt min bedöm
ning tolkningsfrågor avgöras mot bakgrund av målen för rättstillämp
ningen. En ledande frågeställning bör då vara vilken tolkning som 
förverkligar de viktigaste målen. Lagtolkning bör alltså ytterst ses som 
en verksamhet där olika målsättningar vägs mot varandra. Auktoritets
skäl ("rättskällor") är centrala i denna process, men just därför att och 
under förntsättning att de faktiskt bidrar till att rättstillämpningens mål 
uppnås. Detta synsätt är viktigt i den fortsatta framställningen. 

Ett exempel på detta synsätt är att när förarbetena talar för en tolkning 
och man anser att ett annat tolkningsaltemativ är klart mer materiellt till
fredsställande70 bör valet mellan de två alternativen ses som en fråga om 
att ta ställning för vilken av tolkningsalternativeo de starkaste sakskälen 
talar. T.ex. kan en förarbetsbunden tolkning motiveras med att den troli
gen är mer förutsebar. Det kan även hävdas att avvikelse från ett klart 
förarbetsuttalande skulle leda till rättsosäkerhet i framtida fall om detta 

67
· Strömholm 1996 s. 426. 

68
· Coing 1993 s. 155. 

69
· Se kapitel 3. 

70 Se 3.5.2 om begreppets innebörd. 
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innebär ett brott mot en hävdvunnen tolkningsprincip. För det andra tolk
ningsaltemativet talar sakskäl som att en materiellt lämplig tolkning har 
ett egenvärde och att rättstillämpningen (åtminstone slutinstansavgöran
den) ofta får konsekvenser för lång tid framöver. 

2.5 Sammanhållande och konserverande faktorer 
Om man utgår från att rättstillämpningens teleologi är komplex och att 
rättskälleläran inte ger tillräcklig ledning uppstår frågan hur dagens rätts
tillämpning kan vara så likformig och förutsebar som den ändå är. 

Flera faktorer samverkar till att göra rättstillämpningen förutsebar och 
l.ikformig, trots dess multimålteleologi. Dessa faktorer är: omfattande 
ledning i fom1 av ett ofta informativt källmaterial; sunt förnuft; socialt 
tryck och formella sanktioner. Jag skall här diskutera dessa faktorer. De 
är alltså relevanta i dagens rättssystem, men de skulle kunna fylla samma 
funktion med en delvis annan lagtolkningsideologi.71 

Även om rättskällorna och rättskälleläran ger rättstillämparen ett visst 
spelrum finns det ramar för den juridiska argumentationen utanför vil.ka 
det inte är accepterat att röra sig. T.ex. råder ingen egentlig tvekan om att 
lagtexten bör analyseras i enlighet med juridisk språkbrukskonvention 
och om att man inte utan goda skäl bortser från klara förarbetsuttalanden. 
Ett betydande socialt tryck vilar på rättstillämparen att hålla sig inom 
dessa ramar. T.ex. torde de flesta notarier, fiskalsaspiranter och fiskaler ha 
mycket starka incitament att arbeta på ett sätt som gillas av överordnade 
kollegor, vars uppfattning om deras prestationer har stor betydelse för 
den fortsatta kaniären. Vidare förväntar sig parterna att domstolen skall 
tolka lagen på ett "normalt" sätt. Det är säkert inte betydelselöst. Det 
sociala trycket och socialiseringen är säkerligen en viktig orsak till att 
rättstillämpningen är så likformig som den är.72 

Därtill kommer formella sanktioner som skadestånd, disciplinpåfölj
der och straff73

, som kan aktualiseras vid avsteg från vad som anses vara 
korrekt juridiskt arbete. Vidare kan beslut i strid mot hanteringstradi
tionen ändras av högre instanser. 

71 De är därför av intresse även i kapitel 8 (särskilt 8.5.1.). 
72. Se även vid not 16. 
73

· Tjänstefel, se Brottsbalken 20: l. Här har dock HD i NJA 1990 s. 542 (om vårdslös myn
dighetsutövning vid häktningsbeslut) uttalat att spelrummet för olika uppfattningar måste 
vara ganska betydande. 
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Jag är övertygad om att även rättstillämparnas förnuft och omdöme är 
ytterligare en förklaring till rättstillämpningens relativa likformighet och 
förutsebarhet. Det finns goda skäl att argumentera på ett likartad sätt och 
att sträva efter förutsebarhet istället för att välja mer fria och/eller ovän
tade lösningar. En prövning av vad som är "den vid en samlad bedöm
ning mest rimliga lösningen .. . " ger nästan uteslutande vid handen att en 
lojal och förutsebar tolkning är att föredra framför friare tolkningsalter
nativ. Det är mycket svårt att motivera avsteg från klar ledning i rättskäl
lorna. Även i de fall där lagtexten inte ger klara svar, ger ofta komp
letterande rättskällor, hanteringsregler och hanteringstradition (se strax 
nedan) ledning för rättstillämpningen. Det är mycket som talar för att 
dessa indikationer bör följas. 

Vidare kännetecknas lagtolkningen, till skillnad från många andra dis
kussioner i beslutsfrågor (t.ex. politiska), av tillgång till ett ofta informa
tivt källmaterial, rättskälloma, vilka bildar utgångspunkten för besluts
fattandet. Detta källmaterial, tillsammans med den ledning rättskälle
läran ger, ger oftast goda förutsättningar för en ordnad, förutsebar och 
likformig rättstillämpning. Därtill kommer att det inte är några nybörjare 
som tillämpar rättsreglerna, utan vana domare med en hanteringsvana, 
hanteringstradition och intuition som säkerligen på ett väsentligt sätt 
kompletterar regleringsinfonnationen och rättskällelärans mer uttryck
liga hanteringsregler. Sådan kunskap kallas ibland "tyst kunskap"74 och 
dess innehåll är svårt att formulera närmare. Förutsättningarna för förut
sebarhet och likformighet är alltså bättre än när många andra frågor dis
kuteras och skall avgöras.75 

Även om rättens multimålteleologi medför att inget enskilt mål eller 
någon enskild rättskälla eller hanteringsregel kan tillåtas vara allena sty
rande för beslutsfattandet, utan att istället en vägning av olika målsätt
ningar måste göras, är multimålteleologin och sakskälens principiellt 
överordnade karaktär praktiskt relevanta framför allt i de svårare fallen. 
Att alltid företa en mer ingående vägning av olika mål mot varandra vore 
däremot helt överdrivet och alltför tidskrävande76 och att utan synnerli
gen starka skäl välja en tolkning i strid mot rättskällor och hanteringstra
dition vore rent olämpligt. 

En viss öppenhet ligger dock i rättstillämpningens natur. Man får inte 
förvänta sig att total enighet skall uppnås i alla lagtolkningsfrågor.77 

74· Se Wennström 1996 om "tacid knowledge", bl.a. s. 25 m.v.h. 
75

· Jämför Peczenik 1995 s. 529f. 
76

· Se 3.7 . 
77. Jämför Peczenik 1996 s. 80. 
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Rättstillämpning är maktutövning och hur den bör gå till kommer alltid 
att debatteras och bör alltid debatteras. Rättens väsen är inte enkelt och 
därför bör - detta är ett genomgående synsätt i denna avhandling - olika 
typer av förenklade synsätt i metodfrågor ses med stor skepsis om de syf
tar till att beskriva någon definitiv sanning, metod eller prioritering, men 
endast med sund skepsis om de gör anspråk på att vara förnuftiga, må så 
vara mycket starka, tumregler. 

2.6 Om metodikens och hanteringsreglernas 
ställning 

Enligt den här företrädda uppfattningen ligger hanteringsreglernas värde 
i att de bidrar till att rättstillämpningens mål uppnås. Denna hanterings
reglemas utpräglat tjänande funktion hindrar dock inte att de verkligen 
behövs. En åtminstone prima facie gällande, tämligen detaljerad rätts
källe lära är oumbärlig i första hand därför att den bidrar till att många av 
rättstillämpningens mål uppnås. 

Några exempel: (1) Det skulle medföra orimliga arbetsmässiga belast
ningar om varje beslutsfattare skulle behöva tänka ut sitt eget sätt att 
motivera ett avgörande från grunden utan att i någon del kunna följa en 
existerande rättskällelä.ra. En annan sak är att ingen enligt min uppfatt
ning bör arbeta med rättstillämpning av betydelse för andra utan att själv 
begrunda och i någon utsträckning ta ställning till de allmänna utgångs
punkterna, metoderna och målsättningarna för beslutsfattandet. Eftersom 
sådana ställningstaganden alltid torde vara delvis individuella kan möjli
gen hävdas att varje beslutsfattare har en i viss utsträckning individuell 
rättskällelä.ra. (2) God förutsebarhet i beskattningen förutsätter att meto
derna för lagtolkning är kända och följs. (3) Hanteringsreglerna gör att 
väsentliga aspekter inför ett beslut uppmärksammas. De har en heuris
tisk, finnande, funktion. 78 (4) Rättstillä.mpningen skulle inte bli likformig 
utan en i stora delar gemensam hanteringstradition. 

En annan fördel med hanteringsregler är att man trots olika uppfatt
ningar om rättens natur och om rättstillämpningens mål kan finna samma 

78· Jämför Klami 1979 s. 155 och dens. 1989 s. 65. Se även kapitel 8. Genom att t.ex. stu
dera förarbetena beaktas lagstiftarens vilja (jämför Peczenik 1988 s. 261). Heuristik är 
enligt Svenska akademiens ordlista läran om metoder att finna nya vetenskapliga resultat. 
Den heuristiska metoden är att lärarens frågor leder lärjungen att själv finna svaret (ibid.). 
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inslag i rättskälleläran motiverade (t.ex. en viss följ samhet till förarbe
ten). Det är möjligt att uppnå konsensus om många hanteringsregler även 
om konsensus saknas om de bakomliggande målen. T.ex. kan ett visst 
mått av fö ljsamhet till förarbeten motiveras med såväl en syn på domsto
larnas uppgift som att vid rättstillämpningen genomföra lagstiftarnas 
vilja som på argument om att förutsebarhet eller materiellt lämpliga 
domar är viktiga.79 

Användandet av och uppställandet av hanteringsregler är dock förenat 
med vissa problem. När hanteringsregler formuleras (vilket i första hand 
sker i rättsvetenskapliga framställningar och i metodologiska prejudi
kat80) får de lätt ett mer omfattande "tillämpningsområde" och en mer 
definitiv och entydig prägel än vad som är sakligt motiverat. Om man 
t.ex. hävdar att "förarbetsuttalanden som ryms i lagtexten skall följas" 
kommer tillämpningsområdet för denna hanteringsregel att även omfatta 
t.ex. äldre förarbeten och ur materiellt perspektiv tveksamma förarbetsut
talanden. Man kan naturligtvis anse att en stor entydighet i hanterings
reg!ema är så eftersträvansvärd att fördelarna med sådana regler över
väger nackdelen med att reglerna blir något onyanserade. Enligt min 
mening är det dock viktigt att betona att de allra flesta hanteringsregler är 
att se som tumregler. De kan inte ge svar på alla tolkningsproblem.81 

Det är också viktigt att inte tillmäta hanteringsregler större betydelse 
än vad som är sakligt motiverat. Det finns en risk att hanteringsreglema 
tillämpas slentrianmässigt i rättstillämpningen och utan tillräckligt beak
tande av rättstillämpningens mål.82 

Dessutom, som K.lami framhåller, gör sig de skäl som ligger bakom 
hanteringsregler i hög utsträckning gällande vid tolkningen även om man 
inte uppställer några hanteringsregler. 83 Det är t.ex. klart att det finns 
mycket som talar för att RR:s praxis och förarbeten skall följas, även om 
man inte har uppställt en regel om att de under vissa givna förutsättningar 
skall följas. En hanteringsregel kan dock tänkas bidra till större förutse
barhet och likformighet, än en mer förutsättningslös prövning. 

Man kan säga att skälen för att följa en hanteringsregel (och andra 
principer) kan vara mer eller mindre starka beroende på omständighe
terna i det enskilda fallet. Det kan t.ex. vara motiverat att följa en hante-

79· Se t.ex. Peczenik 1988 s. 26 l f för ett antal olika skäl att vid rättstillämpningen följa för
arbetena. Klami 1989 s. 42 framhåller att skillnaden mellan rättspositivismen och mot 
denna kritiska åskådningar är större i teorin än i praktisk juridisk argumentation. 
80· Se 3.6. l om metodologiska prejudikat. 
81. Klami 1979 och Larenz 1991 s. 247. 
82· Se kapitel 4. 
83· Klami 1989 s. 68. 
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ringsregel därför att det i det enskilda fallet skulle leda till att alla de mål 
som bär upp regeln uppnås. Ett sådant exempel är att man i ett fall, i 
enlighet med en (tänkt) hanteringsregel om följsamhet till förarbeten, föl
jer förarbetena därför att det leder till förutsebarhet i det enskilda fallet 
och till en materiellt lämplig lösning samt därför att man genom att följa 
regeln upprätthåller dess karaktär av generellt gällande regel. Ett annat 
typfall är att det är motiverat att följa hanteringsregeln därför att visserli
gen få men ändå tillräckligt många av de mål som bär upp regeln uppnås. 
I exemplet kan kanske följsamhet till förarbeten inte direkt sägas ge för
utsebarhet i det enskilda fallet84 men, nyttan av att följa regeln är större 
än nackdelarna med att avvika från den eftersom man därigenom upprätt
håller hanteringsregelns status av generell regel (och man får därför god 
förutsebarhet sett över den samlade dömande verksamheten). Slutligen 
kan situationen vara sådan att skälen som talar för att följa en regel inte 
väger lika tungt som de skäl som talar för att avvika från den. 

Det skall också framhållas att varje fall i viss utsträckning är särpräg
lat. T.ex. kan rättskälloma tala mer eller mindre starkt för eller mot en 
tänkbar tolkning.85 Vidare är uttalanden i rättskälloma mer eller mindre 
materiellt lämpliga. Rättssäkerhetsaspekter kan också vara i varierande 
utsträckning centrala i olika fall och förutsebarhet är i varierande 
utsträckning uppnåelig. Antalet tänkbara variationer är oändligt.86 Dylika 
variationer i rättstillämpningens rättskälletekniska och ideella förutsätt
ningar leder dels till att ingen i detalj helt bestämd metod alltid på ett 
optimalt sätt kan beakta alla relevanta målsättningar och krav och lösa 
alla frågor och dels till att olika målsättningar kan vara mer eller mindre 
relevanta i olika faU.87 

Målsättningen bör som sagt vara att döma i enlighet med vad som vid 
en samlad bedömning är lämpligast. Det är därför viktigt att beakta att 
målen är mer eller mindre relevanta i olika fall och att de uppnås genom 
delvis olika metodologiska tillvägagångssätt. Det är därför viktigt att 
finna en balans mellan å enda sidan det positiva i hanteringsregler och 
att följa dessa - "formell rättskällelära" - och å andra sidan en friare 
tolkningsstil mot bakgrund av värderingar och rättstillämpningens mål. 
Jag diskuterar hur denna balans kan se ut i kapitel 3 och, främst, i kapi
tel 8. 

84 Kanske därför att förarbetena inte gav särskilt klara besked. 
85· Se vid. not 18. 
86· Se även 8.2. 
87· Jämför not 59 ovan och H. Andersson 1994 s. 128. 
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2.7 Generell eller individuell lämplighet? 
Vad som är en lämplig tolkning av ett lagrum bör vanligen besvaras på 
samma sätt såväl generellt, t.ex. som prejudikat, som i det aktuella 
enskilda fallet. Det är emellertid fullt möjligt att ett beslut kan framstå 
som skäligt i det enskilda fallet men mindre lämpligt som t.ex. prejudi
kat. I sådana fall uppstår frågan om vilken tolkning som bör väljas, den 
generellt lämpliga eller den som ger det mest passande resultat i det 
enskilda fallet. 

Enligt Eckhoff är det en vanlig uppfattning att domstolarna i likhet 
med lagstiftaren i första hand bör fatta avgöranden som är generellt 
lämpliga.88 Jag instämmer helt i denna uppfattning. Rättens utgångs
punkt är att generella regler skall tillämpas på konkreta fall. 89 Särskilt 
framträdande är detta vid slutinstansernas beslutsfattande eftersom deras 
praxis får stor betydelse utanför det enskilda avgörandet och därför bör 
vara passande för fler fall. 

Att lagtolkningen i första hand skall inriktas på generell lämplighet 
står dock inte i motsättning till en nyanserad lagtolkning, där omständig
heterna i det enskilda fallet beaktas. Det är ofta möjligt att vid rättstil
lämpningen beakta särskilda omständigheter och t.ex. tillskapa ett 
undantag för den typ av situation som är uppe till prövning. Detta nyan
serade rättsläge skall dock enligt min mening i princip vara lämpligt som 
en generell regel. 90 

2.8 Sammanfattning 
Rätten ses här som en kulturprodukt i mänsklighetens tjänst och makt. 
Den grundläggande målsättningen för domstolarnas rättstillämpning är 
enligt den här företrädda uppfattningen att sträva efter den vid en samlad 
bedömning lämpligaste lösningen. Detta har ansetts innebära att sakskäl 
måste kunna anföras för gjorda ställningstaganden och att sakskälen för 
den tolkning som valts skall väga tyngre än eventuella sakskäl som talar 
för andra beslut. 

Vad som är lämpligt är i hög utsträckning situationsbundet. Målen för 
rättstillämpningen är inte desamma som för t.ex. lagstiftningsarbete. Det 
övergripande målet för valet mellan olika tolkningsalternativ har därför 

88· Eckhoff 1993 s. 171 f och 303. Eckhoff är dock sj älv mer kluven, se ibid. s. 172. 
89

· Detta avtecknar sig även i RF 11 :2, se även Holmberg & Stjemquist 1980 s. 240f och 
des. 1995 s. I 23f om kravet på generella föreskrifter. 
90

· Se även Eckhoff s. 172. 
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formulerats som att "domstolarna bör eftersträva den tolkning som, med 
beaktande av rättstillämpningens samhällsfunktion och särskilda förut
sättningar, utgör den vid en samlad bedömning mest rimliga lösningen av 
en konkret situation". Denna prövning skall i första hand inriktas på att 
fatta beslut som är generellt lämpliga. 

Av många skäl, bl.a. därför att lagar skapas i demokratisk ordning och 
att domstolarnas uppgift i demokratisk ordning bestämts vara att följa 
och tillämpa dessa lagar bör den normala och primära uppgiften för dom
stolarna vara att tillämpa lagar på ett sätt som är lojalt med lagstiftningen 
och med lagstiftarens intentioner. Enbart sådan Lojalitet leder dock långt
ifrån alltid ända fram till klara tolkningsförslag. Vidare bör enligt den här 
företrädda uppfattningen inte heller ens klara direktiv i form av entydig 
lagstiftning följas helt reservationslöst. Lojalitetsprincipen bör kombine
ras med och balanseras mot flera mål för rättstillämpningen. 

Vilka dessa mål kan anses vara diskuteras ingående i kapitel 3. Att 
målsättningen för juridiskt beslutsfattande bör vara att välja den tolkning 
som utgör "den vid en samlad bedömning mest rimliga lösningen" och 
att detta skall avgöras med ledning av flera mål innebär alltså att rätts
tillämpning bör uppfattas som en verksamhet där frågan ytterst är om att 
väga sakskälen för en tolkning mot sakskälen för en annan. Det hindrar 
naturligtvis inte att tolkningsmetodema och rättskällorna har en viktigt 
ställning och uppgift; utan dem kan viktiga mål som en förutsebar och 
likformig rättstillämpning inte uppnås. 

Rättstillämpningens multimålteleologi behöver dock inte medföra 
rättsosäkerhet och godtycklighet. Ett omfattande juridiskt källmaterial 
och regler och regelbundenheter i och för juridiskt beslutsfattande ger 
goda förutsättningar för en ordnad rättstillämpning. Sunt förnuft och ett 
inte ringa socialt och formellt tryck samverkar till att dessa förutsätt
ningar utnyttjas på ett klokt sätt. 
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3 Målen för rättstillämpningen 

3 .1 Inledning 

... de som tror sig kunna över
blicka allt är fångna i en lullisk 
hybris 
RAGNAR EDVARDSON91 

I kapitel 2 kom jag fram till att ett antal mål bör ställas upp och ses som 
ledande målsättningar för rättstillämpningen. I detta kapitel skall jag 
konkretisera detta genom att diskutera mål som enligt min bedömning är 
centrala för RR:s rättstillämpning och utreda genom vilka metodologiska 
förfaranden i domstolarna dessa mål kan uppnås. Målen bör sedan få 
betydelse på i kapitel 2 beskrivet sätt, det vill säga utgöra målsättningar 
för RR: s tolkning av skattelag.92 Mer exakt vilken betydelse målen bör 
ha är dock en annan fråga. Det är inte någon rättskällelära jag ställer upp 
i kapitel 3. Kapitel 3 kan som sagt snarare beskrivas som en nyanserad 
önskelista, med vissa anvisningar om hur önskemålen kan uppnås. Mer 
samordnade metodologiska förslag diskuteras istället främst i kapitlen 7 
och 8. 

De mål jag skall diskutera är följ ande: A) Att RR:s dömande verksam
het i hög utsträckning bör styras av materiella och metodologiska regler 
och att RR bör eftersträva lojalitet gentemot lagstiftande organ. B) För
utsebarhet i rättstillämpningen. C) En likformig rättstillämpning, så att 
lika fall bedöms lika.93 D) En till de materiella effekterna rimlig rättstil
lämpning. E) Vidare bör domskälen bl.a. ge ledning för andra rättstilläm
pare och möjliggöra granskning av skälen för avgöranden. F) Slutligen 
måste hanteringsekonomiska aspekter beaktas. Alla målen har betydelse 
för användning av förarbeten. 

Utgör då de nämnda punkterna verkligen rättstillämpningens mål? Det 

91. Livsdryck, Bonniers 1993 s. 9 
92

· Se främst 2.4. 
93

· I RR:s egen praxis är fonnell likabehandling mindre centralt eftersom man sällan prö
var flera juridiskt likvärdiga fall. RR kan dock på olika sätt arbeta för att formell li kabe
handling skall uppnås i lägre instanser, se 3.4. 
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vågar jag inte hävda. Inventeringen skall ses som en produkt av mina 
egna och andras åsikter och värderingar. I detta ligger också att målen i 
någon utsträckning speglar tidens anda och sociala behov samt den 
svenska rättskulturen. Sannolikt skulle andra mål identifieras och betonas 
om t.ex. 50 år. Något facit för vilka målen är eller bör vara kan inte upp
ställas. Ett försök att uttömmande och slutligt fastställa målen för rättstil
lämpningen skulle enligt min mening inte kunna tas på allvar, eftersom 
samhället och värderingarna ständigt förändras. Dessutom lever, vitalise
ras och legitimeras rättsordningen av en ständigt pågående diskurs om 
mål och metoder för rätt och rättstillämpning. Om de flesta av de presen
terade målen råder dock viss konsensus i skatterättslig doktrin.94 Vissa 
mål har även stöd i RF. Det är enligt min uppfattning svårt att tänka sig 
andra centrala mål för rättstillämpningen som skulle avvika markant från 
de mål jag ställt upp.95 

Målen kan komma i konflikt med varandra och olika tolkningstekniker 
förhåller sig på olika sätt till olika mål. Frågan om målens inbördes för
hållande och förhållande till olika tolkningsmetoder diskuterar jag, för
utom i detta kapitel, även i bl.a. 4.4ff och kapitel 8. Jag vill redan här 
säga att jag inte placerar målen i någon fast och slutlig inbördes rangord
ning, förutom att lojalitet prima facie har företräde framför andra mål. I 
korthet kan målens förhållande inbördes och till olika tolkningstekniker 
beskrivas på följande sätt: (1) Målen är i varierande utsträckning rele
vanta i olika fall. (2) Målen uppnås ibland med delvis olika tolkningstek
niker och därför kan en tolkningsteknik (t.ex. följsamhet till förarbeten) 
som leder till att ett visst mål uppnås leda till resultat i strid med andra 
mål. Å andra sidan kan en viss teknik (t.ex. språklig tolkning) mycket väl 
bidra till att flera mål uppnås. (3) Tekniken för att uppnå ett visst mål är 
inte nödvändigtvis densamma i varje enskilt fall. 

94· För källor, se under respektive mål. 
95· Andra grupperingar är dock fullt tänkbara. Kvalitativt likartade ärt.ex. följande målin
venteringar: Aarnio 1984 s. I 0, anser förutsebarhet och rättvisa utgöra komponenter i det 
övergripande målet "rättsskydd". Peczenik 1995 s. 99, anser att rimlig förutsebarhet med 
stöd av lagen och hänsynstagande till andra etiska värden utgör "materiell rättssäkerhet" 
och är rättstillämpningens övergripande mål. l likhet därmed anser Tipke & Lang 1994 s. 
58 att skatterätten skall vara rättfärdig (Gerechtigkeit) och rättssäker (de hänvisar vidare 
till Tipke, Die Steuerrechtsordnung, 1993). Eckhoff 1993 s. 127f, menar att lojalitet mot 
lagstift.aren och "gode resultater" - vilket förefaller främst ta sikte pä den materiella inne
börden i rättstillärnpningen - av norska domstolar ses som mål (eventuellt bland Her) för 
rättsti llämpningen. 
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3.2 Lojalitet och regelnärhet 

3.2.1 Lojalitet 

Jag skall här diskutera målet lojalitet. Begreppet kommer att utvecklas 
närmare, men i korthet avses med begreppet lojalitet att domstolarna 
lojalt följer lagtexten och i viss utsträckning även lagstiftarviljan, som 
den kommer till uttryck i förarbetena. 

Ett fungerande rättssystem är en förutsättning för ett organiserat sam
hällsliv och därför måste regler som är avsedda att vara bindande även 
tillämpas på ett, inom rimlighetens gräns, lojalt sätt.96 Detta torde vara 
nödvändigt för rättsordningens stabilitet. Principiell lojalitet torde även 
vara en förutsättning för att uppnå flera andra mål för rättstillämpningen, 
som t.ex. förutsebarhet och likformighet.97 Lojalitet med rättsregler har 
naturligtvis även ett demokratiskt värde och har stöd i RF.98 Därför bör 
lagar och förordningar som utomordentligt stark huvudregel följas och 
tolkas med traditionella regelnära metoder, oavsett deras innehåll.99 

Denna lojalitet mot lagen omfattar inte endast den regel som i första 
hand är aktuell att tolka och eventuellt tillämpas, utan även andra regler 
som skulle kunna ha betydelse för frågan om hur primärregeln skall tol
kas. Här finns särskilt skäl att peka på de av RF:s regler som kan vara rele
vanta för tolkning av skattelag.100 Efter EU-inträdet skall rättstillämp
ningen vara lojal också mot EU:s regelsystem och mot de krav på svenska 
domstolar som EG-rätten innebär. Jag diskuterar detta särskilt i 3.2.3. 

I vilken grad bör förarbetena omfattas av lojalitetsmålet?101 Sannolikt 
kan domstolarnas stora följsamhet till förarbeten förklaras bl.a. av att 
domarna anser att en viss lojalitet med lagstiftarviljan är eftersträvans
värd. 102 Enligt min mening bör man inte utan goda skäl bortse från förar-

96
· Se även Frändberg 1973 s. 159 och Strömberg 1964 s. 626f. 

97· Se även 2.3, jämför även Peczenik 1995 s. 530 . 
98· Se i första hand RF 1: I 3 st. 3. 
99

· Jämför även t.ex. Eckhoff 1993 s. 127, Holmberg & Stjemquist 1995 s. 124, Hultqvist 
1995 bl.a. s. 107, Jareborg 1992 s . 124, Lind 1996-97, Strömholm 1996 s. 423f och Alex
ius 1996 s. 362ff. Se även Påhlsson 1995:II s. 115, som framhåller att hela rättssystemet 
bygger "på den konvention som detta betraktelsesätt utgör". 
100· Se även 7.2.7. 
io1. Frågan om vilken betydelse förarbetsuttalanden bör tillmätas måste besvaras utifrån e tt 
helhetsperspektiv. Här är frågan endast om förarbeten bör följas av just lojalitetsskäl. 
102

· Petren 1987 s. 3 10 hävdar att det i RR finns "en stark moralisk-etisk ambition att i 
rä ttstillämpningen söka förverkliga det som folkviljans representanter velat uppnå när de 
antog lagen". Se även Frändberg 1973 s. 159 . 
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betsuttalanden, särskilt relativt nya sådana som är avsedda att få genom
slag i rättstillämpningen. Det är naturligt att försöka förstå lagarna med 
ledning av förarbetena och förarbetsreferenser bör kunna användas för att 
rättfärdiga tolkningar, oavsett om därigenom andra mål för rättstillämp
ningen uppnås eller inte. 103 Förarbetena har även en demokratisk förank
ring som ger dem en viss auktoritet. 104 Särskild demokratisk förankring 
har enligt min uppfattning lagstiftarnas centrala värdeavgöranden, om de 
kommer till klart uttryck och ligger väl i linje med lagstiftningen. 105 

Dessutom skulle regelmässigt bortseende från förarbetena kunna driva 
fram en otymplig och omfattande lagtext och kanske mindre utförliga 
förarbeten. 106 

Mot bakgrund av att andra mål för rättstillämpningen också är viktiga 
och av att lagstiftaren har möjlighet att kodifiera sina önskemål, bör för
arbetena dock inte följas utan vidare. De bör följas endast under förut
sättning att det leder till övervägande positiva effekter, alltså om 
följsamheten till förarbetena bidrar till att rättstillämpningens mål upp
nås. Det är inte något axiom att så alltid är fallet. Om andra målsättningar 
starkt talar för en annan tolkning kan det motivera avsteg från förarbe
tena. 

Jag vill dessutom hävda att lojalitet även kan innefatta en i någon 
utsträckning överprövande attityd gentemot förarbetena. Lojala medar
betare, om ett sådant uttryck kan användas för domstolarnas förhållande 
till riksdag och regering, är inte nödvändigtvis endast "lydiga" utan bör 
även ha en beredskap att korrigera mindre lyckade uttalanden. Om t.ex. 
ett förarbetsuttalande passar mindre väl in i regelsystemet kan det inte 
utan vidare hävdas att det är mer lojalt att följa förarbetena än att bevara 
koherensen i detta system, åtminstone om det finns skäl att anta att sys
tembrottet inte var direkt avsett. En sådan modererad hållning kan fak
tiskt även möjliggöra produktion av förarbeten som är mer informativa 
än om förarbetena följs blint eftersom lagstiftaren då vet att eventuella 
mindre lyckade uttalanden inte nödvändigtvis följs vid rättstillämp
ningen. 

Det förekommer att förarbetena talar för en annan tolkning än den som 
ligger närmast till hands efter en analys av enbart lagtexten. Vilket av 
tolkningsaltemativen är mest lojalt i dessa fall? Frågan är svår att besvara 

103
· En annan fråga är hur man skall göra om andra mål skulle tala för andra tolkningsalter

nativ. 
104

· Bratt & Tiberg 1989 och Peczenik 1988 s. 261. Se även Tipke 1993 s. 1242. 
105· Liknande även Larenz 1991 s. 328. 
106

· Lind 1993 s. 3 I 6f och Lindencrona 1983 s. 496. 
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generellt. Det framhålls inte sällan, säkert med viss rätt, att alla lagstiftar
nas skäl för lagstiftningen inte alltid står att finna i förarbetena. 107 Det 
kan mot bakgrund härav hävdas att det mest lojala egentligen borde vara 
att främst följa lagtexten snarare än förarbetena. Om lagstiftaren önskar 
uppnå vissa mål utan att skriva ut dem i förarbetena måste nämligen 
dessa intentioner ändå på ett eller annat sätt komma till uttryck i lagtex
ten. Kanske en aning paradoxalt kan alltså hävdas att den hängivet lag
stiftarlojale rättstillämparen i vissa fall i princip borde se mer till 
lagtexten än till förarbetena. Å andra sidan kan det naturligtvis även tän
kas att lagstiftarens avsikter kommit till uttryck i förarbetena men inte i 
lagtexten. Vilket som är mest lojalt mot lagstiftarens intentioner på det 
materiella planet kan därför inte besvaras entydigt. Här har jag dock dis
kuterat lojalitet i förhållande till just lagstiftarens materiella intentioner. 
Lojalitet kan emellertid även ses som en uppgift att utgå från och full
följa lagstiftarens formella intentioner. Här kan då hävdas att det faktum 
att viss information ges i lagtexten och annan i förarbetena åtminstone 
prima facie bör uppfattas som att det som står i lagen är vad som i tvi
velsmål skall följas. En sådan prioritering kan sägas vara lojal inte bara 
mot RF, som uppenbarligen bygger på att den offentliga makten skall 
utövas under lagar, utan också mot de principer som ligger bakom lag
stiftarens val av lagstiftningsteknik. 

Att prioritera lagtexten framför förarbeten ger också en tolkningsme
tod som är bättre ägnad att bidra till att även andra målsättningar för 
rättstillämpningen uppnås.108 En sådan prima facie-prioritering (som 
alltså här enbart rört just lojalitet) betyder dock inte nödvändigtvis att 
lagtexten först skall analyseras så djupgående som bara är möjligt. Om 
lagtexten i ett visst fall är ganska intetsägande men möjligen kan sägas 
tala något mer för en viss tolkning är det inte nödvändigtvis mer lojalt att 
välja denna tolkning än en annan som finner klart stöd i förarbetena. 

Även om lojalitet är viktigt, är det stor skillnad mellan att följa ganska 
klara direktiv i lag och förarbeten och att låta lagtolkningen präglas av ett 
mycket långtgående sökande efter stöd i lag och (särskilt) förarbeten 
även när dessa inte ger god ledning. Man hamnar i det senare fallet lätt i 
rena spekulationer. Det är också långtifrån säkert att en sådan metod är 
ägnad att bidra till en förutsebar och likformig rättstillämpning109 och 
värdet ur demokratisk synvinkel måste ifrågasättas. Om i ett visst fall 
inget aktuellt tolkningsaltemativ är mer lojalt än andra tänkbara tolk-

107· Se Hellner 1991 s. 67 och Sundberg 1990 s. 238 samt för tysk rätt Kom 1989 s. 166. 
108

· Set.ex. 3.3.3 och vid not 265. 
109

· Lodin m.fl. 1997 s. 531 och Melz 1992 s. 618. 
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ningsalternativ, saknar därför lojalitetsmålet praktisk relevans för val av 
tolkning. 

Min uppfattning är alltså att lojalitet bör ses som ett argument för att 
följa förarbeten. Däremot bör det inte uppfattas som ett tvingande argu
ment, ens när förarbetena är förenliga med lagtexten. Jag vill också 
hävda att lojalitetsmålet inte är det mål som med störst styrka talar för en 
viss följ samhet till förarbeten vid rättstillämpningen. Målen förutsebar
het och likformighet i rättstillärnpningen kan ge minst lika starka argu
ment. 

3.2.2 Regelnärhet 

Kännetecknande för juridiken och juridisk verksamhet är att man isolerar 
de samhällsfenomen reglerna rör (t.ex. företagsombildningar eller dubbel 
bosättning) från en mängd tänkbara aspekter på fenomenen och tänkbara 
argument för olika lösningar. Den juridiska tekniken innebär sålunda att 
man avfärdar en stor del av de aspekter som skulle kunna anläggas på 
frågorna såsom irrelevanta för lösningen av de aktuella tolkningsfrå
gorna. Rättsfrågan avgörs istället med ledning av i förväg bestämda reg
ler som ser till ett fåtal aspekter och är, kan man säga, lite "fyr
kantiga".110 Man kan tala om en regelnära teknik eller om juridiskt 
arbete " i positivistisk anda". Ett icke ringa inslag av denna regelnära tek
nik är sannolikt nödvändigt för samhällsfriden och för att ge psykolo
giskt stöd åt beslutsfattare. 111 Det finns alltså ett värde i att vid 
rättstillämpningen "krama ur" auktoritetskällorna - främst lag, förarbe
ten och RR:s praxis - i materiella frågor genom ingående analys och att 
inte lägga stor vikt vid mer rättspolitiska eller annars icke-rättsliga 
aspekter. 

Regelnärhet i förhållande till lagtext och förarbeten sammanfaller i 
princip med det ovan diskuterade lojalitetsmålet. Regelnärheten är dock 
ett vidare begrepp än lojalitet mot lag och förarbeten. Regelnärhet kan 
även föreligga i förhållande till källor som saknar den auktoritet som till
erkänns lag, förarbeten och slutinstanspraxis, t.ex. doktrinen och RSV:s 
rekommendationer. Eventuellt kan regelnärhet även ti ll dessa källtyper 
vara en lämplig målsättning för rättstillämpningen. Här skall dock en 
annan typ av regelnärhet diskuteras, något jag kallar metodologisk regel
närhet. Även den juridiska argumentationen kan vara regelnära i betydel
sen att domstolsavgöranden i hög utsträckning framstår som ett utfall av 

110
· Se Strömholm 1996 s. 303f. 

111 Så även Eckhoff 1993 s. 325 samt Strömholm 1996 s. 303f och 494. 
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inte bara materiella regler utan även av regler och principer i rättskälle
läran. r det följande använder jag beteckningen regelnärhet (som kan 
vara större eller mindre) för att beteckna att domstolarnas beslut är för
enliga med, ett resultat av och verkar vara ett resultat av materiella och 
metodologiska regler. I första hand avses här i förväg existerande regler 
och principer, men domstolarna kan förstås j viss utsträcknjng även ställa 
upp nya och för framtiden giltiga regler och principer. Särskilt gäller 
detta på metodologins område. 

Jag tror att regelnärhet även i förhållande till övriga rättskälletyper och 
till metodologiska riktmärken är eftersträvansvärt och bör ses som en 
målsättning i rättstillämpningen. Regelnärheten ger som sagt psykolo
giskt stöd åt beslutsfattare och det torde vara lättare för allmänheten att 
acceptera rättstillämpningens resultat och respektera rättsordningen om 
rättstillämprungen förefaller att vara ett utflöde av existerande och 
genomtänkta regler snarare än en konsekvens av domstolens egna, friare 
resonemang. När det gäller den metodologiska regelnärheten kan det 
även göras gällande att det verkar ganska cyniskt för en utomstående 
betraktare om domstolarna till synes godtyckligt väljer mellan olika 
tänkbara tolknjngsargument. 112 Om tolkningsmetoderna är klara och tyd
liga är blir det även lättare att föra en konstruktiv debatt om dem. 113 

Ytterligare ett argument är att regelnärhet torde bidra till förutsebarhet 
och likformighet. 114 Slutligen bidrar regelnärhet till möjligheterna att 
kontrollera domstolarna. 115 

Det övergripande önskemålet för metodologisk regelnärhet är alltså att 
domstolens val mellan olika tolkningsargument och tolkningsalternativ 
skall vara, och för utomstående förefalla vara, förenligt med och i hög 
utsträckning ett resultat av regler i rättskälleläran. Denna regelnärhet kan 
se ut på många vis. Strömholm uttalar en sympati för en i hög utsträck
ning teoretiskt inriktad verksamhet där verifierbara kriterier (t.ex. en i 
skrift uttryckt lagstiftarvilja) bör tillmätas stor betydelse. 116 Metodolo
gjsk regelnärhet kan dock i och för sig även utgöras av att man följer en 
rättskällelära som påbjuder mer öppna och värderande ställningstagan
den, t.ex. ändamålsaspekter. Även i detta fall beror domstolens ställ
ningstagande i och för sig på att de följer rättskällelärans direktiv. Med 
en sådan metod kan visserligen förutsebarheten tänkas bli lidande, men 

112
· Hirsch 1961 s. 300. 

113
· Se 3.6.2. 

114
· Se 3.3 och 3.4. Se även Tipke 1993 s. 1237 och 1245. 

115
· JämförTipke 1993 s. 1245. 

116
· Strörnholm 1996 s. 443f. 
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det avgörande kriteriet är då ändå "reglerat" i rättskälleläran och metoden 
kan därför sägas vara regelnära i här avsedd bemärkelse. 117 

Metodologisk regelnärhet kan inte uppnås till fullo. Det är inte möjligt 
att konstruera en rättskällelära som alltid ger klara svar. 118 Det är vidare 
viktigt att framhålla att maktutövning alltid innebär ett ansvar för beslu
tens rimlighet totalt sett och därför måste denna strävan efter regelnärhet 
balanseras mot sunt förnuft i allmänhet och en viss öppenhet för olika 
företeelser, problem och förutsättningar. Rättsliga spörsmål är inte sällan 
mångbottnade och komplexa och RR:s avgöranden får (som prejudikat) 
betydelse långt utanför det enskilda fallet. En viss metodologisk mobilitet 
är därför nödvändigt. 119 Detta är dock inget argument emot att eftersträva 
ett mått av metodologisk regelnärhet och att söka förklara och efterhand 
utveckla rättskälleläran så att domstolars val mellan tolkningsargument 
och tolkningsalternativ generellt sett inte förefaller slumpartat. Tvärtom 
tror jag starkt på att en övergripande juridisk metod, ett samlat och 
genomtänkt sätt att hantera rättsliga problem, bör eftersträvas. 120 Detta 
innebär inte nödvändigtvis att den slutliga tolkningen eller valet mellan 
olika tolkningsargument alltid skall kunna förutses, men däremot att 
valet mellan olika tolkningsargument skall vara ett utflöde av en samlad 
teknik. Principerna för en sådan teknik kan utvecklas av i första hand 
rättsvetenskapen och, inte minst, domstolarna själva. 121 

3.2.3 Särskilt om lojalitet mot EU och användning av förarbeten 

Lugn stod han mot Europa, en 
skägglös dunder~ud. 
ESAIAS TEGNER 122 

En utgångspunkt i denna avhandling är att svenska domstolar bör sträva 
efter att lojalt uppfylla EG-rättens krav, i enlighet med EG:s rättsakter 
och EG-domstolens praxis. Det har ifrågasatts huruvida användning av 
svenska förarbeten vid lagtolkningen går att förena med EU-medlem-

117
· Inget hindrar för övrigt att även formerna för beslutsfattande genom sådana mer öppna 

kriterier fintrimmas i metodläran och t.ex. ger ledning för hur ändamålet skall fastställas. 
118

· Se not 59. 
119

· Se även Miiller 1995 s. 38 och jämför Larenz 1991 s. 247. Som Peczenik I 995 s. 220, 
305 och 375f framhåller har också hanteringsreglerna endast prima facie-karaktär. 
120

· Se vidare kapitel 8 för diskussion och förslag. 
12

1. Se vidare 3.6 om domstolarnas roll. 
122· Ur Karl XII, 1818. 
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skap. 123 Jag skall här belysa frågan om förarbetenas stäUning efter EU
inträdet. EG-rätten har ännu en relativt begränsad betydelse för skatte
rättens del, men dess principiella relevans är stor och det är troligt att 
dess praktiska betydelse med tiden kommer att öka. Frågan är därför vik
tig att belysa. 

Min uppfattning är att det går utmärkt att förena användning av förar
beten med EU-medlemskap och att en sådan förening också bör eftersträ
vas. 124 Jag utgår i det följande från att EG-domstolen endast undan
tagsvis lär influeras av svenska förarbeten vid sin tolkning av EG-rätt
ten.125 

Det grundläggande elementet i EU-medlemskapets påverkan på prin
ciperna för tolkning av svensk skattelag är EG-rättens företräde och 
eventuella direkta effekt samt principen om EG-rättskonform tolkning. 126 

Den direkta effekten kan sägas snarare vara en fråga om huruvida 
svenska författningar får tillämpas än hur de skall tolkas. Om EG-rättsak
ter tillämpas direkt har som sagt svenska förarbeten ingen relevans. Jag 
skall därför koncentrera framställningen till EG-rättskonform tolkning. 

Diskussionen om EG-rättskonform tolkning har i Sverige hamnat i 
skuggan av redogörelser för EG-rättens företräde framför nationell 
rätt. 127 I praktiken torde dock EG-rättskonform tolkning komma att få 
stor betydelse för praktisk rättstillämpning, särskilt om samarbetet inom 
EU ökar på skatte01mådet. 128 Mycket är ännu oklart om principens inne
börd och betydelse och en mer ingående utredning vore egentligen moti
verad. Detta är dock inte rätta platsen för en sådan. Jag skall här endast 
ge en mycket kortfattad redogörelse för principens innebörd som den 

123
· Set.ex. Bemitz 199 1- 92, Pehrson 1991- 92 s. 637 och Påhlsson 1995:n s. 129. 

124· Peczenik 1994-95 är av samma åsikt avseende användning av förarbeten och den av 
honom förespråkade juridiska sammanvägningsmetoden. 
125

· Se Bernitz 199 1- 92 s. 38 och Klam.i 1996 s. 146. Det förekommer att juridiska lös
ningar i medlemsstatema görs till EG-rätt och det är tänkbart att även svenska lösningar 
kan komma au stå modell för framtida EG-regler. Det betyder dock inte att svenska tolk
ningar, i Lex. förarbeten, kommer att, eller borde, vara vägledande för EG-domstolens 
tolkning av sådana EG-regler. Ändamålen med regleringarna är nämligen inte nödvändigt
vis desamma, se Schön 1993 s. 53 och Everling J 992 s. 386. 
126

· Principen kallas ibland von Colson-principen, direktivkonform tolkning eller fördrags
konform tolkning. Ofta talas också om " indirekt effekt". 
127 Förhållandet tycks ha varit likartat i Tyskland, se Jarass 1991 s. 2 1 lf. Se om EG-rättens 
direkta effekt, Ståhl 1996 s. 65-68. 
128· Jämför Nielsen 1994-95 s. 303. 

50 



skildrats i doktrinen129
, för att därefter behandla dess konsekvenser för 

användning av förarbeten. 
Principen om EG-rättskonform tolkning uttalades av EG-domstolen 

1984, i von Colson och Harz och har sedan bekräftats och utvecklats i ett 
flertal avgöranden. 130 Principen om EG-rättskonform tolkning innebär att 
nationell domstol , inom vissa ramar, skall tolka nationell rätt så att den 
blir förenlig med EG-rätten. 

Såväl EG-direktiv som Romfördraget och i princip även EG-förord
ningar torde kunna utgöra referens vid tolkning av nationell rätt. 131 Dess
utom bör enligt EG-domstolen även icke bindande EG-rättskällor 
beaktas i viss utsträckning. 132 Störst betydelse för skatterätten har direk
tiv. Det är också om direktiv EG-domstolens praxis om EG-rättskonforrn 
tolkning handlat, och det är direktivens rättsverkningar som diskuterats 
mest i doktrinen. 

Det anses föreligga en plikt för domstolarna att använda sig av en EG
rättskonform tolkning även om den aktuella EG-rättsakten inte har direkt 
effekt. 133 Därigenom kompletteras den direkta effekten. Mer oklart tycks 
vara vilken relevans EG-rättskällor har för EG-rättskonform tolkning om 
eventuella tidsfrister för implementering inte gått ut. 134 Även lagstiftning 
som tillkommit före den aktuella EG-rättskällan anses omfattad och skall 
alltså tolkas EG-rättskonformt. 135 

Klatt är att EG-rättskonform tolkning får omfattande och svåröver
skådliga konsekvenser. I t.ex. Staatssecretaris var fråga om tolkning av 
begreppet "leverans" i holländsk mervärdesskattelag och i artikel 5 st. 1 i 

129· Allmänna redogörelser om principen finns i: Hagsgård 1996 s. 67-72, Jarass 1991, 
dens. 1994 s. 89-97, Nielsen 1995 s. 111 -1 19, Prechal 1995 s. 200-245 samt Schön 1993. 
130

· 14183 von Colson respektive 79183 Harz. De kommenteras närmare av Hagsgård 1996 
s. 67-69. Principen kan stödjas på två principiellt olika sätt, dels uti frän nationella traditio
nella tolkningsprinciper och dels utifrån EG-rätten, se Jarass I 991 s. 215ff och Schön 
1993 s. 36ff. EG-domstolen stöder principen på samarbetsförpliktelsen i Romfördragets 
artikel 5 och på 189:3, se Nielsen 1996 s. 67 och Jarass 1991 s. 2 15. (BFH:s avgörande 
BFHE 152, 556 (s. 561) från 1988 bygger dock klart på nationella traditionella övervägan
den - BFH menade att det var lagstiftarens syfte att implementera direktivet.) 
13

1. Se Jarass 199 1 s. 223, dens 1994 s. 89 och Nielsen 1995 s. 115. 
132

· Se Nielsen I 996 s. 7 I. 
133

· Se Hagsgård 1996 s. 70, Jarass 1994 s. 9 I, dens. 199 I s. 22 l och Nielsen 1995 s. Il 7f 
-alla m.v.h. Se dock di Fabio 1990, som anser att endast EG-regler med direkt effekt skall 
ligga till grund för EG-rättskonfom1 tolkning. 
134

· Se vidare Hagsgård 1996 s. 72, Jarass 1994 s. 92, dens. 1991 s. 22 1, Nielsen 1995 s. 
I I 8 och Wiklund 1997 s. 83. Här kan i not 130 nämnda nationell-traditionella motive
ringar komplettera den EG-rättsliga, se Jarass I 991 s. 221. 
135

· Det ledande avgörandet är C-106189 Marleasing, se Hagsgård 1996 s. 69f, Jarass 1994 
s. 92f, dens. 199 1 s. 220, Nielsen 1995 s. I 18, Prechal 1995 s. 209 och Schön 1993 s. 44. 
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6:e mervärdesskattedirektivet. Den holländska domstolen (Hoge Raad) 
ville vid tolkningen anknyta till förståelsen av leveransbegreppet i hol
ländsk civilrätt. EG-domstolen uttalade dock klart att för att ändamålet 
med 6:e mervärdesskattedirektivet, ett enhetligt mervärdesskattesystem, 
skulle förverkligas måste ledning för tolkningen av leveransbegreppet 
sökas i EG-rätten. 136 

I normalfallet torde den nationella lagtexten, särskilt implementerings
lagstiftning, stå i överensstämmelse med EG-rätten eller lämna utrymme 
för en konform tolkning. Mer komplicerat blir det om lagtextens ordaly
delse inte eller endast med svårighet är förenlig den EG-rättskonforma 
tolkningen, då ställs frågan om räckvidden av principen på sin spets. I 
von Colson uttalades att nationell domstol skall tolka lagstiftning kon
formt "in so far as it is given discretion to do so under national law" 137 

och i det senare avgörandet Marleasing användes uttrycket "as far as pos
sible" .1 38 Terminologin är oklar139

, liksom läget i sak. 
Det har dock hävdats att de nationella tolkningsreglerna skall vara 

avgörande och att tolkningen därför endast skall sträcka sig så långt som 
dessa tillåter.14° Förutsättningen för en EG-rättskonform tolkning anses 
därför vara att det enligt den nationella rättskälleläran finns ett spelrum 
inom vilket den konforma tolkningen ryms.141 

Principen anses kunna användas i horisontella förhållanden, det vill 
säga mellan enskilda. 142 Enligt min bedömning torde det innebära att 
EG-rättskonform tolkning i princip bör kunna motivera tolkningar till 

136· C-320188 Staatssecretaris. Se även Schön 1993 s. 3ff, som ocks11 anger fler exempel. 
137

· 14183 von Colson s. 1909. 
138

· C-106189 Marleasing s. 4 136. 
139

· Se Nielsen 1995 s. 117. 
140

· Jarass 1994 s. 93ff m. v.h., Schön 1993 s. 43f och Strömholm 1996 s. 328. Au natio
nella tolkningsmetoder bildar en gräns för EG-rättskonfonn tolkningen innebär att princi
pen om EG-rättskonform tolkning kan få olika stort genomslag i olika länder. EG-rätten 
f11r dock i varierande grad genomslag i de olika länderna ocksä p.g.a. nationella lagrum är 
mer eller mindre " rymligt" formulerade och att ordalydelsen därför i olika stor utsträck
ning kan förenas med en EG-rättskonfonn tolkning. 
141. Se not 140. Här kan en skillnad noteras mellan lagtolkning i vanliga fall och lagtolk
ning när EG-rätten är relevant. Vid tolkning av skattelag i normala fall torde det vara en 
närmast självklar utgångspunkt att man skall tolka lagtext pä det sätt som är mest naturligt, 
i linje med vad lagtexten ger anledning vänta. T.ex. anser Bergström 1987 s. 17 och 55 att 
skattelag skall tolkas "normalt". Vid EG-rättskonfonn tolkning är det dock inte längre den 
huvudsakliga målsättningen att tolka nationella regler normalt, utan att tolka dem kon
formt. Situationen liknar författningskonfonn tolkning. 
142

· Se 79183 Harz samt Jarass 1991 s. 220; dens. 1994 s. 96, Nielsen 1996 s. 68 och 
Schweitzer & Hummer 1993 s. 83. Jämför dock Wiklund 1997 s. 139. 
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nackdel för de enskilda, inom vissa ramar (se nedan). 143 Man skall dock 
enligt EG-domstolen även beakta principerna om rättssäkerhet och icke
retroaktiviet. 144 Det innebär att man skall vara försiktig med långtgående 
EG-rättskonforma tolkningar vid tolkning av strafflag. 145 Motsvarande 
torde rimligtvis gälla vid tolkning av skattelag till nackdel för den 
enskilde. 146 Frågan förtjänar en mer ingående belysning, men enligt min 
bedömning bör EG-rättens källor definitivt kunna påverka tolkningen av 
svensk skattelag inom ramen för vad som är förenligt med lagtextens 
ordalydelse, särskilt till förmån för skattskyldiga. 

Vad som ryms inom nationella tolkningsnormer är en svår fråga, men 
så mycket måste ändå sägas vara klart som att vad som är "possible" inte 
avgörs med ledning av förarbeten. Förarbeten är inte någon bindande 
rättskälla. Uttalanden i svenska förarbeten bör alltså inte tillåtas påverka 
svenska domstolar till en rättstillämpning i strid med EG-rätten. 147 Dessa 
nya förutsättningar för förarbetsanvändning tycks ha accepterats frän lag
stiftarhåll. I propositionen om Sveriges medlemskap i Europeiska unio
nen hävdas sålunda att: "Ett motivuttalande av detta slag får emellertid 
aldrig göra anspråk på att utgöra ett auktoritativt besked om bestämmel
sens rätta tolkning .. . ". 148 Den EG-rättskonforma tolkningen bör enligt 
min bedömning anses vara helt överordnad förarbetena i den utsträck
ning EG-rätten och förarbetena står i strid med varandra. Det gör det 
ohållbart att okritiskt och slentrianmässigt följa förarbeten. 149 Detta 
måste alla rättstillämpare beakta. 150 

143
· Jämför Jarass 1994 s. 96. 

144
· Se 80186 Kolpinghuis p. 13 . Se även Hagsgård 1996 s. 7 1, Nielsen 1994-95 s. 304 och 

Jarass 1994 s. 96f - alla m. v.h. 
145

· Se not 144. 
146

· Se även Hagsgård 1996 s. 7 1 och Prechal 1995 s. 242. 
147

· Se Abrahamsson 1993 s. 808, Nielsen 1995 s . 117 och Norberg 1994-95 s. 382 och 
386. Abrahamsson talar om att förarbetsuttalanden som står i strid med EG-domstolens 
praxis inte får beaktas av nationell domstol. Det är i sig riktigt men är något vilseledande. 
Det är nämligen inte endast EG-domstolens befintliga praxis som är relevant, vilket for
muleringen antyder, utan även förväntade framtida avgöranden. 
148

· Prop. 1994/95: 19 (Sveriges medlemskap i Europeiska unionen) s. 529 
149

· Se även Rosen 1996, se bl.a. s. 255f och 259. 
150

· Också Påhlsson, 1995:11 s. 117 och 129, uppmärksammar att fö rarbeten p.g.a. EU
medlemskapet kan komma att tillmätas mindre betydelse i framtiden. Han menar dock (s. 
129) att det är RR:s sak att lansera sådana förändringar. I den del principen om EG-rätts
konfonn tolkning står i strid med svenska förarbeten kan dock inte svenska domstolar 
invänta ny metodologisk praxis från RR, utan skall då avvika från förarbetena oavsett 
RR:s tidigare praxis avseende användning av förarbeten. Det kan dock vara lämpligt om 
det i första hand är RR som initierar förändringar som är längre gående än vad som krävs 
enligt EG-rätten. 
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Det ovan sagda betyder dock på intet vis att förarbetena skulle ha spe
lat ut sin roll för tolkning av svensk skattelag. Inget hindrar domstolarna 
att följa förarbeten där de är förenliga med EG-rätten, se nedan. 151 Inget 
säger heller att nationell rätt skall tolkas med samma tolkningsmetoder 
som EG-rätten. Det vore tvärtom rent felaktigt. Själva syftet med EG
rättskonform tolkning är att nationell rätt skall tolkas så att konformitet 
uppnås med EG-rätten. EG-rätten å andra sidan kan ju inte tolkas på 
samma sätt, istället skall EG-rättens innebörd fastställas. Inte heller det 
faktum att EG-domstolen sällan använder förarbeten är i sig något argu
ment mot att i Sverige använda förarbeten vid lagtolkningen. Förarbeten 
kan och bör framgent användas på flera sätt. Jag skall här diskutera detta. 

Nationella förarbeten kan användas i rent upplysande och rådgivande 
syfte. Enligt min uppfattning måste det vara rimligt att i svåra frågor i 
princip alltid studera förarbetena. En viktig funktion kan här vara just att 
- visserligen som ett icke auktoritativt hjälpmedel bland andra - utreda 
huruvida EG-rätten har någon relevans för den aktuella frågan och i så 
fall vi lken relevans. 152 Förarbeten kan här få stor praktisk nytta. 

Bernitz har varnat för "hemlagade förarbeten" eftersom det finns en 
risk att EG-rätten kommer att tolkas på ett annat sätt och enligt Pehrson 
bör svenska domstolar "naturligtvis" inte beakta förarbeten till nationell 
lagstiftning i EU-relaterade frågor. 153 Jag är skeptisk mot dessa uppfatt
ningar. Åtminstone är tämligen nya förarbeten inte nödvändigtvis sämre 
som upplysningskälla än t.ex. doktrinen eller stressade juristers giss
ningar. EG-domstolen använder en teleologisk metod vars utfall är svårt 
att prognostisera utan en djupgående förståelse för det aktuella området. 
Lagstiftaren har goda forntsättningar att förklara EG-rättens innebörd på 
det område som regleras och (särskilt) den aktuella nationella reglering
ens samspel med EG-rätten. Det vore därför onödigt att vid rättstillämp
ningen inte beakta förarbetena och synd att inte göra dem informativa. 154 

Däremot är det väsentligt att vara medveten om förarbetenas begräns
ningar och att vara beredd att avvika från dem. 

Ett annat användningsområde för nationella förarbeten är när EG-rätt-

15
1. Se dock not 164 om lagstiftningstekniken. 

152
· Se om detta bl.a. Meilicke 1992 s. 969 och Abrahamsson 1993 s. 806. Abrahamsson 

talar om att nationell domstol skall utröna om bestämmelsen har införts i svensk lagstift
ning till uppfyllande av Sveriges förpliktelser eller inte. Det är dock mindre ändamålsen
ligt att inrikta bedömningen enbart på detta eftersom EG-rättens företräde och EG
rättskonform tolkning är relevanta oavsett som svensk lag ändrats för att överensstänuna 
med EG-rätten (se vid not 135). 
153

· Bemitz 199 1- 92 s. 37f resp. Pehrson 1991-92 s. 635. 
154

· Abrahamsson 1993 s. 808 förefaller vara av en liknande uppfattning. 
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ten direkt hänvisar till nationella regler för avgörande av vissa frågor. 155 

Då föreligger inga hinder mot att följa uttalanden i nationella förarbeten 
och de kan i princip användas på samma sätt som vid icke EU-relaterade 
frågor. 

Förarbeten kan alltså ge användbara upplysningar, ungefär som doktri
nen. Det är dock inte detsamma som att utgöra ett så tungt vägande tolk
ningsargument som förarbeten har ansetts utgöra hittills i svensk 
skatterätt. Mer utpräglat nonnativ verkan kan förarbetena fortsättnings
vis bara tillmätas inom ramen för vad EG-rätten tillåter, det vill säga om 
EG-rätten inte är relevant eller när förarbetsuttalandena annars ligger 
inom ramen för vad EG-rätten tillåter.156 Här är det dock ur EG-rättsligt 
perspektiv inget som hindrar att man tillmäter förarbetena stor betydelse. 
Frågan är dock huruvida det är lämpligt att tillmäta förarbetena stor bety
delse där de i och för sig är förenliga med EG-rätten. Det skall jag disku
tera här. 

Pehrson har hävdat att det kommer att te sig onaturligt att använda 
olika lagtolkningsprinciper inom skilda delar av rättsordningen och att 
förarbeten därför eventuellt framgent bör tillmätas mindre betydelse 
också på andra områden. 157 Det torde i och för sig vara rimligt att efter
sträva en enhetlig juridisk metod, men att använda samma metodologiska 
verktyg i både EU-relaterade frågor och icke EU-relaterade frågor är fak
tiskt knappast möjligt. Den EG-rättskonforma tolkningen är en central 
tolkningsprincip just när den ger ledning, men den kan svårligen avgöra 
tolkningsfrågor där flera tolkningsalternativ är förenliga med EG-rätten. 
T.ex. kan frågan om huruvida en svensk sångares kostnader för guld
brygga skall anses vara levnadskostnad eller inte (jämför RÅ 1977 ref 
97) inte gärna lösas mot bakgrund av EG-rätten. 

Jag kan inte se något egentligt problem med att tillmäta förarbetena 
stor betydelse inom ramen för vad EG-rätten tillåter. Också Peczenik 
hävdar att användning av förarbeten väl kan förenas med EU-medlem
skap. 158 Om förarbetena strider mot EG-rätten är det inga problem att 
bortse från dessa. Man kan göra en para I lell mellan EG-rättens företräde 
och RF:s företräde framför vanlig lag; förarbeten anses inte få påverka 
domstolarna till en tolkning i strid med RF, men RF är inte praktiskt rele
vant för alla tolkningsfrågor och i dessa fall kan förarbetena följas. 

155· Se t.ex. artikel 3b i Fusionsdircktivet (90/434/EEC), som för vad som skall anses med 
"bolag i en medlemsstat" hänvisar till begreppet "hemmahörande" i nationell skattelag
stiftning. 
156· Jämför Pehrson 1991-92 s. 637. 
157

· Pehrson 1991-92 s. 637. 
158

· Peczenik 1994-95 s. 310. 
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Som Peczenik påpekat har också olika EU-länder delvis olika rätts
källeläror. 159 EU-medlemskapet har alltså inte lett till identiska rättskälle
läror i medlemsstaterna. BFH:s juridiska argumentation är inte heller 
EU-harmoniserad i den bemärkelsen att man alltid använder samma typ 
av tolkningsargument som EG-domstolen. BFH:s lagtolkningsmetod har 
vissa gemensamma drag med EG-domstolens, men den är inte identisk. 
Bl.a. använder BFH inte sällan förarbeten vid tolkning av skattelag. 160 

Jag har inte i heller den tyska doktrinen sett någon antydan till att EU
medlemskapet skulle ha påverkat eller förväntas komma att påverka 
BFH:s lagtolkningsmetoder i icke EU-relaterade frågor. Inte heller har de 
tyska jurister jag talat med ansett att något sådant vore motiverat. 161 

Förarbeten kan alltså mycket väl tillmätas stor betydelse vid lagtolk
ningen även efter EU-inträdet. Huruvida domstolarna ändå kommer att 
utveckla en generellt sett annan syn på användning av förarbeten - och 
tillmäta dem mindre betydelse än hittills i alla typer av frågor - går inte 
att säga i dagsläget. 162 Det är väl inte onaturligt att anta att en något större 
förbehållsamhet är att vänta på sikt, särskilt om graden av harmonisering 
genom EG-rättsakter ökar. 163 Förarbetena är ofta också mindre utförliga 
till EU-relaterad lagstiftning. 164 

Att tillmäta förarbeten mindre betydelse även där de i och för sig kan 
tillmätas betydelse är dock åtminstone inte nödvändigt. Så mycket är 
klart, som att det vore överdrivet att sluta söka ledning i svenska förarbe
ten därför att vi gått med i EU. Enligt min uppfattning vore det olyckligt 
om man slutade att producera förarbeten och att tillmäta dem relevans av 
den anledningen att de inte kan användas på samma sätt i alla frågetyper. 

159· Ibid. s. 311. 
160· Se kapitel 6. 
16

1. Jag hade bl.a. i november 1995 tillfälle alt diskutera detta med presidenten i BFH, Prof. 
Dr. Offerhaus. 
162· Hellner 1994 s. 85. 
163

· Parallellt med den harmonisering som bygger på rättsliga krav på medlemsländerna 
(där direktiv är den nonnala rättsakten) pågår en mer frivill ig, icke på rättsliga krav grun
dad, harmonisering. För tolkning av sådan lagstiftning gäller av naturliga skäl inte princi
pen om EG-rättens företräde och den kan knappast heller tolkas EG-rättskonfom1l. 
164· Själva implementeringen av EG-rätten får inte ske genom förarbeten (se 143/83 Kom
missionen mot Danmark, Nielsen 1992 s. 126 och 129 och Rosen 1996 s. 255). Domstolen 
framhöll att det skall vara möjligt att med ledning av lagtexten avgöra vilka skyldigheter 
och rättigheter man har. Se även proposition 1994/95: 19 s. 526. Överdrivet stora växlar 
bör dock inte dras på lagtextkravel. För det första kan lagtexten kan inte alltid formuleras 
så att den undanröjer alla tvivel. För ·· det av underordnad betydelse om förarbetena är 
omfångsrika eller ej, utan det viktiga· att rättsläget tillräckligt tydligt framgår av Lagtex
te11. Som påpekas i proposition 1994 5: 19 s. 526 finns inget från EG-rättslig synpunkt 
som säger att man inte kan ge inform tion i förarbeten till implementeringslagstiftning. 

56 



Om man ser förarbetena som ett verktyg för att bidra till att rättstillämp
ningens mål uppnås kan de göra stor nytta även fortsättningsvis. 

Att utarbeta infonnativa förarbeten kan möjligen också bidra till en 
intern överprövning av mål och metoder med det aktuella lagstiftningsar
betet. 165 Detta kan bidra till bättre lagstiftningsprodukter. En parallell kan 
här dras med domskälens funktion att i domstolen framtvinga eftertanke 
om skälen för avgörandet. 166 

Nielsen konstaterar att förarbetena p.g.a. EU-medlemskapet fått en 
"faldende betydning" i dansk rättskällelära. 167 Detta är av intresse för 
svenska förhållanden. Det är dock absolut inte detsamma som att man 
inte kan eller bör tillmäta förarbetena stor betydelse i de fall där det är 
möjligt. 

En annan sak är att strävan efter koherens och konsekvens i rättsord
ningen kan få till effekt att även lagrum som reglerar icke EU-relaterade 
frågor i vissa fall i någon utsträckning kan komma att tolkas i ljuset av 
EG-rätten. Av EU-medlemskapet föranledda förändringar i svensk rätt 
(t.ex. att ett begrepp i implementeringslagstiftning p.g.a. EG-rättskon
form tolkning anses ha en viss innebörd) bör nämligen beaktas även vid 
tolkning av lagrum som reglerar frågor som inte berörs av EG-rätten. 
Detta följer av att lagars kontext beaktas och bör beaktas vid rätts
tillärnpningen för att finna ledning och söka uppnå koherens och konse
kvens i rättsordningen, så kallad systematisk tolkning. Den systematiska 
tolkningen kan därför möjligen få tili effekt att t.ex. vissa begrepp kan 
komma att få en "europainspirerad tolkning" även om de lagrum där 
begreppen är relevanta inte i sig själva berörs av EG-rätten. Kanske kom
mer vissa begrepp i framtiden att ges en enhetlig tolkning över EU, t.ex. 
företag, leverans, ägande eller koncern. 

Det brukar sägas att EU-medlemskapet ökar domstolarnas betydelse. 168 

Enligt min mening kan dock de svenska domstolarna knappast p.g.a. EU
medlemskapet sägas ha fått någon större frihet än tidigare att själva 
bestämma de avgörande normerna. Däremot skall man i högre utsträckning 
än tidigare söka vissa normer och influenser i icke svenskt material; i direk
tiv, fördrag, förordningar, rekommendationer och i EG-domstolens praxis. 
Det innebär en minskning av den makt svenska normgivare har över dom
stolarnas rättstillämpning. 

165
· JämförTipke 1993 s. 1254. 

166· Se 3.6.2. 
167· Nielsen 1995 s . 126. 
168· Se t.ex. ibid. 
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3.3 Förutsebarhet 

3.3.1 Om förutsebarhet som mål 

Förutsebarhet i beskattningen innebär att det är möjligt för skattskyldiga 
att förutse skattekonsekvenserna av planerat eller genomfört handlande. 
Förutsebarhet anses ofta vara det mest centrala målet för tolkning av 
skattelag169 - enligt Aarnio är förutsebarhet grunden för allt förnuftigt 
samhällsliv.17° Förutsebarhet har även ett grundläggande moraliskt 
värde171 och är överhuvudtaget en hörnpelare i en rättsstat. 172 Det är ofta 
endast de skattskyldigas behov av och rätt till förutsebarhet som beto
nas173, men av stor vikt är också att i förhand kalkylerbara skatteeffekter 
är nödvändigt för att samhällsekonomin skall kunna fungera effektivt. 174 

Med ett framgångsrikt näringsliv följer möjlighet för stat och kommun 
att "skörda kapitalismens frukter" i form av skatteintäkter. 

Det torde vara att slå in öppna dön-ar att argumentera för förutsebarhet. 
Frågan är dock i vilken utsträckning det också är realistiskt att hoppas på 
förutsebarhet i rättspraxis. Förutsebarhet är nämligen långtifrån alltid 
uppnåeligt. 175 Jag vill hävda att t.ex. inte många av RR:s avgöranden i 
skattefrågor kan sägas ha varit särskilt förutsebara. Detta inte i särskilt 
hög utsträckning beroende på brister i RR:s tolkningsmetoder, utan på att 
frågorna ofta är svåra. I dessa fall kan sällan något av de aktuella tolk
ningsaltemativen sägas vara klart mest förutsebart. Det är troligt att 
ungefär samma "nivå" av osäkerhet skulle ha förelegat med delvis andra 
rättskälleläror. 

Det vore dock ett misstag att bli pessimistisk avseende möjligheterna 
till förutsebarhet efter att ha studerat de svåra fallen i RR:s praxis. Dessa 
avgöranden utgör en mycket liten grupp fall på toppen av ett berg av 
betydligt fler och avsevärt mer förutsebara fall. Att svåra fall förekommer 
är ofrånkomligt, men det utgör inget argument mot att finna en viss till
fredsställelse i och att försöka upprätthålla och eventuellt utöka gruppen 

169· Set.ex. Lodin m.n. 1997 s. 536. Jämför även Melz 1992 s. 615. Det torde här vara en 
självklar, outsagd förutsättning att förutsebarheten skall uppnås med mot lagen lojala tolk
ningsmetoder. 
170

· Aarnio 1984 s. 11. 
17

1. Jareborg 1992 s. 74, Peczenik J 982 s. 6 I 8f och dens. 1984 s. 430. 
172· Se t.ex. Peczenik 1995 s. 90 och 94. 
173· Se t.ex. Bergström 1987 s. 11. 
174

· Så även Peczenik 1995 s. 96. 
175

· Jämför Bergström l.978 s. 74. 
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förutsebara fall. Diskussionen av förutsebarhet bör därför inte endast 
fokusera på de svåraste fallen utan lika mycket på de enklare - man bör 
se till att inte göra dessa mindre förutsebara än idag och därigenom 
minska skatterättens samlade förutsebarhet. Ett exempel på när detta 
synsätt kan bli relevant är att även om förarbetena inte ger så mycket led
ning i just RR: s rättstillämpning176

, kan det ändå vara motiverat att RR i 
hög utsträckning försöker följa förarbetena. Det gör att lägre instanser 
kan förlita sig på förarbetena kommer att följas av RR i mindre kompli
cerade fall. 177 

Det finns dock även flera mål för rättstillämpningen. Det bör kunna 
uppkomma situationer där det är motiverat att välja en annan tolkning än 
den kanske mest väntade. En sådan situation kan vara att efter förhands
besked av EG-domstolen endast en tolkning visar sig vara förenlig med 
EG-rätten (se strax ovan), denna tolkning kanske strider mot tydliga för
arbeten som många räknat med skulle följas. Vidare talar beskattningens 
stora ekonomiska betydelse för att skattekonsekvenserna skall vara förut
sebara, men utgör samtidigt ett argument för att inom lagens ram även 
eftersträva en till det ekonomiska resultatet rimlig rättstillämpning. Ett 
avsteg från förarbetena kan vara motiverat därför att en sådan tolkning är 
materiellt att föredra. 

Vidare är förutsebarheten enligt min bedömning inte alltid lika central 
eller "skyddsvärd". Det kan t.ex. diskuteras hur högt målet förutsebarhet 
bör prioriteras vid domstolarnas bedömning av skatteflyktstransaktioner. 
Många svära fall kan till en del sägas vara tillskapade av de skattskyldiga 
själva genom att dessa på ett utpräglat och medvetet sätt försökt utnyttja 
kryphål och oklarheter i skattelagstiftningen. Man har här på sätt och vis 
frivilligt valt osäkerheten. Enligt min mening har de skattskyldiga i dessa 
fall inte ett lika befogat intresse av maximal förutsebarhet som de skatt
skyldiga som inte på ett lika utpräglat sätt försökt utnyttja systemet (se 
vidare nedan samt 3.5.2). En annan sak är att olika typer av genomsyn 
kan få svåröverskådliga konsekvenser. Av denna anledning kan återhåll
samhet vara lämpligt. 

Särskilt angeläget är det enligt min mening att förutsebarhet uppnås 
avseende rättsläget vid "normalt" ekonomiskt handlande, så att inte osä
kerhet om skattekonskvenserna hindrar företagsekonomiskt motiverat 
ekonomiskt handlande (t.ex. lärnnandet av offerter). 

Förutsebarhet får alltså anses vara ett mycket viktigt mål för rättstil
lämpningen, men mot bakgrund av att det långtifrån alltid är uppnåeligt 

176 Se Bergström 1984 s. 324. 
in Se även 3.7 
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och att även andra mål är viktiga, vore det missriktat att se förutsebarhet 
som rättstillämpningens enda mål. Förutsebarhetsmålet kan komma i 
konflikt med andra mål och avvikelser från de mest förutsebara tolk
ningsargumenten kan då vara motiverade. Det är som sagt t.ex. tänkbart 
att starka materiella skäl talar för en annan lösning. Vidare skulle det 
kunna få oönskade effekter om RR av förutsebarhetskäl okritiskt skulle 
känna sig i hög utsträckning bundna till de tolkningar som är mest vän
tade - t.ex. därför att många företag utgått från en viss tolkning eller där
för att den förespråkas eller utgör en "herrschende Meinung" i 
doktrinen.178 Rättens innehåll skulle då i viss utsträckning (polycent
riskt179) bestämmas av t.ex. branschpraxis eller rättvetenskapsmän.180 

Jag skall närmast diskutera hur förutsebarhet i beskattningen kan upp
nås och därefter på vilka grupper förutsebarhetssträvan skulle kunna 
inriktas. 

3.3.2 Metoder för förutsebarhet 

Flera typer av åtgärder bidrar till förutsebarhet i beskattningen: förhands
besked, klara rättskällor och tolkningsmetoder som leder till att rätts
tillämpningen i möjligaste mån kan förutses. Dessa åtgärdstyper kan inte 
ersätta varandra även om brister i ett av leden i viss mån kan kompense
ras av styrka i ett annat, och de är därför alla nödvändiga. 

Domstolarnas möjligheter att skapa förutsebarhet är i huvudsak 
inskränkta till vad som kan åstadkommas med deras egen rättspraxis. Här 
finns, vid sidan av att ge förhandsbesked, möjlighet att (1 ) lämna infor
mation om tillämpade tolkningsmetoder och om innebörden av materi
ella rättsregler och (2) att använda och utveckla tolkningsmetoder som är 
ägnade att bidra till god förutsebarhet. Möjligheten att bidra till förutse
barhet genom information behandlar jag i 3.6. Jag skall här på ett princi
piellt plan diskutera den andra punkten, vilken tolkningsmetod som 
bidrar till förutsebarhet. 

För det första (1 ) skall den juridiska metoden vara känd och enhetlig 

178· På sikt skulle detta medföra en risk för en lobbyistisk rättsvetenskap Jämför även det 
intressanta NJA 1995 s. 742 "Vid dessa förhållanden [då skälen fö r olika tolkningar anses 
väga ungefär lika starkt, min anm.] och då ... det praktiska rättslivet synes under lång tid 
ha inrättat sig efter det ena alternativet ... skulle det leda till många svåröverskådliga kom
plikationer ... om de t nu konstateras att bestämmelserna ... skulle ges en annan innebörd än 
den så många antagit." 
179

· Se om polycentri, Påhlsson 1995:1 s. 573ff m.v.h. 
180· Jag bon ser i sammanhanget från explicita öppningar i lagtexten för s. k. rättsliga stan
dards. 
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så att skattskyldiga kan förutse vilka tolkningsargument som kommer att 
tillmätas stor betydelse.181 Kontinuitet och öppenhet i metodvalet är 
alltså väsentligt för förutsebarheten. Det är dock inte nödvändigt att tolk
ningsmetoden alltid innebär att domstolen alltid tillmäter samma typ av 
tolkningsargument avgörande betydelse (och t.ex. följer förarbetena), 
utan det är tillräckligt att den som sätter sig in i frågans förutsättningar 
skall kunna förutse vilka tolkningsargument som kommer att tillmätas 
avgörande betydelse. 

Att hålla fast vid en tydlig metodologisk praxis bidrar alltså i normal
fallet till förutsebarhet. Störst förutsebarhet skulle därför vanligen upp
nås om det mest förntsebara tolkningsförslaget också valdes som slutlig 
tolkning. Det är dock även möjligt att i sig mindre förutsebara tolkningar 
kan vara motiverade ur förutsebarhetsperspektiv, om de väljs för att 
skapa ett rättsläge eller nya tolkningsmetoder som framgent ger bättre 
förutsebarhet. 182 

T.ex. diskuteras i kapitel 4 om RR på senare tid förefaller ha intagit en 
något mer reserverad hållning till förarbetena. I den mån en sådan even
tuell praxisändring motiverar avsteg från förarbetsuttalanden kan det 
sägas minska förutsebarheten under en övergångsperiod, innan ny praxis 
är känd och stabiliserad. Å andra sidan kan denna praxis på sikt tänkas 
bidra till större förutsebarhet, nämligen om den i sig är bättre ägnad att 
ge förutsebarhet än en tidigare, mer förarbetsbunden praxis. 

Ett annat exempel är följande: Om det för tillfället mest förutsebara 
tolkningsalternativet är materiellt eller på annat sätt olämpligt kan det på 
längre sikt vara ägnat att leda till osäkerhet och misstro att välja detta, 
eftersom rättspraxis då kommer att utsättas för kritik. Därigenom äventy
ras förutsebarheten på längre sikt. En allsidig och uttömmande belysning 
av frågorna och en vägning av olika skäl för och mot olika tolkningar är 
den bästa garantin för goda domslut. Härigenom bör möjligheterna till en 
konsekvent rättsutveckling öka. 183 Materiellt goda prejudikat bör typiskt 
sett ha längre livslängd, accepteras bättre av doktrinen och ge klarare och 
ge bättre utgångspunkter för framtida rättstillämpning. 

För det andra (2) skall det vara lätt att förstå för vilken tolkning den 
förutsebara metoden talar, den skall ge klara och förutsebara tolknings
förslag . Det kan inte besvaras generellt vilken typ av tolkningsargument 

18
1. Hultqvist 1995 s. 341 talar om "en relativt fast tolkningsnorm" och Bergström 1978 s. 

71 om en "konsekvent" . Jämför även Larenz 1991 s. 3 15. 
182

· Jämför Tikka l 983:IT s. 106-108, som hävdar au ett ekonomiskt synsätt vid rättstil
lämpningen pä längre sikt kan ge bättre förutsättningar för förutsebarhet än ett mer for
mellt. 
183· Jämför Mattsson 1981 s. 313 och Bergström 1984 s. 3 12. 
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som ger sådana tolkningsförslag. Såväl ett utpräglat ekonomiskt synsätt 
som ett utpräglat formellt synsätt lär kunna leda till överraskande resul
tat.184 Motsvarande kan sägas om en utpräglat subjektivistisk eller en 
utpräglat objektivistisk metod. Jag tror att man kan säga att ingen enskild 
typ av tolkningsargument alltid ger klara och förutsebara tolkningsför
slag. Exempelvis ger förarbetena eller en objektivistisk teleologisk 
metod klara tolkningsförslag i vissa fall, men långtifrån alltid. 

Typiskt sett uppnås nog förutsebarbet bäst genom ganska formella och 
regelnära metoder, där man noggrant analyserar lag, förarbeten och rätts
praxis.185 För en sådan metod talar även omständigheten att detta arbets
sätt kan sägas utgöra en fördjupning av praktisk juridisk metod i enkla 
fall. Härigenom upprätthålls den ovan diskuterade metodologiska konti
nuiteten och förutsättningarna för en likfonnig rättstillämpning förbätt
ras. 

Samtidigt är det naturligtvis så att i de fall där de primära och vanliga 
tolkningsargument inte ger särskilt mycket ledning måste andra tolk
ningsmetoder komma till användning, t.ex. ändamålsresonemang. Även 
sådana friare tolkningsmetoder kan ge viss förutsebarbet. T.ex. kan 
ändamålsaspekter eller oskrivna allmänna rättsprinciper tala starkt för en 
viss tolkning. Förutsebarhet kan alltså i viss utsträckning ugenås även (m.,l 
med friare resonemang men förmodligen ytterst sällan i stridttagens bok-
stav. En långtgående tillämpning av ett utpräglat ekonomiskt synsätt 
torde generellt sett ge mindre klara tolkningsförslag än ett mer formellt 
synsätt. Men det är viktigt att påpeka att även principer för genomsyn 
kan utvecklas närmare i rättspraxis och att därmed även genomsynsfallen 
kan förutses i viss utsträckning. Restriktivitet är dock tillrådlig, och iakt-
tas också av RR. 186 

Slutligen (3) skall metoderna resultera i materiellt åtminstone accepta
bla tolkningsförslag. Tolkningsförslagen skall alltså vara fören liga med 
sunt förnuft och regelsystemet i övrigt. Annars torde i praktiken ändå en 
osäkerhet komma att uppstå om huruvida tolkningsförslagen verkligen 
kommer att följas. Här finns t.ex. anledning att se upp med att okritiskt 
tillmäta äldre förarbeten lika stor vikt som senare, eftersom reglernas 
kontext ofta är ändrad och den tolkning för vilken förarbetena talar kan
ske inte längre är ändamålsenJjg. Ett annat exempel är att klara och enty
diga tolkningsförslag som står i strid med EG-rätten är av begränsad 

184
· Tikka 1983:1 s. 107f. 

185
• Strömholm 1996 s. 443f. Jämför även Lodin m.fl. 1997 s. 530 och 535f. 

186· Se vidare Bergström 1995 s. 342, dens. 1996 s. 358f m.v.h. till RR:s praxis samt 
Gäverth 1996 s. 767. 
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nytta ur förutsebarhetsperspektiv. För att följsamhet till förarbeten skall 
bidra till förutsebarhet är det alltså väsentligt inte bara att förarbetsutta
Jandena är klara, utan också att de är någorlunda acceptabla. 

Hur central förutsebarhet i beskattningen än är, så kan förutsebarhet 
som sagt inte uppnås i alla situationer. Många situationer är helt enkelt 
alltför svårbedömda. 187 I fall där förutsebarhet inte kan uppnås, ger det 
alltså inte förutsebarhet i det enskilda fallet att försöka använda just 
sådana tolkningsmetoder som typiskt sett bidrar till förutsebarhet, t.ex. 
att analysera lagtexten när den inte ger ledning ända fram. Däremot kan 
det vara motiverat att RR ändå visar att man utgår från dessa tolk
ningsmetoder, även om de inte är särskilt fruktbara i det aktuella fallet. 
Genom en sådan teknik har man visat ( 1) att vissa metoder är särskilt 
centrala och (2) att man alltid diskuterar dessa och i första hand försöker 
finna ledning i dem. 188 Detta kan sägas bidra till såväl metodologisk tyd
lighet som till metodologisk kontinuitet och därigenom bidra till förutse
barhet över den samlade rättstillämpningen. Jag är dock övertygad om att 
man riskerar att förlora mer än man vinner om man för att uppnå ökad 
förutsebarhet i rättstillämpningen skulle låsa domstolarna mycket hårt till 
en särskild tolkningsteknik eller till mycket fasta hanteringsregler. Ris
ken är att viktiga nyanser i rättstillämpningen förloras härigenom utan att 
rättstillämpningen därför blir särskilt mycket mer förutsebar. 

Vid de tillfällen en tolkning väljs som kan sägas utgöra ett avsteg från 
normala tolkningsmetoder, t.ex. ett avsteg från förarbetena, är det lämp
ligt att söka formulera skälen till avsteget så tydligt som möjligt. Därige
nom kan förutsättningarna för framtida förutsebarhet förbättras. Ett 
liknande exempel är genomsynsproblematiken; även om det väl alltid 
kommer att vara svårt att sätta fingret på exakt i vilka fall genomsyn bör 
eller kommer att aktualiseras, är det önskvärt att söka ställa upp i möjli
gaste mån tydliga principer. Kanske kan därigenom en viss klarhet nås, 
åtminstone om vilka typer av upplägg som ligger i farozonen för genom
syn. 

Finns det något sätt att komma åt de "alltför svåra" fallen? Det skulle 
ofta vara möjligt att använda en in-dubio-regel för dessa fall. Inte sällan 
förordas en in-dubio-contra-fiscum-princip.189 Teoretiskt sett skulle detta 
eventuellt möjliggöra för de skattskyldiga att förutse även den sista grup
pen mål. Grunden för en sådan in-dubio-contra-fiscum tolkningsnorn1 är 
att det kan anses vara stötande om oklarheter i skattelagstiftningen går ut 

187
· Jämför Bergström 1978 s. 74 och Bruun & Wilhelmsson 1983 s. 710. 

188
· Ett exempel på en sådan metod är st. 3 i BFHE 169, 76, som jag kommenterar i 5.5. 

189
· Se vid not 190. 
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över någon annan än lagstiftaren. Enligt Bergström är det också en 
gängse uppfattning i svensk doktrin att skattelagar i tveksamma fall skall 
tolkas restriktivt till den enskildes fördel. 190 En sådan in-dubio-contra
fiscum regel är dock förenad med vissa problem. 

Först och främst vore det ett stort misstag att tillgripa en in-dubio
contra-fiscum princip bara för att lagtexten inte ger entydigt besked. 
Först skall lagtexten tolkas och kompletterande rättskällor konsulteras. 
Endast om oklarhet kvarstår efter en förhållandevis ingående analys bör 
enligt min bedömning tillgripande av en in-dubio-contra-fiscum princip 
kunna anses vara motiverad. Vidare finns en risk för att en stark in-dubio
contra-fiscum regel skulle resultera i att antalet processer ökar därför att 
skattskyldiga skulle börja försöka framställa alla möjliga frågor som 
oklara gränsfall och kräva att få dem bedömda till sin fördel. Detta vore 
ohållbart och ett behov av gränsdragningar skulle kvarstå, men förskjutet 
till området mellan oklara och icke oklara falJ. 191 Dessutom skulle icke
processbenägna personer tvingas betala de p.g.a. tolkningsprincipen för
lorade skattemedlen. 192 Kostnaderna i domstolsväsendet skulle också 
~ ~~ 

En princip om in-dubio-contra-fiscum är inte heller?ariclamålsenlig. 
Som Lodin m.fi. påpekat är det ibland frågan om vem som skall betala en 
viss skatt. 193 I dessa fall blir en princip om in-dubio-contra-fiscum inte 
meningsfull. Ett annat exempel är att det ibland inte är möjligt att säga 
om en tolkning generellt sett är till fördel eller nackdel för de skattskyl
diga. 194 

Slutligen måste resonemanget om att det skulle vara stötande om 
oklarheter i skattelagstiftningen skulle gå ut över någon annan än lagstif
taren vägas mot det faktum att osäkerheten om rättsläget i vissa fall kan 
sägas vara valt av de skattskyldiga, som själva genom att medvetet och 
på ett utpräglat sätt försöka utnyttja kryphål och oklarheter i skattelag
stiftningen. 195 Det allmänna rättsmedvetandet kan knappast sanktionera 
en undantagslös in-dubio-contra-fiscum tolkningsprincip i dessa fall. 
Förutom att detta enligt min mening i sig vore stötande kan det inverka 
menligt på skattemoralen 196. Särskilt gäller detta i ljuset av att det rikt 

190
· Bergström 1987 s. 54 och 1995-96 s. 482. 

19
1. Jämför Bergström 1987 s. 15. 

192
• Jämfört.ex. Weber-Grellet 1993:1 s. 97ff om vilka skattebetalare som får "betala" olika 

tolkningsprinciper i skatterätten. 
193

· Lodin m.fl. I 997 s. 534. 
194

· Se 4.1.2. om Reuterswärds särskilda yttrande i RÅ 1974 A 850. 
195

• Jämför Tikka 1996 s. 55. 
l%. Gäverth 1996 s. 734. 
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varierade ekonomiska livet gör lagstiftning på skatteområdet mycket 
svårt.191 

Sammantaget tror jag därför inte på att någon stark contra-fiscum tolk
ningsprincip skulle bidra till förutsebarhet. Det bästa ur förutsebarhets
perspektiv bör nog vara att, som Bergström förordar, som huvudregel 
tolka skatteregler "normalt" i betydelsen den mest närliggande tolk
ningen av lagtextens ordalydelse. 198 I speciella fall kan dock en in-dubio
contra-fiscum tolkning vara motiverad, särskilt om lagtexten hade kunnat 
och borde ha varit klarare formulerad och den skattskyldige inte på något 
utstuderat sätt sökt utnyttja regelsystemet kan det vara rimligt att risken 
får gå ut över fiskus. 199 Jag diskuterar in-dubio-contra-fiscum även i 
3.5.2. 

3.3.3 Förutsebarhetens målgrupper 

Det har diskuterats för vem skattelagar skall vara förutsebara.200 Jag tror 
att det kan vara fruktbart att diskutera denna fråga eftersom ett principi
ellt ställningstagande i detta spörsmål kan göra det lättare att bedöma 
vilka tolkningsargument som bör tillmätas stor betydelse. I den mån 
någon uppfattning förekommer i hittillsvarande metoddiskussion förefal
ler man främst ha ansett att skattelagar skall vara förutsebara för en viss 
enskild grupp, t.ex. skatteexperter eller riksdagsledamöter.201 Jag anser 
emellertid att en princip om förutsebarhet på två nivåer bör fungera som 
ledstjärna. Härmed menar jag att domstolarna bör ha som riktmärke att 
beskattningen skall vara (i olika mån) förutsebar på två olika hanterings
nivåer och att domstolarna i sin rättstillämpning skall sträva efter att 
beakta dessa båda nivåer vid tolkning av skattelag. 

Det bör för det första vara möjligt att genom att studera lagtexten och 
dess omedelbara kontext förutse ungefär vilket betydelse ett skattelag
rum har, om inte starka skäl talar för en annan tolkning. Det bör för det 
andra i möjligaste mån vara möjligt att efter en uttömmande rättsutred
ning förutse den slutliga rättstillärnpningen. Grunden för denna uppfatt
ning om förutsebarhet på två nivåer som målsättning är baserad på en 
uppfattning om skatterättens funktion och ändamål. Jag hävdar att man 

197· Se om lagstiftning, Mattsson 1981 s. 291. 
198· Bergström 1987 s. 17 och 55. 
199· Också Påh.lsson 1997 s. 42 tillmäter det en viss betydelse om lagtexten är onödigt otyd
lig. 
200· Se Bergström 1978 s. 73 och Nordlund i RÄ 1985 1:85. 
201. Se not 200. Se dock Hirschfeldt 1983 s. 387 för en mer nyanserad syn. 
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bör sträva efter förutsebarhet i beskattningen i två olika, kvalificerade 
nivåer. Skatterätten hanteras och bör kunna hanteras på dessa två nivåer 
och båda nivåerna har ett befogat anspråk på förutsebarhet. Jag skall här 
förklara detta närmare. 

Den första målnivån är att det för en jurist eller ekonom som är relativt 
van att studera skattelagar skall vara möjligt att genom att studera författ
ningstexten bilda sig en preliminär uppfattning om skattelagrummets 
betydelse. Den slutliga rättstillämpningen skall således om möjligt ligga 
väl i linje med resultatet av en objektivistisk laganalys och kort sagt inte 
innebära några större överraskningar för den som på ett förnuftigt sätt 
studerat relevant lagtext. Det kan inte krävas att det skall vara möjligt att 
förutse den slutliga rättstillämpningen i annat än enkla fall, men det bör 
som huvudregel vara möjligt att förstå i vilka fall det är nödvändigt att 
göra en mer ingående rättsutredning. Detta leder till att domstolarna inte 
utan starka skäl bör följa tolkningsargument som inte ligger väl i linje 
med vad lagtexten ger grundad anledning förmoda om rättsläget. Om 
emellertid lagtexten är oklar eller överhuvudtaget svårläst kan domstolen 
självfallet inte göra något åt detta, men man bör ändå vara försiktig med 
att tolka lagen på ett annat sätt än vad en objektivistisk läsning av lagtex
ten ger anledning vänta. 

Uppställandet av denna första målnivå motiveras av att det vore ohåll
bart att behöva stanna upp inför varje ekonomiskt beslut och söka facklit
teratur och förarbeten eller kontakta skattespecialister. Särskilt gäller 
detta mer vardagligt aktuella transaktionstyper.202 Ett effektivt skattesys
tem, med relativt låga transaktionskostnader, förutsätter att det är möjligt 
att bilda sig en riktig preliminär uppfattning på detta sätt. Det höga skat
tetrycket gör det också absolut nödvändigt att överväga skatteeffekterna 
vid en mängd olika transaktionstyper och det skulle efter vad jag förstår 
höja transaktionskostnaderna i ekonomin om inte krav ställs på strävan 
efter uppfyllande av denna första målnivå. Det finns som sagt många 
"enkla frågor" och mycket skulle vara förlorat om dessa inte skulle fort
sätta att vara enkla. 

Den andra målnivån var att det i möjligaste mån skall vara möjligt att 
efter en uttömmande rättsutredning förutse den slutliga rättstillämp
ningen i så många fall som möjligt. Här utgörs referensgruppen av skat
tejurister. Grunden för den andra målnivån är i praktiken oomstridd. Det 
är nödvändigt att företag och enskilda skall kunna förutse skatteeffek-

202
· Det ärt.ex. naturligt att koppla in juridisk expertis inför en planerad delning av ett före

tag. Däremot är det högre prioriterat ha lättförståeliga regler för t.ex. tjänstebeskatt
ningsregler och för skatt på fastighetsförsäljningar Gämför Bergström t 978 s. 73). 
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terna av planerade transaktioner efter att ha tillfrågat expertis. Att inte 
heller detta måJ alltid kan uppnås är ofrånkomligt, men domstolarna bör 
ändå eftersträva förutsebarhet i den utsträckning det är möjligt och lämp
ligt. 

För personer som helt saknar vana att läsa skattelagar är det däremot 
inte meningsfullt att uppställa något krav på att tolkningsmetoderna skall 
leda till förutsebarhet.203 Dessa får istället konsultera de grupper som kan 
tillgodogöra sig de två första målnivåerna. Förutsebarhet för skatterätts
ligt kompetenta bidrar emellertid även till rättssäkerheten för skatterätts
ligt obevandrade personer eftersom de kan få säkrare besked av t.ex. 
skattemyndigheter och skatterådgivare. 

Rättstillämpningen har dock flera mål och de kan motivera delvis 
andra ställningstaganden. Det skall även framhållas att denna diskussion 
om förutsebarhetens målgrupper är schematisk snarare än absolut och 
främst syftar till att belysa att åtminstone två grupper - de som med viss 
vana läser lagtexten och skattejurister som gör en uttömmande rättsutred
ning - generellt sett bör anses "ha rätt till" en viss nivå av förutsebar
het. 

3 .4 Likabehandling 

3.4.1 Om likabehandling som mål 

Likabehandling innebär att lika fall bedöms lika, att rättstillämpningen är 
likformig. Man kan ställa upp åtminstone två huvudtyper av likabehand
ling för rättstillämpningen; formell och materiell.204 Jag skall här när
mare belysa begreppet likabehandling och därefter diskutera hur en 
formellt likformig rättstillämpning kan uppnås och i vilken omfattning 
en sådan bör eftersträvas. 

Formell likabehandling innebär att skattelagar tillämpas så att juridiskt 

203Jämför även Tipke 1993 s. 1251. 
204· Set.ex. Bergström 1983 s. 374 och Hultqvist 1995 s. 60f. Hultqvist talar dock om eko
nomisk likabehandling respektive att alla skall vara lika inför lagen. Hultqvist (ibid. s. 61) 
uppställer därtill ytterligare en fonn av likabehandling; "att tillse att alla skattskyldiga full
gör den ålagda skauskyldigheten, sä att skatt uttas enligt de i lag fastställda skattereg
lerna' '. Denna form av likabehandling torde dock vara mindre relevant för lagtolkning i 
domstol. 
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lika fall beskattas enligt samma principer.205 Ett exempel är att möjlighe
ten för yrkesutövande pianister att få avdrag för kostnader för stämning 
av piano är densamma oavsett vilken handläggare eller domstol som prö
var frågan. Formell likabehandling medför inte i sig att ekonomiskt jäm
bördiga alternativ beskattas enligt samma principer.206 Att ekonomiskt 
jämbördiga alternativ beskattas enligt samma principer kallas istället 
materiell likabehandling. Det är mycket svårt att ge en mer exakt defini
tion av vad materiell likabehandling innebär. Så mycket kan dock sägas 
vara klart, som att materiell likabehandling inte enbart syftar på de juri
diska betecknin garna av valda transaktioner utan snarare på en kombina
tion av rättsliga och ekonomiska realiteter. Man talar ibland om ett 
ekonomiskt synsätt. Materiell likabehandling skulle t.ex. kunna innebära 
att alla till det ekonomiska resultatet likartade företagsöverlåtelser eller 
sätt att driva viss verksamhet skulle beskattas efter samma principer, oav
sett eventuella ekonomiskt och (reellt) rättsligt betydelselösa formella 
skillnader. 

Materiell och formell likabehandling kan alltså stå i viss konflikt. Det 
är t.ex. formellt likformigt att alla dagstidningar har en lägre moms än 
veckotidningar, men det är inte helt materiellt likformigt, åtminstone inte 
när det gäller veckotidningslika söndagsbilagor. Materiell och formell 
likabehandling kan dock i viss utsträckning förenas. Om det ekonomiska 
synsättet skall vara avgörande för rättstillämpningen, är det avgörande 
för vilka fall som skall anses vara juridisk identiska och därför skall 
beskattas formellt lika. 

Strävan efter materiell likabehandling kan dock äventyra den formella 
likabehandlingen, ifall principerna för att bedöma vilka fall som skall 
behandlas materiellt likformigt är mycket komplexa. Då får beslutsfat
tare en så svår uppgift att det inte blir möjligt att uppnå någon hög for
mell likformighet. Vilka fall som är ekonomiskt likvärdiga kan vara 
mycket svårt att avgöra. Om det ekonomiska synsättet skall vara avgö
rande i mycket hög utsträckning kan konflikter även uppstå med regel
närhet och förutsebarhet. Jag tror nämligen att det ekonomiska synsättet 

205· Vid en första anblick kan kanske likabehandling tyckas vara elt ganska onödigt mål 
eftersom två identiska fall aldrig existerar (Alexy 199 1 s. 336). Så inskränkt kan dock lika
behandlingsbegreppet inte förstås; tveklöst finns j uridisk likvärdiga fall där de rätts ligt 
relevanta förhållandena är desamma Qämför Petren & Ragnemalm 1980 s. 37t). En annan 
sak är att det är svårt att avgöra vilka elementkombinationer som skall behandlas lika 
(Strörnholm 1996 s. 415). 
206

· Jämför Bergström 1983 s. 374 och Petren & Ragnemalm 1980 s 38. 
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ofta förutsätter ett något fåare förhållningssätt till lagens bokstav.207 

Jag kommer här att koncentrera framställningen på formell likabe
handling. Också RF I :9 tar primärt sikte på den formella likabehand
lingen. 208 Frågan om ett ekonomiskt synsätt berörs dock i viss utsträck
ning i 3.2, 3.3 och 3.5. 

Tidigare var lik.abehandlingsmålet uttryckt i Taxeringslagen. Enligt 1 § 
skulle taxeringarna vara "i möjligaste måtto likformiga och rättvisa". 
Detta anses dock idag vara självklart och följa av grundlagen (RF 1 :9).209 

Även vid sidan av RF: s krav kan hävdas att det skulle vara ägnat att 
undergräva respekten för rättssystemet om domstolarna dömde på alltför 
olika sätt i juridiskt likvärdiga mål. Särskilt viktigt torde likabehandling 
kunna sägas vara i mål som inte är särskilt särpräglade, utan är väl jäm
förbara och ganska vanliga. Jag utgår i det följande från att likabehand
ling bör vara ett mål för domstolarna att eftersträva och jag skall här 
diskutera hur det kan och bör uppnås.210 

3.4.2 Metoder för likformighet 

Ett sätt att uppnå likformighet är att använda tolkningsmetoder som ger 
ett likformigt och säkert utfaJJ i så många fall som möjligt. I huvudsak 
uppnås säkert formell likformighet genom samma tolkningsmetoder som 
de som resulterar i förutsebarhet.211 Helt säkert är dock inte detta. Till 
skilJnad från förutsebarhet kan likformighet strängt taget uppnås även 
om beslutsunderlag och principer för beslutsfattandet är okända eller 
rentav hemliga för de skattskyldiga (t.ex. interna instruktioner). Förutse
barhet täcker inte heller nödvändigtvis in alJ formell likabehandling. Det 
kan nämligen mycket väl tänkas att skattskyldiga på förhand vet att två 
domstolar tolkar en regel på olika sätt. I huvudsak gäller dock att formell 
likabehandling uppnås genom samma tolkningsmetoder som de som 
bidrar till förutsebarhet. Jag hänvisar därför till ovanstående diskussion 
om förutseba.rhet i denna del. 

207
· Eu undantag är om lagtexten är utfonnad just med sikte på lämplighetsbedömningar, 

och använder uttryck somt.ex. "särskilda skäl". 
208

· Petren & Ragnemalm 1980 s. 38. Jämför även Holmberg & Stjemquist 1980 s. 46 och 
Hultqvist 1995 s. 61 och I 07. Detta är en intressant skillnad mot den tyska författningsrät
ten, där likhetsgrundsatsen i artikel 3 enligt författningsdomstolen även innefattar vissa 
krav på lagstiftningen materiella effekter. Se kapitel 5 och 6 . 
209

· Lodin m.11. 1997 s . 536. 
210

· Även t.ex. Tikka 1983:11 s. 16 och Bergström 1983 s. 374 pläderar för likabehandling. 
Också i tysk rätt anses det önskvärt, set.ex. Larenz 1991 s. 314. 
21

1. Jämför Strömholm 1996 s. 443. 
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Just användning av rättspraxis som rättskälla kommer dock särskilt i 
fokus i samband med frågan om likformighet, och skall därför diskuteras 
särskilt här. Det synes vara en vanlig outtalad utgångspunkt för rättskäl
leläran och diskussion om rättskälleläran, att varje beslutsfattare så att 
säga sitter i ett slutet rum och skall avgöra tolkningsfrågor med ledning 
endast av auktoritetskällor och en god juridisk metod. En likformig rätts
tillämpning skall då följa av att alla rättstillämpare tolkar auktoritetskäl
loma på samma sätt. Däremot talas det mer sällan om att studera t.ex. 
andra handläggares eller länsrätters beslutspraxis (här låginstanspraxis) . 
Detta kan kanske förklaras med att låginstanspraxis normalt inte tiller
känns någon auktoritet i rättskälleläran. Om emellertid likformighet 
verkligen anses vara viktigt kunde måhända en uppvärdering i rättsskäl
lehänseende av låginstanspraxis vara befogad. Jag skall här diskutera den 
frågan, med inriktning på först RR:s lagtolkning och därefter på lagtolk
ningen i lägre instanser. 

För RR:s del skulle det förhindra bildning av ny slutinstanspraxis om 
man skulle sträva efter att komma till samma slut som de lägre instan
serna.212 Prejudikatinstansen skall istället styra materiell och metodolo
gisk praxis och underinstanserna skall följa denna. Dessutom har RR 
ovanligt goda förutsättningar för kvalificerad rättstillämpning och det 
vore naturligtvis synd att inte utnyttja dessa. Även om mer etablerad 
låginstanspraxis inte helt kan avfärdas ens av RR, bör man därför inte 
primärt sträva efter anpassning till låginstanspraxis. Istället bör RR 
genom egen praxis skapa förutsättningar för en likformig rättstillämp
ning. En sådan praxis bör som sagt vara enkel att tillämpa, ge ett omfat
tande beslutsunderlag och tillhandahålla klara metoder att prioritera 
mellan olika tolkningsargument. Därmed skapas även förutsättningar för 
god förutsebarhet. 

Om lägre instanser skall använda samma rättskällelära som den högre 
instansen, vilket förefaller vara en självklar utgångspunkt213

, finns alltså i 
princip utrymme för att beakta låginstanspraxis endast i de fall där RR:s 
metod inte ger någon egentlig ledning. Detta minskar markant utrymmet 
för låginstanspraxis som rättskälla. Å andra sidan finns som sagt en 
mängd frågor på vilka de vanliga rättskälloma och rättskälleläran inte ger 
svar. Ju mindre RR:s tolkningsmetoder ger entydig ledning i ett visst fall, 
desto större kan utrymmet anses vara för de lägre instanserna att själva 
välja tolkning. Här skulle Iåginstanspraxis kunna ge ledning och därför 

212
· Jämför Tipke & Lang 1994 s. 104. 

213
· Se 1.2. I och Påhlsson 1995:II s. 129. 
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bidra till likformigheten i rättstillämpningen eftersom en enorm mängd 
frågor avgörs av länsrätter och, särskilt, skattemyndigheter. 

Det är dock förenat med flera svårigheter att söka ledning i låginstans
praxis. Rent informationstekniskt är det tidskrävande att leta upp avgö
randen i samma fråga. En annan svårighet är att det kan vara utom
ordentligt komplicerat att avgöra vilken likhet och relevans andra avgö
randen har för det egna fallet - vad är " lika fall" och hur skall man göra 
med de "ganska lika"?214 Problemet skall inte överdrivas; i många fall är 
det fullt möjligt att finna ledning i andra avgöranden, särskilt i principi
ellt intressanta rättsfrågor. Ingen förnekar ju att t.ex. RR:s praxis ger 
användbar ledning för rättstillämpningen. RR:s praxis är dock skriven 
just med tanke på att fungera som prejudikat. 

Vid sidan av dessa i huvudsak praktiska invändningar kan på principi
ella grunder även ifrågasättas om det är lämpligt att tillmäta låginstans
praxis någon större betydelse. Det är mycket möjligt att den enskilde 
beslutsfattaren själv skulle kunna fatta bättre beslut. Vidare finns en risk 
för att en slentrianmässig följsamhet till tidigare beslut i låginstanspraxis 
medför att intressefokus och tillgänglig tid tas från eget arbete med att nå 
goda avgöranden och från själva lagtexten till ett slaviskt studium av en 
låginstans-praxis som tillkommit under en ofta ganska stor tidspress. En 
mer betydande bindning till andra beslutsfattares praxis skulle också ris
kera rättsutvecklingen. 

Mot bakgrund av det anförda bör lägre instanser i första hand studera 
endast RR:s och eventuellt Kammarrätternas praxis och endast undan
tagsvis låginstanspraxis. 

3.5 Materiell lämplighet 

3.5.1 Inledning 

Ett modernt samhälle kan fungera endast under förutsättning att sam
hällslivet i hög utsträckning styrs av regler och att dessa tillämpas lojalt, 
förutsebart och likformigt av domstolarna. Nödvändigt (för bl.a. skatte
moralen) är emellertid även att samhällsmedborgarna känner loj alitet 
med systemet och dess regler. För att uppnå och upprätthålla denna loja
litet bör rättstillämpningens materiella resultat även vara sådant att det 

2 14
· Se även not 205. 
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kan accepteras av medborgarna.215 Dessutom kan en till de materiella 
effekterna lämplig rättspraxis bidra till stabilitet och förutsebarhet, efter
som det är mindre troligt att den ändras eller önskas ändrad i senare rätts
tillämpning eller genom ny lagstiftning. Slutligen måste det enligt min 
uppfattning uppfattas som lojalt gentemot lagstiftaren att visserligen 
följa reglerna, men att samtidigt försöka tillämpa dem på ett sådant sätt 
att även det materiella resultatet blir acceptabelt, särskilt inom ramen för 
reglernas normala tolkningsutrymme. 

Mot bakgrund av det anförda framstår det för mig som självklart att 
domstolarna bör se, och säkert i praktiken också ser216

, materiellt lämp
liga avgöranden som ett mål (bland andra) för rättstillämpningen. En 
sådan uppfattning står knappast i strid med vad de flesta jurister torde 
anse vara lämpligt, även om nyanserna naturligtvis är många.217 Jag 
kommer i det följande att använda beteckningen materiell lämplighet för 
detta mål. 

Att acceptera ett sådant mål för rättstillämpningen behöver inte få 
samhällsomstörtande resultat eller framstå som en provokation mot lag
stiftare och lagstiftning. Förnuftigt tillämpad leder principen snarare till 
det motsatta. Resultatet av att beakta materiell lämplighet beror på vad 
som avses med materiell lämplighet och på hur högt målet prioriteras. 
Det är i mitt tycke egentligen dessa två frågor, snarare än uppfattningen 
att rättstillämpare måste se till de praktiska effekterna av vad de gör, som 
är verkligt intressanta. Jag skall här diskutera dessa båda punkter och 
därefter relatera diskussionen till frågan om förarbetenas ställning. 

3.5.2 Om begreppets innebörd 

Vad som utgör en materiellt lämplig rättstillämpning är naturligtvis en 
mycket svår fråga att ge ett generellt svar på. Begreppet är till sin natur 
mycket öppet och vad som är lämpligt är i mycket hög utsträckning bero
ende av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför inte möjligt 
att ge någon entydig och uttömmande definition. Vägledning bör istället 

2 15
· Strömholm 1996 s. 425 hävdar att allmänhetens uppfattning att rättsordningen i stort är 

rättvis är en förutsättning för dess effektivitet i längre perspektiv 
2 16

· Se t.ex. Thomstedt 1955 s. 319: "I alla tider torde väl lagtolkningen ha bestämts av 
praktiska hänsyn.". Se även Ekelöf 1951 s. 103. 
217

· Se t.ex. Peczenik 1995 s. 91: "'I själva verket finns det inte några seriösa jurister som 
helt utesluter en etisk tolkning av rättsreglerna." och Strahl 1994 s. 139 som hävdar att 
jmister inte får undandra sig att beakta de praktiska resultaten av sin verksamhet. Jämför 
även Klarni 1989 s. 68. Mattsson 1981 s. 292 pekar på att RR:s praxis har mycket stor 
betydelse och att RR därför även bör prioritera ett materiellt rimligt resultat. 
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sökas i ett antal ledande riktmärken. Utifrån dessa riktmärken kan rätts
liga frågeställningar studeras och belysas.218 Jag skall nedan diskutera 
några sådana riktmärken, men jag ser inte uppräkningen som uttöm
mande. Först vill jag dock påpeka att det inte ligger någon inbyggd kon
flikt mellan vad som är materiellt lämpligt å ena sidan och rättsreglernas 
på objektivistisk väg fastställda innebörd å den andra. 

Vad som ibland kallas de centrala skatterättsliga principerna219 (t.ex. 
kontinuitetsprincipen, skatteförmågeprincipen220 och neutralitetsprin
cipen) spelar en roll i diskussionen om hur skatterättens regler bör utfor
mas. Om man accepterar att dessa principer ger viss ledning för hur en 
lämplig beskattning bör se ut, kan de även tjäna som ledstjärnor för ana
lys av materiell lämplighet vid rättstillämpningen.221 Här torde enligt min 
uppfattning främst neutralitetsprincipen, kontinuitetsprincipen och 
skatteförmågeprincipen vara praktiskt relevanta.Tex. kan koncerninterna 
aktieöverlåtelser diskuteras utifrån skatteförmågeprincipen och kontinui
tetsprincipen. Detsamma gäller frågan om utdelningsbeskattning vid 
överlåtelser mellan systerföretag i oäkta koncerner. Det är naturligtvis 
långtifrån givet att en analys mot bakgrund av dessa principer ger frukt
bara svar. En viss princip kan ibland anföras för flera olika tolkningsal
temativ och principerna kan även vara sinsemellan motstridiga. Ändock 
torde de inte sällan kunna ge en viss belysning av vilken tolkning som är 
mest materiellt lämplig. Särskilt torde detta gälla tolkning mot bakgrund 
av sådana principer som uttryckligen varit ledande vid lagstiftningsarbe
tet, t.ex. neutralitet. En analys i ljuset av sådana principer ligger också väl 
i linje med lojalitetsmålet.222 Olika delområden inom skatterätten, t.ex. 

218
· Metoden med ett anlal ledande riktmärken har mycket gemensamt med en riktning inom 

den moderna diskussionen om juridisk argumentation kallad topik. Topiken har på senare 
tid lanserats för svenskt vidkommande av H. Andersson (1993 och 1994 m.v.h.). Karaktä
ristiskt för topiken är att topoikatalogema som är listor med diverse aspekter på rättsliga 
spörsmål. Dessa listor används som utgångspunkt för analys av juridiska frågor. Aspekterna 
kan röra såväl mer formella frågor som vad som är en materiellt lämplig lösning. Olika 
topoikataloger kan vara relevanta för olika frågor och de olika aspekterna kan vara mer eller 
mindre praktiskt relevanta. Nedanstående punkter kan sägas utgöra en enkel topoikatalog 
för analys av vad som kan vara materiellt lämpligt i skatterättsliga frågor. De i detta kapitel 
presenterade målen för rättstillämpningen kan också ses som en topoikatalog. 
219

· Se Grosskopf m.fl. 1996 kapitel 3. 
220• Skatteförmågeprincipen är ett osäken riktmärke för hur skatteregler bör vara utfor
made, se Gunnarsson 1995. Det torde dock enligt min mening vara mer hanterligt att 
beakta skattefönnågeprincipen vid rättstillämpningen, eftersom det ofta torde vara lättare 
att avgöra om ett skattesubjekt genom en \'iss transaktion kan anses ha tillförts någon skat
teförmåga. 
221. Jämför även Melz 1992 s. 616f. 
222

· Se 3 .2. 1. 
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mervärdesskatten, kan även ha egna ekonomiska principer som även 
dessa kan ge ledning. 223 

Vid sidan av de centrala skatterättsliga principerna kan även andra 
samhällsekonomiska målsättningar skänka ljus åt vad som är mer eller 
mindre lämpliga avgöranden. Skattetryckets höjd får inte sällan avgö
rande betydelse för vilka typer av ekonomiskt handlande som blir ekono
miskt möjliga att genomföra. T.ex. har skatteeffekterna en avgörande 
betydelse för om en omstrukturering av ett företag kan förverkligas. I den 
utsträckning dessa omstruktureringar är företagsekonomiskt motiverade 
kan det, under vissa förutsättningar, anses ligga i samhällsekonomins 
intresse att de inte hindras. 

Även det allmänna rättsmedvetandet bör beaktas.224 Kanske viktigast 
ur detta perspektiv är väl likhetsprincipen, att lika fall skall bedömas 
lika.225 Jag har ovan under frågan om likabehandling i rättstillämpningen 
diskuterat formell likformighet, men det kan på goda grunder antas att 
det också är viktigt för skattemoralen att beskattningen upplevs belasta 
skattebetalarna på ett i huvudsak rättvist sätt, så att till det ekonomiska 
resultatet likartade (med bortseende från skattekonsekvenserna) åtgärder 
och handlingssätt beskattas enligt samma principer. Det är därför mycket 
som talar för ett i någon utsträckning ekonomiskt synsätt. Det tillhör 
dock en del av skattepolitiken att vissa "orättvisor" medvetet kan skapas, 
i olika syften. Domstolarna bör inte annat än i extrema undantagsfall kor
rigera sådana regler. 

Eckhoff hävdar att "den som anvender regler, bi;sr - så langt det !ar seg 
forene med andre hensyn - bidra till å gi dem et slikt innhold att de pas
ser godt sammen".226 Målet kan kallas systemkoherens. Det är en befo
gad aspekt, för ingen tvekan kan väl råda om att det är lämpligt att tolka 
regler så att de kommer att fungera väl i den kontext i vilken de ingår och 
så att rättssystemet i möjligaste mån låter sig förklaras såsom ett sam
manhängande förnuftigt system. Detta visar på att de materiella lämplig
hetsaspekterna inte är helt fria resonemang de lege ferenda. De är istället 
starkt bundna av hur det befintliga skattesystemet ser ut. Vad som utgör 
en materiellt lämplig lösning avgörs alltså inte enbart på basis av en argu
mentation i rent de lege ferenda-perspektiv utan det befintliga rättssyste
met måste beaktas. Därtill bör påpekas att systemkoherens uppnås 

223· Se t.ex. kort om mervärdesskatt Kleerup 1996 s. 387. 
224

· Se vid not 2 15. 
225

· Set.ex. Strömholm 1996 s. 414ff. 
226· Eckhoff 1993 s. 266. 
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genom systematisk tolkning och att en systematisk tolkning också får 
sägas vara väl förenligt med lojalitetsmålet. 

3.5.3 Om utrymme och prioritering 

Vilken effekt det får att erkänna materiell lämplighet som ett mål för 
rättstillämpningen är beroende inte bara av vad som anses utgöra materi
ellt lämpliga lösningar utan även av vilken prioritering målet ges i förhål
lande till andra målsättningar. Av grundläggande betydelse härvidlag är 
att domstolarnas uppgift naturligtvis inte är att skapa eller göra om rätt
tens regler, utan att tillämpa dem.227 

I vilken utsträckning målet bör beaktas kan inte uttryckas generellt, 
utan det beror av flera faktorer. Av grundläggande betydelse är hur enty
digt rättskälloma talar för en viss tolkning. De ger mer eller mindre 
utrymme för friare resonemang. När rättsreglema ger stora valmöjlighe
ter (vilket inte är ovanligt i RR:s skattemål228

) ökar utrymmet för lämp
lighetsöverväganden och vice versa.229 När regleringsinformationen och 
rättskällelärans huvudregler är mycket öppna i förhållande till den aktu
ella frågan vore det enligt min uppfattning nära nog oansvarigt att 
begränsa ambitionen till ett ängsligt sökande efter stöd i förarbeten eller 
dylikt, särskilt om stöd knappt går att finna. Omvänt gäller att ju starkare 
rättskällorna och de andra rättstillämpningens mål talar för en viss tolk
ning, desto starkare måste skälen vara för att en annan (materiellt mer 
lämplig) tolkning skall anses försvarlig. För att kunna ta ställning i denna 
fråga är det dock ändå nödvändigt att begrunda vad som är materiellt 
lämpligt. 

Även andra faktorer spelar in. Det bör t.ex. övervägas om en ur lämp
lighetsperspektiv mindre lyckad lösning lätt och snabbt kan rättas till av 
lagstiftaren eller om frågan är sådan att den inte kan eller kommer att lag
regleras. I det senare fallet är det mer motiverat att domstolarna intar en 
aktiv rättsskapande roll och resonerar ur ett friare perspektiv. Vidare 
borde utrymmet för att beakta materiella lämplighetsaspekter till de 

227· En annan sak är att rättstillärnpning innebär ett vidareskapande av rättens innehåll -
varje avgörande innebär att en ny pusselbit läggs till äldre rätt (Se Conradi 1993 med 
exemplifieringar.) 
228· Se t.ex. RÅ 1992 ref 76 (om "subjektiv skattskyldighet"), som är kommenterat av Melz 
1992 s. 6 13ff. 
229

· Jämför Strömholm 1996 s. 427 och dens. 1976:I och 1976:II. Jämför även t.ex. RÅ 
1995 ref 96 (om korttidsinventarier) där RR konstaterade att "Lagtexten förutsätter ... att 
hänsyn tas också till förhållandena i det enskilda fallet". 

75 



skattskyldigas fördel anses vara större än att beakta dem till deras nack
del.230 

3.5.4 Lämplighet och förarbeten 

Att materiell lämplighet bör vara en beslutsparameter vid rättstillämp
ningen har betydelse för frågan om huruvida förarbetena bör följas eller 
inte. Användningen av förarbeten bör till en del styras av målet materiell 
lämplighet. 

Som ett av de främsta skälen för att följa förarbeten kan och brukar 
anföras att det ofta bidrar till materiellt goda domar.231 Det ligger säkert 
mycket i detta argument; lagarna har ofta skapats av experter på respek
tive område. Det är dock inte nödvändigtvis den "bästa" tolkningen som 
finner stöd i förarbetena. Mycket kan t.ex. ha förändrats sedan lagstift
ningstillfället. Skattelagar tillkommer också ofta under brådskande 
omständigheter och man kan därför ha förbisett viktiga aspekter.232 Det 
är inte heller möjligt att vid lagstiftningsarbetet sätta sig in i tillnärmelse
vis alla tänkbara problem. Följsamhet till förarbeten bidrar alltså inte 
automatiskt till materiellt lämpliga domar. 

Det kan inflikas att lämpligheten i ett tolkningsförslag i förarbetena 
inte i sig påverkas av tyngden i argumentationen för förslaget. En lösning 
kan naturligtvis vara lämplig även om direkta argument för den saknas. 
Lagstiftaren behöver inte argumentera för tolkningsförslag i förarbetena, 
och gör det inte heller alltid. En annan sak är att argumentation gör det 
lättare att se om en lösning är lämplig och väl underbyggd eller inte. 

3.6 Domskälsoptimering 

3.6.1 Inledning 

Det är viktigt för rättsordningens legitimitet och effektivitet att domsto
larnas avgöranden inte bara är rimliga och fattade på goda skäl, utan även 
att avgörandena är väl motiverade.233 Jag vill därför hävda att det bör ses 
som ett mål för rättstillämpningen att domskälen utformas optimalt. 

230· JämförLodin m.ft. 1997 s. 535f. 
23 1. Set.ex. Bergström 1984 s. 324 och Peczenik 1988 s. 262. 
232· Se även Samuelson 1994 s. 96. 
233

· Se vidare Bergholtz 1987 och Peczenik m.fi. 1990 s. l39f samt framställningen nedan. 
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Detta mål tar inte primärt sikte på själva det materiella resultatet av lag
tolkningen (om det tex. är förutsebart), men är av stor betydelse för den 
juridiska argumentationen, för rättsordningens legitimitet och, vill jag 
hävda, för uppnåendet av andra mål för rättstillämpningen. För använd
ning av förarbeten är principerna för utformning av domskäl av betydelse 
bl.a. eftersom de har direkt relevans för vilken betydelse förarbetena kan 
ges i domsmotiveringen. Syftet med följande framställning är att disku
tera domskälens möjligheter och att ge vissa förslag på hur domskälen 
kan utformas. 

Framställningen är inriktad på hur RR kan och bör utforma domskäl, 
men den är inte direkt relaterad till hur de idag är utformade. Diskussio
nen är vidare frigjord från redogörelser för vad gällande rätt kräver i 
fråga om juridisk argumentation i domsmotiveringar, vilket för övrigt 
inte är mycket.234 Den är slutligen avgränsad såtillvida att jag enbart 
behandlar argumentation i rättsfrågor och helt bortser från bevisfrågor. 

Utgångspunkten i det följande är att en ingående och principiellt inrik
tad argumentation är eftersträvansvärd. Därmed avser jag i det följande 
(1) en ingående argumentation i rättsfrågan, där flera tolkningsargument 
prövas om det inte är uppenbart onödigt och att domstolen redogör för 
skäl och principer för val mellan tolkningsargument och tolkningsalter
nativ, samt (2) att domstolen uttrycker sig principiellt, det vill säga inte 
överdrivet försiktigt eller casubetonat, i materiella och metodologiska 
frågor. Metodologisk ledning via slutinstansens domskäl kallas här meto
dologiska prejudikat. 

Avsnittet är disponerat så att jag först diskuterar till vilka goda effekter 
på ovan beskrivet sätt utförliga domskäl kan bidra. Därefter prövar jag 
tänkbara motargument mot denna uppfattning och nyanserar samtidigt 
rekommendationen om domskälens utformning. Efter detta relaterar jag 
diskussionen till frågan om användning av förarbeten och ger slutligen 
vissa förslag avseende domskälens utformning. 

3.6.2 Om domskälens möjligheter 

Författandet av domskäl tvingar beslutsfattaren att kontrollera riktigheten 
i sina tankegångar235

, här kallat beslutsfattarintern eftertanke. Denna 
eftertanke bör efter vad jag förstår bestå av komponenter som att man 

234
· Lagtexten ger här föga ledning, se 30 § 2 st. FPL. Se även Wennergren 1995 s. 245-

248. 
235· Bergholtz 1987 avsnitt 5.3.4. och Ekelöf 1987 s. 205. 
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dels (1) noga tänker igenom förutsättningarna i det enskilda fallet och 
därvid begrundar de sakliga omständigheterna i det enskilda fallet och 
deras förhållande till rättsordningen i stort, till rättskälleinformationen 
och till regler för och regelbundenheter i lagtolkningen och dels (2) för 
sig själv formulerar skälen för det slutliga beslutet. 

Om krav ställs på utförliga domskäl bör detta timligtvis framtvinga en 
ökning av denna beslutsfattarinterna efte1tanke, åtminstone om domskä
len även skall vara tydliga. Varför skulle då detta vara eftersträvansvärt? 
Jo, om man accepterar tanken att en grundläggande förutsättning för att 
vid beslutsfattandet finna "den vid en samlad bedömning mest rimliga 
lösningen" är att beslutsfattaren noga tänkt igenom förutsättningarna och 
klart formulerat skälen för avgörandet bör alltså domskäl som tvingar 
fram mer av sådan eftertanke vara ägnade att bidra till en sådan god rätts
tillämpning. 

Jag konstaterade ovan att kontinuitet i metodologiskt och materiellt 
hänseende är nödvändig för bl.a. förutsebarhet och likformighet i 
beskattningen. Klara och utförliga domskäl är ägnade att bidra till en 
sådan rättstillämpning eftersom de styr beslutsfattandet och reducerar 
utrymmet för lappkast, eller åtminstone tydliggör dem. 

Slutinstanspraxis har stor betydelse för lägre domstolar. Detta gäller 
inte minst på det metodologiska planet. De utgör ju tillsammans med den 
kollegiala socialiseringen236 i praktiken det främsta argumentationsföre
dömet för praktisk juridisk argumentation.237 Genom metodologiska pre
judikat kan alltså RR i viss utsträckning styra den juridiska metoden i de 
lägre instansema.238 Denna styrning ger möjlighet att sprida metodolo
giska landvinningar i RR nedåt i domstolshierarkin. I bästa fall kan detta 
gagna kvaliteten på underrättspraxis och även minska överklagandefrek
vensen. Därutöver ger styrning i metodologiska frågor förutsättningar för 
en förutsebar och likformig rättstillämpning. 

Utförliga domsmotiveringar gör det även lättare att avgöra avgörande
nas värde och innehåll som prejudikat eftersom förutsättningarna i fallet 
och skälen till avgörandet blir kända (jämför dock om "rensning" av 

236· Se Landerdahl 1988 s. 65: "den äldre domargenerationen bibringar de yngre en 
lagtolkningsstil" och Mathiesen 1985 s. 129ff. 
237· Rättsvetenskapliga framställningar är mer obundna och sällan primärt eller enbart 
inriktade på domskrivning och de kan därför inte utan vidare användas som modell för 
praktisk juridisk metod. 
238· Det torde också till en del vara avsett, se t.ex. Strömholm 1996 s. 406. 
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argument strax nedan).239 Öppenhet i beslutsmotivering bidrar även till 
domens kontrollerbarhet och kan därför stärka allmänhetens förtroende 
för rättsordningen. 240 

Slutligen möjliggör utförliga domskäl en växelverkan mellan rätts
praxis och rättsvetenskap. De ger ett gott underlag för vetenskaplig ana
lys och diskussion av ställningstaganden i rättspraxis. Sådan vetenskap 
ger domstolarna en god återkoppling på använda metoder och en anled
ning att korrigera metoden efter den kritik och de förslag man anser vara 
berättigade. En sådan växelverkan torde vara viktig. Den förefaller ha 
påtaglig betydelse i tysk skatterätt.241 

Jag har här utgått från att RR har goda förutsättningar att bidra på 
metodologins område och i vissa principiella rättsfrågor. Man arbetar 
med verkliga fall och bör därigenom ha god insikt i vad som är praktiskt 
lämpligt och fungerande. Utvecklingen av juridisk metod bör inte anses 
vara, och är i praktiken inte heller, förbehållen rättsvetenskapen. Det har 
hävdats att juridisk metod bör diskuteras utifrån ett praktiskt problem
orienterat perspektiv242

, och vad är mer problemnära än rättspraxis? 
Vidare ställer EU-medlemskapet nya krav på svenska domstolar, t.ex. att 
tolka och tillämpa EG-rättskällor och att tolka nationell rätt EG-rättskon
formt. 243 Det vore synd att inte utnyttja rättspraxis för vidareutvecklingen 
av den juridiska metoden, inte minst i ljuset av att en mängd svåra frågor 
ändå avgörs i domstolarna. Ett ytterligare skäl är att Sverige är ett litet 
land med en därför begränsad rättsvetenskaplig produktion. 

3.6.3 Invändningar och nyansering 

Det kan dock ifrågasättas om de här presenterade önskemålen om utför
liga domskäl har förutsättningar att förverkligas och om de, vid beak
tande av eventuella motargument, borde förverkligas. Jag skall här 
diskutera några tänkbara argument mot en strävan att förverkliga dessa 
önskemål och samtidigt nyansera och utveckla min ståndpunkt. 

Det skulle kunna hävdas att metodologiska prejudikat skulle komma 

239· Bergholtz 1987 s. 400, Ekelöf 1947 s. 255 och Peczenik m.fl . 1990 s. 140. Jämför även 
Sandström 1952 s. 274: "Hur skall ett beslut kunna vara prejudicerande, då ingen vet de 
skäl, varå detsamma grundats?". (Alldeles korrekt är väl emellertid inte detta, eftersom 
även rättsfall utan domskäl i viss utsträckning kan användas som prejudikat. Se Bergström 
1984 s. 312, Bergholtz 1987 s. 397 och Hjemer 1982 s. 63ff.) 
240

· Jämför Bergholtz 1987 s. 4!0f, Ekelöf 1987 s. 204 och Peczenik m.fl. 1990 s. 140. 
24

1. Se kapitel 5. 
242

· H. Andersson 1993 s. 177ff och 211 och Hellner 1969 s. 229. 
243

· Se 3.2.3. 
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att medföra en låsning av domstolarna genom att de skulle komma att 
känna sig låsta till de metoder de uttalat sig för och att dessa metoder inte 
skulle ge tillräckligt utrymme för intuition, beaktande av omständighe
terna i det enskilda fallet och gott omdöme. Enligt Mtiller kan detta vara 
ett skäl till att den tyska författningsdomstolen inte ställt upp någon full
ständig och helt entydig rättskällelära.244 Enligt min uppfattning saknar 
detta argument bärkraft. För det första minskar metoder och principer 
utrymmet för godtycke.245 För det andra är det inte enbart själva existen
sen av metoder som är problemet om de framstår som låsande och olyck
liga, utan det är i så fall metoderna i sig som är bristfälliga. En god 
juridisk metod beaktar relevanta faktorer och möjliggör uppnåendet av 
vid en samlad bedömning lämpliga avgöranden. Slutligen bör och behö
ver inte metodologiska prejudikat och tolkningsprinciper vara så katego
riska att de helt låser rättstillämpningen. 

Ett jordnära argument är att det skulle saknas resurser att prestera mer 
uttömmande (och därmed förmodligen tidskrävande) domskäl.246 Detta 
är dock inget hållbart argument eftersom en prejudikatinstans borde få de 
resurser som behövs. Dessutom kan utförliga domskäl även medföra 
vissa arbetsekonomiska fördelar. Se vidare 3.7. 

Ett annat argument är att det sannolikt är svårare att få domarna att 
enas om utförliga domskäl än om mer innehållslösa domar. 247 Det bör 
emellertid oftast vara möjligt att enas eller lösa eventuella problem och 
svårigheter genom särskilda yttranden och dissenser. Någon gång kan det 
dock kanske vara motiverat med en mindre utförlig så kallad hatt. Det 
kan nämnas att domarna från tyska BFH är både utförliga och klara, utan 
att dissenser och särskilda yttranden förekommer. 248 

Vidare skulle man kanske kunna tro att domskälen om de vore mer 
utförliga och principiellt hållna skulle bli otydliga och att det skulle bli 
svårt att se vad som varit avgörande för utgången.249 Det skulle bl.a. 
kunna leda till att de som sedermera skall söka ledning i avgörandet 
skulle behöva "rensa" bland argument och omständigheter. 250 Jag tror 
inte att sådana farhågor är befogade. Visst ställs det krav på stringens och 
pedagogisk uppläggning, men inget hindrar att man klart och tydligt dels 

244
· Muller 1995 s. 38. 

245
· Se 3.2.2 och Bergholtz 1987 s. 38Jff. 

246
· Jämför Bergholtz 1987 avsnitt 3.4.6 och s. 411 m.v.h., Ekelöf 1947 s. 256f och Lindha

gen 1947 s. 327f. 
247

· Ekelöf 1947 s. 258ff. 
248· Se främst 5.5. 
249

· Jämför Strömholm 1984 s. 934ff och Sundström 1957 s. 378. 
250

· Slrörnholm 1984 s. 934- 936. 
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framhåller vilka tolkningsargument som tillmätts avgörande betydelse 
och dels motiverar detta val. Dessutom måste det om man skriver ut 
mycket av vad som varit relevant, rimligtvis bli klarare vad som faktiskt 
varit viktigt och avgörande. En annan sak är att prejudikatet kan bli svår
tolkat om domskälen rymmer redogörelser för en stor mängd detaljer 
avseende sakförhållandena. Man bör inte heller skriva mycket i enkla frå
gor. 

Slutligen kan tänkas att eventuella val av olyckliga metoder eller mer 
generella ställningstaganden i materiella frågor får värre konsekvenser 
om de blir uppenbara och mönsterbildande.251 Det kan t.ex. tänkas att 
svenska domstolar inledningsvis inte kommer att hantera EG-rättsliga 
frågor på ett idealiskt sätt.252 Mindre lyckade förfaranden och ställnings
taganden blir naturligtvis tydligare om de skrivs ut. Men inget hindrar att 
de rättas till. Öppenhet bidrar också till att de upptäcks. 

3.6.4 Domskäl och användning av förarbeten 

Utförliga domskäl påverkar förutsättningarna för användning av förarbe
ten. Om flera tolkningsargument prövas kan det komma att balansera 
följsamheten till förarbeten eftersom fler tolkningsargument måste över
vägas och ett mer uttömmande uttalande av principerna för val mellan 
olika tolkningsargument nödvändiggörs, om de pekar i olika riktningar. 
Typiskt sett bör detta bidra till att förarbeten får stor betydelse just i de 
fall där skälen härför verkligen är starka. Risken för oreflekterad fixering 
vid ett visst tolkningsargument, såsom förarbetena, blir mindre. 

Mer utförliga domskäl kommer även att nyansera den bild av använd
ning av förarbeten som kommer till uttryck i domskälen. Om RR redogör 
för under vilka premisser de följer förarbeten blir det lättare för skatt
skyldiga och andra domstolar att veta hur RR ser på förarbetena som rätt 
•källa. Att RR visar att förarbeten inte utan vidare följs och att enbart 
förarbetsreferenser inte självklart är tillräckligt som motivering för ett 
avgörande bör även minska risken för att de följs slentrianmässigt i lägre 
instanser. 

251 Jämför Ekelöf 1947 s. 255f. 
m . Det kan nämnas att tyska Bundesfinanzhof i ett avgörande 1985 förnekade att EG
direktiv kunde ha direkt effekt. Detta korrigerades 1987 av författningsdomstolen. Se 
BFHE 143, 383 respektive BVerGE 75, 223. Se vidare Tipke 1993 s. 1161 och Zuleeg 
1993 s. 121. 
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3.6.S Några förslag 

Domstolarna bör själva besluta om de mer exakta formerna och princi
perna för domsmotiveringar. Det bör dock inte hindra allmänna önske
mål. Här skall jag ge vissa förslag till och tiktlinjer för hur domskälen 
skulle kunna utformas och till vad de skulle kunna innehålla för att väl 
utnyttja domskälens ovan redovisade möjligheter. 

Det är inte möjligt att framhålla en viss typ av disposition av domskäl 
såsom varande för alla syften och tillfällen bäst. Om domstolen strävar 
efter att prestera en sammanhängande argumentation som tydligt motive
rar valet av den slutliga tolkningen framför alternativa tolkningar fram
står dock den så kallade "rättsvetenskapliga metoden"253 som generellt 
sett lämpligast för de svåra frågorna. Den rättsvetenskapliga metoden 
innebär att domstolen efter att ha angivit skäl både för och emot avgöran
det, modifierar motskälen så att slutet kommer att framstå som en logiskt 
korrekt följd av dem och pro-skälen. Här brukar de normer och värdesat
ser av vilket avgörandet följer vara generella, i ett försök att formulera en 
prejudikatregel. 254 

Det finns inga givna svar på hur ingående och omfattande argumenta
tionen bör vara. Enligt min uppfattning bör man i svåra fall sträva efter 
att pröva flera tolkningsargument och att därefter motivera det slutliga 
valet, antingen genom att hävda att pro-skälen väger tyngst eller genom 
att modifiera motskälen. Typiskt sett bör avgöranden bli mer högkvalita
tiva och övertygande ju mer omfattande och sammanhängande den 
mängd av relevanta premisser är som stöder det. 

Hur ingående argumentationen bör vara beror dock även på hur svåra 
frågorna är. Ju klarare slutet följer av rättskälloma utan att starka motskäl 
kan anföras, desto mer kortfattad kan motiveringen vara. 255 Som Ekelöf 
påpekat bör det vara en lämplig policy att skriva mycket om det som är 
svårt och mindre eller inget om det som är lätt.256 

Vidare är det enligt min mening en god huvudregel att betona det all
mängiltiga i domen genom att formulera materiella och metodologiska 
argument och ställningstaganden på ett sådant sätt att det är väl ägnat att 
tjäna till ledning för rättstillämpningen. Härigenom underlättas tillska
pandet av såväl materiella som metodologiska prejudikat. Det kan vara 
lämpligt att lägga upp domen enligt principen allmänt-konkret så att man 

253
· Se Peczenik m.fl. 1990 s. I 37f. 

254· lbid. 
255· Jämför Bergholtz 1987 s. 396, som talar om "rättskällekompensation" . Se även Bydlin
ski 1991 s. 558- 560. 
256

· Ekelöf 1987 s. 208. 
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om möjligt först fastställer övergripande, materiella och metodologiska, 
ställningstaganden och därefter prövar och subsumerar det aktuella fallet 
under dessa ställningstaganden. Om domstolen t.ex. stöder ett avgörande 
på en princip bör man enligt min uppfattning sträva efter att redovisa 
denna princip öppet, inte underförstått eller onödigt försiktigt. Uttalandet 
av en allmän princip som stöder avgörandet utgör inte obiter dicta, utan 
är en beståndsdel av en sammanhängande motivering.257 

Med ingående domskäl kan då domstolarna i allt högre utsträckning 
hänvisa till metodologiska prejudikat, precis som i materiella frågor. Det 
är för övrigt en vanlig teknik i BFH.258 Det blir då inte nödvändigt att 
upprepa all argumentation i senare likartade frågor. Det skulle t.ex., 
hypotetiskt, kunna anses vara tämligen klart att förarbeten under vissa 
förutsättningar bör följas om inga starkare skäl talar emot detta. I sådana 
fall kan det vara tillräckligt att hänvisa till p1incipen och eventuellt även 
konstatera att starka motskäl saknas. 

3. 7 Hanteringsekonomi 
Mot bakgrund av domstolarnas arbetstyngda och resursknappa situation, 
är det oundvikligt att formerna för domstolarnas dömande verksamhet 
påverkas av hanteringsekonomiskt tänkande (vilket dock förhoppnings
vis inte har någon fiskal påverkan på själva besluten). Särskilt gäller detta 
för skattemyndigheter och länsrätter.259 För RR sträcker sig dock det han
teringsekonomiska ansvaret bortom att själva snabbt och effektivt 
komma till ett vid en samlad bedömning rimligt avgörande. Jag skall här 
diskutera denna fråga. 

Det man kanske först och främst tänker på i detta sammanhang är att 
det är god hanteringsekonomi att avgöra målen snabbt och effektivt. 
Detta skulle kunna uppfattas som ett argument att inte lägga ned särskilt 
mycket tid på beslutsfattandet eller på att prestera utförliga domskäl. Det 
är dock ur ekonomiskt perspektiv också viktigt att rättstillämpningen inte 
får olyckliga konsekvenser. Det är till föga statsfinansiell nytta att avgö
randen går snabbt att fatta om de samtidigt orsakar t.ex. många onödiga 
överklaganden260

, annars stimulerar till onödigt processande eller orsakar 

257
· En annan sak är att det också kan vara möjligt att avgöra ett mäJ utan att tillskapa 

sädana principer och istället alltså göra avgörandet mer casuinriktat. 
258· Se kapitel 5 och 6. 
259

· Jämför Lodin m.fl. 1997 s. 538. 
260

· Detta gäller dock inte slutinstans. 
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grav icke-acceptans av rättstillämpningen hos allmänheten. Det är därför 
nödvändigt att inte rationalisera alltför radikalt. Nedlagda resurser kan 
fungera som något av en investering. Om RR lägger ned extra tid och 
tanke på ett avgörande, kan det bli en statsfinansiellt god affär om avgö
randet sedan ger god ledning för framtida avgöranden och undanröjer 
osäkerhet om rättsläget i väsentliga frågor.261 Härigenom undviks fram
tida processer och förutsebarheten i beskattningen blir bättre. För RR:s 
del talar detta för att man bör överväga svåra frågor mycket ingående och 
även redogöra ingående och vägledande för sina överväganden. Eventu
ellt kan det även finnas anledning att ta entydig ställning i svåra tolk
ningsfrågor och sträva efter att uppställa principer. Den förutsebarhet och 
likfonnighet som kan bli resultatet av att man "skriver fast sig" kan vara 
mer värd än friheten att komma till ett annat slut vid framtida rättstil
lämpning, om den valda tolkningen visade sig mindre lyckad.262 

Mot bakgrund av att RR:s praxis i hög utsträckning kan bidra till den 
samlade hanteringsekonomin i rättssystemet vore det olyckligt om RR:s 
dömande verksamhet på något väsentligt sätt skulle komma att präglas av 
bristande resurser.263 

Samtidigt bör man inte grubbla mer över tolkningsfrågor än vad som 
är sakligt motiverat. Orsakssambanden i samhället är så komplexa och 
svåra att överblicka att ett fullständigt klarläggande av skälen för och mot 
ett avgörande är en total omöjlighet. Någonstans måste en gräns för 
utredningen dras, bortom vilken det inte längre är rationellt att så att säga 
fortsätta fråga och belysa utan där man istället bör fatta beslut utifrån de 
befintliga förutsättningarna. Dessutom är en djupgående analys av juri
diska problem oftast föga meningsfull i de fall där rättskällorna ger klara 
besked.264 

RR måste också beakta förutsättningarna i Lägre instanser och för 
rättstillämpning i allmänhet. Att RR prövar frågor ur ett bredare perspek-

26 1. Ett exempel på ett användbart prejudikat är RÅ 1994 ref 52 (om genomsyn vid taxe
ringen av kommanditbolagsdelägare). De principer som fastslogs där, som kan betecknas 
som en metodologi avseende en viss typ av fråga, kunde sedan tillämpas i RÅ 1995 ref 33 
(Kommanditbolag - underskottsavdrag). 
262

· Ett exempel på att RR bestämt sig för att tillskapa (eller möjligen bekräfta) en allmän 
princip är RA 1995 ref 35 (Kommanditbolag - underskott), där man upphöjer uppfatt
ningen att en förlust bara är avdragsgill om den är verklig och inte fiktiv till en princip med 
allmän giltighet. 
263· Motsvarande resonemang kan eventuellt i viss utsträckning tillämpas på praxis för att 
ge prövningstillstånd. En stor restriktivitet resulterar i färre avgöranden och därmed min
dre ledning för rättstillämpningen. Se även 7 .2.4. 
264· Bydlinski 1991 s. 559 och 560. Det hindrar naturligtvis inte att man ändå överväger om 
regeln är förenlig med elementär moral. 

84 



tiv och ibland kommer fram till andra svar än de lägre instanserna ligger 
inbyggt i systemet med fler instanser och är naturligt. Det är däremot inte 
utan vidare förenligt med det hanteringsekonomiska målet om de huvud
sakliga tolkningsmetoderna i RR avviker för mycket från vad som funge
rar praktiskt i lägre instans. Det skulle kunna driva fram många över
klaganden, vilket vore ekonomiskt olyckligt. Ett exempel på metoder 
som vore ohållbara i lägre instans är att ge den subjek.'liva lagstiftarviljan 
(förarbeten) ett generellt försteg framför mer objektivistiska tolknings
metoder - då skulle lagtextens ordalydelse regelmässigt behöva överprö
vas mot förarbetena.265 Likaså vore det ohållbart att regelmässigt tillmäta 
avancerade nationalekonomiskt inriktade teleologiska resonemang stor 
betyde lse, även om (vilket i och för sig kan ifrågasättas) man ansåg att 
det skulle leda till bra avgöranden. Åtminstone i normalfallet måste den 
juridiska metoden vara sådan att den kan hanteras av normaljurister. 266 

För hanteringsekonomin torde klara hanteringsregler för juridisk argu
mentation göra nytta.267 

3. 8 Mål och metoder - en sammanfattande 
helhetsbild 

Ovan har flera mål för rättstillämpningen diskuterats i tur och ordning. 
Jag skall här, mot bakgrund av diskussionen ovan, diskutera målens 
inbördes förhållande och förhållande till olika tolkningsmetoder. Fram
ställningen får samtidigt sammanfatta kapitel 3. 

En viktig insikt denna genomgång har givit är att målsättningarna för
håller sig på ett komplext och intressant sätt till metoderna för att uppnå 
de respektive målen. Som jag påpekade inledningsvis kan en tolknings
metod som bidrar till att ett mål uppnås förhindra realiserandet av andra 
mäl.268 Å andra sidan kan en viss tolkningsteknik mycket väl bidra till att 
flera mål uppnås. T.ex. är såväl språklig tolkning som följsamhet till för
arbeten både lojalt och regelnära och väl ägnat att bidra till förutsebarhet 
och likformighet. Det materiella resultaten av sådana metoder är som 
påpekats ovan oftast fullt acceptabla. 

Det är tydligen så att det är möjligt att ställa upp en "standardmetocf' 
där man i första hand avgör frågor med ledning av en normal tolkning av 

265
· Bydlinsk.i 1991 s. 563. Jämför även Hartmann & Walter 1984 s. 173. 

266
· Jämför Svante Bergström 1972 s. 12 och Thomstedt 1955 s. 337f. 

267
· Bydlinsk.i 199 1 s. 78. 

268
· Jämfört.ex. Peczenik 1995 s. 99. 
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lagtextens ordalydelse och närmaste kontext och i andra band med led
ning av förarbeten och rättspraxis och att en sådan metod vanligen tämli
gen väl uppfyller målen för rättstillämpningen. Den är i de allra flesta fall 
lojal och regelnära, ger förutsebarhet och likformighet samt bidrar till 
god hanteringsekonomi. 1 de allra flesta fall är det svårt att med bestämd
het hävda att det materiella resultatet av en sådan metod skulle vara avse
värt sämre än någon annan lösning. Ännu mer sällsynt är det att resultatet 
av en sådan metod skulle vara så oacceptabelt att skälen för att avvika 
från den loj ala, regelnära, förutsebara och likformiga tolkningen övervä
ger. Andra tolkningsmetoder och mer nyanserade synsätt blir därför mer 
praktiskt relevanta först i de fall där "standardmetoden" inte ger tillräck
lig ledning. 

Det bör alltså i praktiken oftast vara möjligt att uppfylla alla eller 
åtminstone de flesta av målen, särskilt i enkla och okontroversiella fall 
(om materiell lämplighet kan förstås uppfattningarna vara olika). Detta 
gäller dock inte alltid. För det första kan det förekomma att ett eller flera 
mål inte är möjliga att uppnå ens om de prioriterades maximalt. T.ex. kan 
förutsebarhet inte kan uppnås i alla situationer. Vidare kan målen vara 
mer eller mindre oförenliga. T.ex. behöver en förutsebar eller i hög grad 
lagstiftarlojal rättstillämpning inte nödvändigtvis även vara den mest 
materiellt lämpliga. Vilka mål skall då vara viktigast och prioriteras? 

Först och främst måste rimligtvis så gott som alltid lojalitetsmålet upp
fyllas i så måtto att åtminstone de bindande rättskällornas klara innebörd 
följs, det vill säga rättstillämpningen bör stå i överensstämmelse med 
lagar, förordningar och EG-rätt. Svåra fall uppkommer dock oftast just 
eftersom dessa källor tillåter flera olika tolkningar och därför kommer 
man inte särskilt långt med denna princip. En vanlig uppfattning är som 
sagt att förutsebarbet är det viktigaste målet i skatterätten.269 Det finns 
inget objektivt svar på frågan vad som är en riktig avvägning/uppfattning 
i sådana frågor270

, men mycket talar för att förutsebarhet är ett centralt 
mål. Samtidigt kan dock ifrågasättas om det verkligen är nödvändigt och/ 
eller lämpligt att fastställa att ett visst mål skulle vara viktigast. Olika 
mål har enligt min bestämda uppfattning varierande vikt i olika fall.27 1 

T.ex. kan förutsebarhet anses vara mindre viktig om en viss icke förutse
bar tolkning är till den skattskyldiges fördel än tvärt om. Målen är som 

269· Som en närmast självklar förutsättning torde då avses att den förutsebara rättstillämp
ningen skall uppnås genom en juridisk metod som också är i bög utsträckning lojal. 
270

· Peczeni k 1996 s. 80. 
27

1. Så även Eckhoff 1993 s. 128. 
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sagt även uppnåeliga i varierande grad.272 Med tanke på hur skilda situa
tioner som kan uppstå torde det inte vara rimligt att söka ange några helt 
entydiga prioriteringar mellan målen. Det allra viktigaste är nog att dom
stolen inför ett avgörande begrundar rättstillämpningens mål, deras rele
vans, innebörd och uppnåelighet i det aktuella fallet. Mycket är vunnet 
redan om man ser till de olika aspekterna av frågan.273 Denna uppfattning 
utvecklar jag vidare i kapitel 8. Det är enligt min uppfattning viktigt att 
inte sträva efter att göra rättstillämpningen alltför låst till tolknings
metoder och prioriteringar. Olika typer av förenklade synsätt i metodolo
giska frågor och etiska bör som påpekats ses med stor skepsis om. de 
syftar till att beskriva någon definitiv sanning, metod eller prioritering, 
men endast med sund skepsis om de gör anspråk på att vara förnuftiga 
tumregler. Jag vill dock hävda att typiskt sett framstår lojalitet, förutse
barhet och materiellt rimliga domar som centrala mål för RR:s tillämp
ning av skattelagar. Domskälsoptimering, regelnärhet, likformighet och 
hanteringsekonomi torde sällan stå i motsatsförhållande till dessa mål. 

Mot bakgrund av framställningen i kapitel 2 och 3 skall jag i det föl
jande diskutera svensk och tysk juridisk metod. 

212 Jämför Klami 1992 s. 18 l . 
273

· Jämför Beisse 1981 B.2. 
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4 Om Regeringsrättens 
användning av förarbeten 

4.1 Utgångspunkter för diskussionen 

4.1.1 Inledning 

Enligt den här företrädda uppfattningen skall domstolarna sträva efter att 
uppfylla rättstillämpningens mål. Rättskälleläran och de enskilda tolk
ningsmetoderna ses som verktyg för att uppnå dessa mål. Detta innebär 
att domstolarnas tolkningsmetoder kan bedömas utifrån kriteriet hur väl 
de bidrar till att uppfylla rättstillämpningens mål, eller hur väl de är 
ägnade att bidra till att uppfylla dem. Syftet med detta kapitel är att först 
i korthet beskriva RR:s användning av förarbeten och därefter diskutera 
hur väl denna är ägnad att bidra till att målen för rättstillämpningen upp
nås. Framställningen är inte direkt inriktad på metodologiska förslag. 
Förslag diskuteras istället främst i kapitlen 7 och 8. 

RR:s domskäl är ofta knapphändiga och de uttrycker sällan entydiga 
principiella ställningstaganden i metodologiska frågor.274 Det är ofta 
svårt att se hur RR tänkt och därför är det också svått att entydigt redo
göra för RR:s tolkningsmetoder.275 Detta blir särskilt tydligt vid en jäm
förelse med BFH:s oftast utförliga domskäl.276 På senare tid kan 
visserligen en förändring i riktning mot större öppenhet och utförlighet 

274
· Så även Melz 1992 s. 615: "Jag kan inte påminna mig att jag i något refererat skatte

rättsfall sett något uttalande av RR om vilken lagtolkningsmetod som tillämpats. Det torde 
primärt bero på att man principiellt sett anser att detta inte skall ske i domskäl." och Berg
ström 1984 s. 3 12: "RR:s domskäl är inriktade på det föreliggande fallet och saknar ofta 
generella principuttalanden''. Jämför även Lodin m.fl. 1997 s. 540: " ... RR:s intentions
djup inte alltid är så stort. RR har aldrig tänkt sig att uttolkare skulle lägga in så mycket i 
domen." Jämför även Bratt & Tiberg 1989 s. 407f, Peczenik & Bergholtz 1991 s. 31 1 och 
Strömholm 1996 s. 381. 
275

· Se t.ex. RÅ 1994 re/94 (om avdrag för patent) och RÅ 1994ref44 (om svenska mis
sionskyrkans överlåtelse av näringsfastigheter) Se även Mattsson 198 1 s. 292: "Att i detalj 
ange, hur skattelag tolkas är en omöjlig uppgift" och Bergström 1978 s. 21: " ... det knap
past råder full klarhet i vad som är normala lagtolkningsprinciper i svensk skatterätt". 
276

• Se kapitel 5. 
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skönjas277
, men det huvudsakliga intrycket får sägas bestå. Därför har 

doktrinen spelat en framträdande roll som komplement. 
Av flera skäl har jag valt att i de utvärderande delarna i detta kapitel 

(4.2 och framåt) i viss utsträckning typisera RR:s användning av förarbe
ten. Jag diskuterar där olika synvinklar på en förarbetsanvändning base
rad på observationer av RR: s praxis, men i den löpande framställningen 
bortses i stor utsträckning från RR:s faktiska praxis. Se vidare 4.1.4. 

4.1.2 Stor, men villkorad, följsamhet till förarbeten 

Det är som sagt svårt att se något entydigt system i RR:s tolkningsmeto
der. Det känns närliggande att hävda att RR tillämpar en slags eklektisk 
(väljande) metod, där de starkaste argumenten får avgöra.278 Man förefal
ler oftast snarare väga samman resultaten av olika tolkningsargument och 
innehållet i olika rättskällor än att rangordna argumenten.279 Rent allmänt 
är man mycket angelägen om att åberopa auktoritetskällor när dessa kan 
ge ledning, i praktiken ofta förarbeten och rättspraxis.280 

Att teckna en någorlunda entydig rättskällehierarki är enligt min 
mening möjligt endast avseende de centrala källorna. Där kommer skat
telagtexten först och därefter oftast förarbeten och rättspraxis.281 En 
sådan hierarki kan dock inte till fullo belysa rättskällorna egentliga ställ
ning. T.ex. ger rättskällorna ledning i varierande grad. De kan också tol
kas efter olika principer, t.ex. kan lagtexten tolkas utifrån språkliga, 
systematiska och teleologiska utgångspunkter. Det kan därför inte besva-

277 Lodin m.ft. 1997 s. 540. Set.ex. RÄ 1994 ref 3 I (Astramålet) och RÅ 1996 ref 84 (om 
Luxemburgska fondbolag). 
278

· Se Bergström 1987 s. 54 och 85. Jämför även, för svenska domstolar i a llmänhet, Gre
gow 1993 s. 526, Hellner 1994 s. 78, Lehrberg 1993 s. 144 och Strömholm 1996 s. 394 
och 493. 
279

· Jämför Grosskopf m.ft. 1996 s. 535 och Peczenik & Bcrgholtz 1991 s. 316, 332 och 
333. Ett exempel på en sådan teknik är RÅ 1995 ref 13 (om realisationsförlust vid avytt
ring av egendom till kommun) in fine: "vid en samlad bedömning ... " . 
280· Jämför Peczenik & Bergholtz 1991 s. 3 l2f. Petren 1987 s. 3 10 hävdar att det i RR finns 
"en stark moralisk-etisk ambition att i rättstillämpningen söka förverkliga det som folkvil
jans representanter velat uppnå när de antog lagen". 
281 Jämför Lodin m.ft. 1997 s. 524: " ... det finns en relativt etablerad uppfattning om rätts
källomas inbördes förhållande och vilka tolkningsmetoder som bör användas. Metoden 
kan sammanfattas på följande sätt. Är laglexten kJar skall den följas. Är den inte det får 
man söka ledning i förarbetena. Är varken lagtexten e ller förarbetena kJara får lagtolkaren 
begagna ytterligare rättskällor och tolkningsmetoder." 

89 



ras generellt t.ex. hur resultatet av en teleologisk analys av ett lagrum 
vägs mot entydiga tolkningsförslag i förarbetena.282 

Det är ett välkänt faktum att förarbetena i praktiken tillmäts mycket 
stor betydelse vid tolkning av skattelag. Det framgår tydligt av olika 
deskriptiva yttranden i en enig doktrin, där också talrika (och för våra 
syften tillräckliga) exemplifieringar ges: 

Bergström: "RR följer förarbetsuttalanden nästan undantagslöst, så länge de 
är fören liga med lagtextens ordalydelse."283 och "Förarbetena tillmäts en 
avgörande betydelse som rättskälla vid tolkning av skattelag. Det är mycket 
ovanligt att klara förarbetsuttalanden inte följ s, även om kopplingen till lag
texten ibland kan förefalla oklar."284 

Gunnarsson: "Regeringsrättens tolkning av skattelagar är ... i stor utsträck
ning förarbetstrogen"285 

Hultqvist: "lnom skatterätten är den av Lindencrona förordade metoden [att 
förarbeten bör anses "skapa en rättsnorm, vilken domaren är skyldig att följa 
oavsett han anser den riktig eller ej". min anmärkning] säkerligen mycket 
vanlig ... "286 

Landerdahl: "RRs allmänna tolkningsstil kännetecknas av en stark förar
betsbundenhet. .. "287 

Lindencrona: "Att förarbetena i praktiken spelar en avgörande roll vid tolk
ning av skatte lag bestrids inte av någon"288 och "Enighet råder ... om att 
skattedomstolarna i praktiken följer förarbetena."289 

Lodin m.ft .: "Att RR avviker från ett motivuttalande är dock ytterst sällsynt. 
I praktiken synes domstolarna känna sig bundna av motiven, fastän inte helt 
ovillkorligt."290 

Mattsson: "En sammanställning av ... rättspraxis ... visar också att det 
numera är svårt att hitta skillnader mellan förarbeten och gällande rätt."291 

282· Svårigheter med olika argumenthierarkier diskuteras i 8.3.3. 
283

· Bergström 1987 s. 85. 
284

· Dens. 1995 s. 34 1. Se även dens. I 984. 
285· Gunnarsson 1995 s. I 9. 
286· Hultqvist 1995 s. 336. För Lindencronas uppfattning, se vid not 333. 
287· Landerdahl 1988 s. 75 
288

· Lindencrona 1983 s. 492. 
289

· Lindencrona 1988 s. 75. 
290 Lodin m.ft . 1997 s. 530 . 
291. Mattsson 1981 s. 298. 
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Melz: "Det råder enighet om att domstolarna i stor utsträckning använder 
förarbetsuttalanden vid lagtolkning och att följsamheten är betydande."292 

Påhlsson: "Man har varit ense om att förarbeten faktiskt utgör en viktig rätt
tskälla. RR har i en rad domar visat mycket stor följsam het gentemot motiv
uttalanden."293 

Peczenik & Bergholtz: "In taxation law lhe primary emphasis is usually 
given to the intent of the legislature ... " och "A purpose of the statute, esta
blished according to objective teleological method, may be important, but it 
norrnally yields to clear travaux preparatoires."294 

Även om den empiriska grunden för dylika uttalanden väl i någon 
utsträckning kan diskuteras295 kan ingen egentlig tvekan anses råda om 
att följsamheten till förarbeten är mycket stor. 

Ett exempel på ett sådant avgörande är RÅ 1992 ref 44 (om Volvos avdrag 
för garantikampanjer).296 Här anfördes först lagtexten och därefter avgjor
des frågan nära nog enbart med ledning av förarbetena. 

Till den juridiska argumentationstekniken liknande avgöranden är RÅ 
1991ref36 (om hyresinkomst för byggnad uthyrd till skol verksamhet) , RÅ 
1993 ref 13 (om mervärdeskatteplikt för vård bedriven i bolag), RÅ 1993 ref 
38 (om mervärdeskatteplikt för viss undersökning tillhandahållen av Riks
antikvarieämbetet), RÅ 1994 ref 55 (om Volvos personalrabatter), RÅ 1995 
ref 5 (om skattetillägg), RÅ 1995 ref 27 (om kommunicering) och RÅ 1995 
ref 60 (om mervärdeskatt vid sjuklön, Skatterättsnämndens skäl). 

Det har till och med förekommit att förarbetsuttalanden av allt att döma 
har påverkat RR till en rättstillämpning i strid mot lagtexten. 

I förhandsbeskedet RÅ 1974 A 850 var frågan om tolkning av 46 § 1 mom. 3 
st. anv.p. KL i dess lydelse 1973.297 Lagrummet begränsade rätten till den 
numera upphävda regeln om avdrag för underskott som uppkommit vid 
avskrivning på fartygskontrakt. Enligt lagtexten fick avdrag inte ske för 
"underskott i sådan förvärvskälJa med belopp som motsvarar större avskriv
ning för år räknat än 10% av anskaffningsvärdet för fartyg". Underskottet 
skulle alltså enligt lagtexten inte få uppgå till större belopp än motsvarande 
10% årlig avskrivning. RR kom dock fram till att det var avskrivningen som 
inte fick uppgå till större belopp än 10%. Stöd för denna slutsats fann RR av 

292· Melz 1992 s.615. 
293

· Påhlsson 1995:11 s. 11 7. 
294

· Peczenik & Bergholtz 1991 s. 332. 
295 Hultqvist 1995 s. 336. 
296

· Se om avgörandet von Bahr & Thorell 1993 s. 309 och Lodin m.fl. 1997 s. 292. 
297 SFS 1973:26-27. 
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allt att döma - det framgår av Reuterswärds särskilda yttrande - i regelns 
förarbeten, där det framgick att detta vara avsett. Den gängse tolkningen av 
målet är att RR här ansåg att det förelåg ett redaktionsfel och lät lagstifta
rens intentioner gå före lagtextens ordalydelse.298 

Det bör påpekas att tolkningen i detta fall var till den skattskyldiges 
nackdel. Av intresse är dock att, som regeringsrådet Reuterswärd konstate
rade i sitt särskilda yttrande, den valda tolkningen hade kunnat bli till den 
skattskyldiges förde l om de ekonomiska omständigheterna varit annorlunda. 
Man kan alltså inte säga att en tolkning som den valda generellt var till for
eller nackdel för de skattskyldiga. Reuterswärds yttrande är också intressant 
därför att det visar att denna typ av överväganden ibland vägs in vid RR:s 
lagtolkning. 

Enligt Bergström är förklaringen till utgången i RÅ 1974 A 850 att RR 
ansett att skattskyldig borde ha förstått att det var fråga om ett redak
tionsfel och därför borde ha insett att lagtexten inte kunde tilJämpas 
enligt sin lydelse.299 Det verkar vara en rimlig tolkning av avgörandet. 
När det gäller att bedöma RÅ 1974 A 850 måste framhållas att lagtexten 
faktiskt var egendomligt formulerad och att man därför inte kan säga att 
situationen handlade om konflikt mellan en entydig och "problemfri" 
lagtext och ett däremot stridande förarbetsuttalande. Det kan därför häv
das att det i RÅ 1974 A 850 inte enbart varit förarbetena i kraft av någon 
kolossal auktoritet som styrande, utan även konstaterandet att lagtexten 
blivit misslyckad.300 

Den gängse uppfattningen i doktrinen förefaller vara att RR tillmätte 
förarbetena alltför stor betydelse.301 Också enligt min uppfattning kan 
avgörandet kritiseras. För det första anser jag inte att man gjort en rimlig 
avvägning av olika intressen; i ett fall som detta bör lagtexten enligt min 
uppfattning ges företräde även om den blivit felaktigt formulerad. För det 
andra borde man ha motiverat domen avsevärt bättre och tydligt signale
rat att tolkningen var kontroversiell, men enligt domstolens uppfattning 
motiverad. 

RÅ 1974 A 850 är dock ett enstaka avgörande och ett notismål.302 Det 
finns en rad senare referatmål där RR lämnat förarbetsuttalanden obeak-

298
· Se vidare Bergström 1978 s. 70, dens. 1984 s. 3 1 Of, Lindencrona 1983 s. 492f och 

Mattsson 1981 s. 296f. Se även Lodin m.fl . 1997 s. 533 och Welinder 1983-84 s. 539. 
299

· Bergström 1984 s. 3 10. 
300· Jämför även Bergström 1978 s. 70 not 60 in fine. 
30

1. Se t.ex. Bergström 1984 s. 310, Lindencrona 1983 s. 493, Lodin m.fl. 1997 s. 533 och 
Mattsson 1981 s. 297. 
302· Lodin m.fl . 1997 s. 533. 
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tade. Dessa avgöranden är naturligtvis särskilt intressanta. Några centrala 
exempel är följande 

1RÅ1985 1:19 (om det tidigare 3000-kronors avdraget enligt 46 § 2 mom. 
4) KL, accepterade RR inte skärpningar i förarbetena i förhållande till lag
texten. Lagtexten gavs företräde framför syftet med lagen.303 

I plenimålet RÅ 1985 1:85 (om tolkning av övergångsbestämmelserna till 
nya regler om så kallas byggmästarsmitta) talade förarbetena för en annan 
tolkning än lagtexten. Både majoriteten och minoriteten var eniga om att en 
klar lagtext skall tillämpas enligt ordalydelsen. Man hade dock olika upp
fattningar om huruvida lagtexten var klar.304 

RÅ 1992 ref 60 (om aktiers värde vid SURV-beräkning) har av Hultqvist tol
kats som att "Regeringsrätten här tagit avstånd från tanken att tillmäta förar
betsuttalanden större betydelse än vad man funnit vara en rimlig tolkning av 
lagtexten".305 

RÅ 1992 ref 94: Ett svenskt aktiebolag hade andelar i sådan utländsk juri
disk person som avses i 53 § anv.p. I 0 2 st. KL. Det var i målet bl.a. fråga 
om avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv i den utländska juri
diska personen och om beräkningen av realisationsvinst respektive realisa
tionsförlust vid försäljning av andelarna. RR medgav avdrag och menade att 
det inte fanns skäl att frångå lagtexten, trots att förarbetsuttalanden och 
vissa formuleringar i lagtexten kunde anses tala för att lagstiftaren förbisett 
fall som de ifrågavarande.306 RR följde alltså lagens klara ordalydelse obe
roende av vilka lagstiftarens avsikter kan ha varit.307 

I RÅ 1993 ref 57 var fråga om huruvida sådana synundersökningar som legi
timerad optiker utför utan samband med försäljning av glasögon kan skulle 
anses utgöra sjukvård i Mervärdesskattelagens mening och därför vara 
undantagna från skatteplikt till mervärdeskatt. 

Båda tolkningsaltemativen var enligt min bedömning förenliga med 
ordalydelsen hos lagrummet, sett isolerat. Förarbetena gav stöd för att sådan 
synundersökning inte skulle anses utgöra sjukvård i avsedd bemärkelse. RR 
tolkade dock lagen med ledning av systematiska och teleologiska utgångs
punkter och fann au förarbetsuttalandena stod i strid med lagtextens inne
börd. 308 

303· Se vidare Lodin m.fl. 1997 s. 531 f. 
304

· Lodin m.fl. 1997 s. 533. Se även Hultqvist 1995 s. 83ff. 
30s. Se Hultqvist 1995 s. 85f, 111 och 337. Se även Lodin m.fl. 1997 s. 533. 
306· Lodin m.fl. 1997 s. 532. 
307· Lindencrona 1993 s. 338 
308· Se Hultqvist 1995 s. 337 och Kleerup 1994 s. 416f. Se kort även Bergström 1995 s. 
341. 
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Avgörandet är intressant eftersom det här inte var fråga om en direkt 
oförenlighet mellan förarbetena och lagtextens ordalydelse, utan att det var 
systematiska och teleologiska argument som fick väga tyngre än förarbe
tena. Enligt Hultqvists bedömning är RÄ 1993 ref 57 ett exempe l på en fri
are hållning till förarbetena.309 Jag delar denna uppfattning. 

Ett i metodologisk hänseende uppmärksammat avgörande är RÄ 1994 ref 31 
(Astramålet).3 10 Här var frågan huruvida vissa obeskattade reserver skulle 
återläggas till beskattning vid beräkning av vinstdelningsskatt e ller ej. Den 
avgörande frågan var hur uttrycket "annan liknande reserv" skulle tolkas. 

Enligt ett icke motiverat uttalande av departementschefen i specialmoti
veringen i propositione n skulle den ifrågavarande typen av avsättning 
omfattas av uttrycket. Enligt RR kunde dock förarbetena tillmätas betydelse 
endast under förutsättning att det "i objektivt hänseende finns fog för en 
sådan tolkn ing", vilket man inte ansåg att det gjorde. RR ansåg att den i spe
cialmotiveringen förordade tolkningen skulle strida mot reglernas syfte. 
Syftet fastställdes enligt min bedömning delvis med ledning av allmänna 
uttalanden i förarbetena om syftet med reglerna och delvis med ledning av 
en tolkning av lagtexten. 

RR:s formulering "i objektivt hänseende finns fog" kan kanske ses som 
en markering från RR:s sida om att lagtexten skall träda i förgrunden.311 Det 
är dock viktigt att påpeka att förarbetena gav stöd åt båda tolkningsalternati
ven. 

Frågan i RÄ 1996 ref 30 var om tolkning av förutsättningarna enligt 42 § 
anv.p. 4 KL för jämkning av värdet av bilförmån vid beräkning av underlag 
för arbetsgivaravgifter. Enligt uttalanden i propositionen till jämkningsre
geln kunde man presumera att det privata nyttjandet var så begränsat att 
grund för jämkning förelåg om den årliga tjänstekörningen uppgick ti ll 
minst 3000 mil.312 På denna grund yrkade skattskyldiga jämkning av värdet 
av bilförmån. 

Från RSV:s sida menade man dock att det faktum att körs träckan var 
lång inte var tillräcklig grund för jämkning, utan att det också måste före
ligga faktiska hinder för att använda bilen på samma sätt som är normalt för 
en privatägd bi l. Stöd för uppfattningen att miltalet bara var ett 1iktmärke 
och kunde frångås fanns uttryckligen propositionen. Enligt propositionen 
kunde riktmärket "frångås i det enskilda fa llet om en bedömning av samt
liga omständigheter motiverar det".313 

309
· Hultqvist 1995 s. 337. 

310
· Se även von Bahr & Thorell 1995 s. 321, Bergström 1995 s. 34lf, dens. 1996 s. 358, 

Hultqvist 1995 s. 337 och 343, Lodin m.fl. 1997 s. 535 och Påhlsson 1995:II s. 129f. 
3 11

• Jämför von Bahr & Thorell 1995 s. 321. 
312

· Prop. 1993/94:90 s. 93 
313

· lbid. 
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RR konstaterade att även om förarbetena i sig gav ett visst stöd för att 
man skulle kunna göra en ganska fri bedömning talade utformningen av lag
texten starkt för att jämkning skulle ske om tjänstekörningen är omfattande. 
Undantag i linje med förarbetena från den tumregel som givits i förarbetena 
(!) kunde därför bara aktualiseras i speciella fall. RR betonade också att 
regelsystemet byggde på stark schablonisering och att ingående avväg
ningar av omständigheterna i det enskilda fallet därför borde undvikas. 

Dessa avgöranden visar att RR ger lagtexten företräde. De ändrar dock 
inte bedömningen att följsamheten till förarbeten faktiskt är mycket stor. 
Gemensamt för dessa avgöranden är att lagtexten ansågs tala för en från 
förarbetena avvikande tolkning och att lagtexten anses ha företräde fram
för förarbetena är ingen nyhet.314 

Möjligen har analysen av lagtexten i vissa fall drivits län~re än vad 
som tidigare varit vanligt.3 15 Kanske gäller detta särskilt i RA 1993 ref 
57. Här låg enligt min bedömning det tolkningsaltemativ som fann stöd i 
förarbetena väl inom ramarna för en naturlig tolkning av lagtexten. RR 
valde dock en annan tolkning, som för mig inte förefaller självklar. Om 
RR:s användning av förarbeten har förändrats - enligt min bedömning är 
underlaget ännu för litet för säkra uttalanden i frågan - är det dock inte 
någon metodologisk revolution. Totalt sett kan enligt min mening ingen 
egentlig tvekan anses råda om att förarbeten alltjärnnt får ett mycket 
starkt genomslag om de är förenliga med lagtexten. 

Ännu större betydelse har förarbetena av allt att döma i lägre instanser. 
Dessa följer enligt Lodin m.ft. förarbetena " i praktiskt taget samma 
omfattning som de varit lagfästa". 316 I de lägre instanserna torde också 
många frågor avgöras som får ett klart svar i förarbetena och därför ald
rig kommer till RR. Om det är en hävdvunnen metod att i hög utsträck
ning följa förarbeten kommer parterna sällan att överklaga avgöranden i 
linje med dessa. RR kommer därför att per fall finna mindre ledning i för
arbetena än lägre instanser. 

3 14
· Se t.ex. Bergström 1984 s. 3 1 Of. 

3 15 Som Melz 1993 s. 140 påpekat kan förarbetena på en glidande skala tillmätas större 
eller mindre betydelse i förhållande till lagtexten. 
316

· Lodin m.fl. 1997 s. 530. Se även ibid. 538 och Lindencrona 1983 s. 492. I taxeringsar
betet på skattemyndigheterna används i praktiken inte alltid förarbetena i sig, men däremot 
i hög utsträckning RSV:s rekommendationer och handledningar, som ju influeras av förar
betena (se Påhlsson l 995:U s. 127ft). 
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4.1.3 En etablerad rättskälleprincip 

Orsaken till att förarbetena kommit att tillmätas så stor betydelse av dom
stolarna är svår att utröna och svaret är förmodligen komplext. Jag kan 
bara peka på några tänkbara, sannolikt samverkande, orsaker: 

En grundläggande förutsättning är naturligtvis att vi har tillgång till ornfat
tande förarbeten. Den höga lagstiftningstakten i skatterätten gör att det ofta 
finns tillgång till relativt aktuella förarbeten medan rättspraxis och doktrin 
ofta inte hinner utvecklas tillräckligt snabbt. Sverige är också ett litet land 
med en därför begränsad produktion av doktrin och rättspraxis. Det gör flitig 
användning av förarbeten naturligt.317 

Realismens starka ställning anses ibland ha banat väg för en benägenhet 
att i hög utsträckning söka ledning i aukt01itetskällor snarare än att betona 
egna ställningstaganden och egen argumentation. Rättstillämparens egna 
känslor och värderingar saknade ju enligt rättsrealismen vetenskaplig bas 
och att det kunde därför upplevas som lämpligt att avhända sig "känslo
problemet" genom att följa förarbeten.318 Följsamhet till förarbeten gör 
domstolarnas verksamhet mer värderingsfri och mindre "rättsskapande".319 

Kanske kan också uppenbarhetsrekvisitet i lagprövningen (RF 11: 14) 
och avsaknaden av författningsdomstol ha fått till effekt att möjligheten att 
överpröva uttalanden från lagstiftaren inte kommit att framstå som något i 
praktiken aktuellt.320 

Vidare har Petren hävdat att del i RR finns "en stark moralisk-etisk 
ambition att i rättstillämpningen söka förverkliga det som folkviljans repre
sentanter velat uppnå när de antog lagen". Han har även pekat på att det 
också är bekvämt med förarbeten att följa.321 Att följsamhet till förarbeten 
kan bidra till förutsebarhet och likformighet i rättstillämpningen torde väl 
också ha varit av betydelse. 

Att domare är verksamma i lagstiftningsprocessen utan att därför slutligt 
upphöra med dömande verksamhet har också anförts som en förklaring till 
den stora förarbetsbundenheten.322 

Om det får sägas vara delvis oklart vad som är orsaken till att den stora 
följsamheten till förarbeten kommit att etableras, är det lättare att för
klara varför den består, och kanske till och med förstärks, när den väl är 

317· Se vidare 7 .2. 
318

· Se Klami 1989 s. 84 och Peczenik & Bergholtz 1991 s. 3 13. 
319

· Jämför Lind 1993 s. 317 och Lindencrona 1983 s. 499. 
320

· Se om författningsdomstol 5.3.3. och om grundlagen i svensk rätt 7.2.7. 
32 1. Petren 1987 s. 310. 
322

· Se bl.a. Bengtsson 1989 s. 689. Petren 1987 s. 311 f har dock hävdat att insyn i moti
vens tillkomsthistoria också kan få en motsatt effekt, nämligen att man inte värderar dem 
lika högt som tidigare. 
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etablerad. Om man tillmätt förarbetena stor betydelse i en rad tidigare 
avgöranden är det för den enskilde domaren naturligt att fortsätta i denna 
tradition. Förutom att man härigenom beaktar de argument som i en så att 
säga förutsättningslös diskussion (där man bortser från vilka tolknings
metoder som dittills använts323

) kan anföras för att tillmäta förarbetena 
stor betydelse (t.ex. demokratiskäl) upprätthåller man genom att fortsätta 
följa förarbetena en metodologisk kontinuitet. Detta bidrar till förutse
barhet och likformighet i rättstillämpningen.324 Jag diskuterade i kapitel 
2 socialt tryck som en faktor som kan göra att domstolarna argumenterar 
på ett relativt likartat sätt.325 Det sociala trycket torde vara ytterligare en 
faktor som kan förklara varför man fortsätter följa förarbeten. Domarkol
leger och skattskyldiga förväntar sig en viss metodologisk kontinuitet. 
När sedermera även lagstiftaren, på basis av denna tolkningstradition, 
kommer att räkna med att förarbetena tillmäts stor betydelse vid rättstil
lämpningen och anpassar lagstiftningsmetoden efter detta blir fortsatt 
följsamhet till förarbeten än mer naturlig.326 

Det är alltså lätt att peka på orsaker till att förarbetena följs idag. Det 
innebär dock inte med automatik att följsamheten till förarbeten bör vara 
så stor som den är.327 Även om metodologisk kontinuitet har ett värde, 
får den inte anföras som ett argument mot att diskutera alternativa tolk
ningsmetoder och inte heller göra hävdvunnen metod immun mot kritik. 
Däremot är det viktigt att ha i åtanke att den juridiska metoden utgör en 
viktig beståndsdel i en rättskultur och därför inte bör ändras radikalt utan 
goda skäl. 

Enligt min uppfattning, är domstolarnas följ samhet till förarbeten vid 
tolkning av skattelag en så etablerad metod att valet att söka ledning och 
i hög utsträckning följa förarbetena när lagtexten inte ger klart besked 
framstår som ett standardförfarande. Jag menar att följ samheten till för
arbeten är en så hävdvunnen metod att valet att fortsätta i denna tradition 
inte kräver något större mått av reflektion och inte i särskilt hög utsträck
ning är resultatet av en självständig kritisk intellektuell process hos 
beslutsfattaren. När förarbetena ger ledning följs de alltså enligt min 
bedömning ofta utan större reflektion, dock under förutsättning att de kan 

323· Jämför Peczenik 1994-95 s. 309, som gör motsvarande distinktion. 
324· Se främst 3.3.2. 
325· Se 2.5. 
326· Jämför Bergström 1984 s. 3 11 och Peczenik, 1994-95 s. 308. Tolkningsmetodema och 
produktionen av rättskällor påverkar varandra ömsesidigt, se Hellner 1990, Hultqvist 1995 
s. 340 och Strömberg 1964 s. 626ff. 
327· Jämfört.ex. Påhlsson 1995:TI s. 117 m.v.h. 
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förenas med lagtexten. Med detta vill jag inte säga att förarbetena alltid 
följs okritiskt, men att valet att följa förarbetena typiskt sett torde föregås 
av mindre reflektion än många andra (kanske främst mindre vanliga) 
metodologiska förfaranden. DäJtill menar jag att detta standardförfa
rande till och med har en ganska utpräglat normativ karaktär; det förvän
tas att förarbetena skall följas om inte starka skäl talar för en annan 
tolkning (se vidare strax nedan). 

Jag anser att denna standardmetod är så etablerad att det är rättvisande 
att säga att följsamhet till förarbeten utgör en rättskälleprincip. Uttrycket 
rättskälleprincip har ingen helt entydig innebörd och rättskälleprinciper 
kan vara mer eller mindre starka. Jag avser med uttrycket att metoden fått 
ställning som princip och därför utgör ett i någon utsträckning bindande 
standardförfarande som normalt kan användas utan argumentation eller 
mer ingående reflektion. När en metod har ställning av princip är det 
vidare enligt min uppfattning primärt principen i sig som motiverar att 
metoden används i det aktuella fallet, inte i första hand andra skäl som 
kan anföras för att använda sig av metoden. 

Det är naturligtvis sällan möjligt att helt entydigt specificera vilken 
ställning en viss tolkningsmetod har.328 Domare har delvis olika uppfatt
ningar i metodfrågor och gör inte helt identiska avvägningar. Det är 
vidare svårligen möjligt att med säkerhet avgöra vad som är de egentliga 
orsakerna till att en domstol följer förarbetena i ett visst fall - om det är 
resultatet av en förutsättningslös prövning av för och nackdelar med 
olika tolkningsalternativ eller om det beror på att man anser sig bundna 
av en rättskälleprincip eller om andra orsaker ligger bakom. I det interna 
arbetet i domstolarna är diskussionen om valet mellan olika tolkningsme
toder sannolikt sällan särskilt artikulerad. Den primära uppgiften torde av 
domstolarna anses vara att diskutera och avgöra det aktuella fallet, inte 
att entydigt och på ett principiellt plan ta ställning i olika metodfrågor.329 

Tolkningsmetodernas ställning är vidare till sin karaktär inte särskilt 
absoluta. Lagtolkning är inget räkneexempel utan en i hög utsträckning 
skapande verksamhet.330 Även om olika tolkningsprinciper kan vara av 
stor betydelse i denna process, avgörs den ytterst genom en avvägning av 
skälen för och mot olika tolkningsalternativ i det enskilda fallet.331 Mot 
bakgrund av det anförda framstår det som omöjligt att med absolut 

328· Hellner 1994 s. 72 är "skeptisk till att det skulle vara möjligt att framställa tolknings
principer med några anspråk på precision" . 
329

· Se även Hellner 1994 s. 72 och Hultqvist 1995 s. 336. Jämför även i not 274. 
330

· Larenz 199 1 s. 346. 
33 1. Se främst kapitel 2 och 8. 
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bestämdhet säga att förarbeten har ett viss exakt tyngd som rättskälla. 
Däremot kan en beskrivning av domstolarnas metodologiska förfaranden 
vara mer eller mindre träffande. Inget hindrar t ex. att domstolarna kan 
agera på ett sådant sätt att det är motiverat att tala om att de följer vissa 
rättskälleprinciper. 

Vad finns det då för stöd för att hävda att följsamheten till förarbeten 
bygger på en rättskälleprincip? Stöd finns i första hand i doktrinen, men 
även i RR:s rättspraxis. 

Det mesta tyder på att man i doktrinen diskuterat utifrån ett generellt 
perspektiv, ytterst med siktet inställt på att komma fram till en klar rätt
tskälleprincip om hur stor vikt förarbeten skall tillmätas vid rättstillämp
ningen. Man har alltså övervägt för- och nackdelar med följsamhet till 
förarbeten och låtit dessa överväganden smälta samman till en ganska 
entydig rättskälleprincip om att som huvudregel följa förarbetena. Ett 
tecken på detta är att man i doktrinen ofta diskuterat användning av förar
beten på ett allmängiltigt sätt, t.ex. att följsamhet till förarbeten typiskt 
sett gynnar förutsebarheten eller att förarbetena typiskt sett håller hög 
kvalitet. Många framställningar pekar på att man fattat ett slutligt, princi
piellt stäJlningstagande. (mina kursiveringar): 

Welinder: "Jag har ovan diskuterat ... Återstår alltså ett slutligt ståndpunkts
tagande till frågan om den betydelse för lagtolkningen, som bör tillerkännas 
motiven."332 

Lindencrona: "Förarbetena bör av skattedomstolarna betraktas som bin
dande i den mening .. . anses skapa en rättsnorm, vilken domaren är skyldig 
att följa oavsett han anser den riktig eller ej" och " ... ger förarbetena en säker 
ledning bör de användas.".333 

Lodin m.fi.: " ... motiven normalt bör följas såväl av underinstanser som 
RR ... ", 

"Motiven bör i så fall [om depch. formulerat uttalandet så att det klart 
framgår att han vill att de skall följas, min anm.] inte frångås utan starkt 
tvingande skäI" och 

" ... det finns en relativt etablerad uppfattning om rättskällomas inbördes 
förhållande och vilka tolkningsmetoder som bör användas. Metoden kan 
sammanfattas på följande sätt. Är lagtexten klar skall den följas. Är den inte 
det får man söka ledning i förarbetena. Är varken lagtext eller förarbetena 
klara får lagtolkaren begagna ytterligare rättskällor och tolkningsmeto
der" .334 

332. Welinder 1953 s. 88f. 
333

· Lindencrona 1983 s. 491 och 502. 
334

· Lodin m.fl. J 997 s. 524 och 530. 
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Sandström: "Förhållandet är . .. säkerligen det, . . . att en lags förarbeten 
(motiv) bör få avgörande betydelse vid lagtolkningen."335 

Bergström hävdar att den "allmänna meningen synes vara, att förarbetena 
skall följas så länge de är förenliga med lagtextens ordalydelse".336 Han 
företräder dock själv en delvis avvikande uppfattning (se strax nedan). 

Också en ligt Strömholm är det en allmänt uttalad princip att förarbeten till
mäts stor betydelse vid lagto lkningen.337 

Slutligen talas i proposition 1991192:170 om "den i svensk rätt sedan länge 
etablerade principen om förarbetstrogen tolkning av lagar".338 

När det gäller författare som förespråkar en gentemot förarbetena mer 
restriktiv linje är det dock svårare att säga om rekommendationen är en 
rättskälleprincip eller ej; 

Bergström: " ... skattedomstolarna och . . . borde läsa skatteförarbetena mer 
kritiskt och tillämpa dem mer fritt."339 och "Anmärkningsvärt är ... att förar
betena tillmäts en, enligt min uppfattning, alltför stor betydelse som tolk
ningsargument"340. 

Mattsson: "Personligen skulle jag hellre se att domstolarna intog en ännu 
friare ställning till lagmotiv än vad i dag är fallet. Åtminstone gäller detta 
regeringsrätten."341 

Mig veterligen har inte RR uttalat något klart metodologiskt prejudikat 
inom skatterätten med innebörden att förarbetena (under vissa förutsätt
ningar) skall följas. Det är dock intressant att notera att RR i de avgöran
den där förarbeten tillmätts stor betydelse inte diskuterat om några 
särskilda förutsättningar varit uppfyllda som skulle motivera följsamhet 
till förarbeten i det enskilda fallet. Däremot förefaller RR regelmässigt 
motivera varför man avviker från förarbetena, när så är fallet. 342 Det före
kommer också att RR påpekar att förarbetena inte ger ledning.343 

335 Sandström 1952 s. 252. 
336· Bergström 1987 s. 19 m.v.h. 
337· Strömholm 1996 s. 220. 
338

· Proposition 1991/92: 170 s. 218. 
339

· Bergström 1984 s. 325. 
340

· Bergström 1993 s. 342. 
341. Mattsson 1981 s.313. 
342· Se de i 4.1.2 redovisade avgörandena där RR avvikit från förarbetena. 
343· Set.ex. RÅ 1995 ref 19 (om anskaffningskostnad för ärvda aktier) och RÅ 1995 ref 13 
(om realisationsförlust vid avyttring av tillgångar från kommunalt bolag till kommunen). 
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Sanunanfattningsvis kan enligt min bedömning hävdas att en rättskäl
leprincip är etablerad i svensk skatterätt med innebörden att förarbeten 
bör tillmätas stor betydelse vid lagtolkningen, om inte starka motskäl, 
främst lagtextens ordalydelse, talar för en annan tolkning. 

4.1.4 Utgångspunkt för analys 

Jag skall i det följande diskutera hur väl den stora följsamheten till förar
beten är ägnad att bidra till att rättstillämpningens mål uppnås. Som jag 
påpekade i kapitel 1 kommer jag att diskutera RR:s förarbetsanvändning 
i första hand i ett typiserat perspektiv.344 Detta har flera skäl. Ett skäl är 
svårigheten att finna en helt entydig och säker bild av RR:s tolkningsme
toder. Det viktigaste skälet är dock att typiseringen möjliggör en mer 
koncentrerad, på det principiella inriktad och överblickbar diskussion än 
om de enskilda avgörandena kontinuerligt skulle diskuteras och analyse
ras. Jag går alltså i det följande inte in på RR:s avgöranden annat än för 
viss exemplifiering. 

Den typiserade utgångspunkten för den fortsatta diskussionen i kapitel 
4 är att RR med stöd av en rättskälleprincip i hög utsträckning följer 
förarbetsuttalanden när lagtexten inte ger klara besked, under förutsätt
ning att förarbetena kan förenas med lagtexten. Därtill utgår jag från att 
förarbetsreferenser ofta får utgöra den enda egentliga domsmotiveringen, 
eventuellt vid sidan av en ofta kortfattad diskussion om lagtextens inne
börd. 

I valet av att diskutera RR:s metoder i typiserat perspektiv ligger 
naturligtvis att kopplingen i analysen till (i någon utsträckning även över
ensstämmelsen med) RR:s faktiska tolkningsmetoder minskar. En fördel 
med detta är att diskussionen kan föras på ett mer principiellt plan. Typi
seringen medför dock samtidigt att eventuell kritik mot beteenden får ett 
svagare underlag. Den följande diskussionen bör därför inte uppfattas 
som en diskussion om med säkerhet förekommande och empiriskt 
belagda tolkningsmetoder i RR:s rättstillämpning. 

Jag antydde ovan att RR i vissa senare avgöranden möjligen mer än 
tidigare betonat lagtexten, på viss bekostnad av förarbetena.345 Denna 
eventuella trend ryms inte i den här valda typiseringen. Skälen till att jag 
koncentrerar diskussionen i detta kapitel till den hittills vanliga använd
ningen av förarbeten är dels ( 1) att det enligt min bedömning fortfarande 
är för tidigt att säga hur stor denna förändring egentligen är och dels (2) 

344
· Se 1.2.3. 

345
· Se 4.1.2. 
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att det är viktigt att diskutera olika aspekter på den användning av förar
beten som under lång till varit dominerande i RR:s praxis. Det är dock 
också angeläget att diskutera om en förändring i riktning mot en mer 
utpräglat lagtextanalyserande tolkningsmetod vore lämplig. Det gör jag i 
kap i tel 7. 346 

4.2 Lojalitet och regelnärhet 
RR:s rättstillämpning kännetecknas av en hög grad av bundenhet till 
rättskällorna, särskilt lagtext och förarbeten. Man har till och med kritise
rats för att gå för långt i sin följsamhet till förarbeten.347 Eftersom man 
också följer lagtexten får lojalitetsmålet sägas vara väl uppfyllt, även om 
det naturligtvis kan diskuteras hur långt analysen av lagtexten bör drivas 
innan man låter förarbetena spela en avgörande roll.348 Jag anser det vara 
av intresse att diskutera två frågor kring temat lojalitet och regelnärhet: 
dels om denna teknik kunde och borde vara mer regelnära och dels hur 
väl RR: s stora följsamhet till förarbeten låter sig förena med föreskrifts
kravet. 

4.2.1 Om regelnärhet 

I kapitel 3 definierade jag regelnärhet som "att domstolarnas beslut är 
förenliga med, ett resultat av och verkar vara ett resultat av materiella och 
metodologiska regler". 349 Att följa en rättskälla med stöd av en rättskälle
princip är onekligen en regelnära teknik. Enligt min mening kan dock 
regelnärheten ökas genom en mer utförlig diskussion i domskälen. Det 
finns mycket som är motiverat att klarlägga och diskutera, även när man 
väljer en tolkning i linje med förarbetena. Låt oss utgå från att en dom
stol kan sägas bidra till regelnärheten om man preciserar kriterierna för 
val mellan olika tolkningsargument och redogör för bedömningen i det 
enskilda fallet av dessa kriterier, vad skulle RR då kunna redogöra för i 
de fall då man bestämmer sig för att följa förarbetena? Det skall jag dis
kutera närmast. 

Hur mycket argumentation som är nödvändig eller ändamålsenlig och 

346· Se främst 7.2.2. 
347

· Se från senare tid främst Bergström 1984, dens. 1992 s. 302, dens. 1993 s. 342 och 
Mattsson 1981. 
348

· Se även 3.2. l. 
349· Se 3.2.1. 
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bör skrivas ut i domskäl är beroende av omständigheter i det enskilda fal
let, rättskälle lärans innehåll och av uppfattningar om hur domskäl bör 
skrivas. Det är inte möjligt att med bestämdhet avgöra hur omfattande 
överväganden som är nödvändiga (internt och i domskälen); den frågan 
får styras av omdöme, traditioner och praktiska behov.350 Många av de 
förutsättningar och ställningstaganden som i och för sig är nödvändiga 
för ett beslut är naturligtvis underförstådda och bedöms av dem som skri
ver domskälen som inte tillräckligt relevanta för att diskuteras i domskä
len. Tex. diskuteras nästan aldrig frågan om det lagrum på vilket man 
bygger avgörandet utgör en del av gällande rätt, trots att man självfallet 
anser detta vara fallet. 

När det gäller ett beslut att följa förarbetena kan konstateras att det 
faktum att förarbetena ger ledning inte i sig är tillräckligt för att domsto
len skall avgöra en fråga i enlighet med dessa uttalanden. Det måste rim
ligtvis också anses föreligga något skäl till att förarbetena följs. Att 
förarbetena i och för sig är förenliga med lagtexten är i sig inget motiv 
för att tillmäta dem relevans. Enligt min uppfattning bör RR eftersträva 
att formulera de huvudsakliga kriterierna för skälen till att man följer för
arbetena. 351 Sådana ställningstaganden och redogörelser behöver inte 
nödvändigtvis upprepas till fullo varje gång, utan det är möjligt att skapa 
metodologiska prejudikat och hänvisa till dessa i senare avgöranden. 

När följsamheten till förarbeten är stor kan det förefalla naturligt att i 
de fall där dessa ger ledning anföra dem som enda stöd för ett avgörande. 
Förarbetsreferenser utgör också i praktiken inte sällan den enda egentliga 
motiveringen. Ett sådant exempel är ovan nämnda RÅ 1992 ref 44 (om 
Volvos avdrag för garantikampanjer). Det borde dock rimligtvis ligga 
avseväit fler ställningstaganden till grund för avgörandet. Enligt ovan 
diskuterad praxis har lagtexten företräde framför förarbetena. 352 I ljuset 
härav borde man i den interna beslutsprocessen reflektera över relevan
sen hos aspekter som lagtextens ordalydelse och betydelsen av lagrum
mets kontext och ändamål innan man beslutar att följa förarbetena. Det är 
enligt min mening mycket intressant att få information om hur domstolen 
bedömde sådana aspekter. Särskilt lämpligt är det om sådana övervägan
den och ställningstaganden formuleras på ett allmängiltigt och principi
ellt sätt, där så är möjligt. 

Också andra aspekter kan vara värda att diskutera. Även om förarbe
tena i och för sig ger klara tolkningsförslag som är förenliga med Iagtex-

350· Jämför Peczenik 1995 s. 302. 
JSI. Detta kan även förbättra förutsättningarna för förutsebarhet och likfonnighet, se 4.3. 
352

· Se 4. 1.2. 
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ten, kan det nämligen tänkas finnas fall där andra skäl talar för att avvika 
från dem; de kan vara föråldrade353 eller av andra skäl olämpliga. All
mänt sett får antas att RR underförstått menar att inga starka skäl talar 
emot den tolkning man väljer om man inte diskuterar några motskäl. Det 
är inte heller nödvändigt att anföra några motskäl om man hävdar att inga 
vägande motskäl finns. Men om det finns motskäl som är relevanta är det 
normalt sett lämpligt att diskutera dessa, även om man anser att skälen 
för den valda tolkningen väger klart tyngre. 

Enligt min mening ökar alltså regelnärheten om domstolen preciserar 
kriterierna för val mellan olika tolkningsargument, redogör för bedöm
ningarna i det enskilda fallet och även öppet diskuterar eventuella mot
skäl. Detta görs inte i särskilt hög utsträckning idag. Man skulle kunna 
säga - onekligen med viss tillspetsning - att RR idag visserligen är 
auktoritetsbunden, men att man underlåter att specificera under vilka för
utsättningar och till vilka auktoritetskällor. 

Ambitionen att redogöra för kriterierna för val mellan olika tolk
ningsargument bör dock inte överdrivas. Först och främst finns det 
många rutinfall, där en mer omfattande juridisk argumentation är uppen
bart onödig.354 Det är vidare inte lämpligt att genom en i varje detalj helt 
otvetydig rättskällelära söka låsa fast domstolarna i mycket hög utsträck
ning; en viss metodologisk mobilitet är av nöden. 355 Det är slutligen inte 
möjligt att till fullo redogöra för varför ett visst beslut fattats. Mycket 
beror på intuition och omdöme och inte ens en mycket utförlig och i 
mycket otvetydiga kriterier formulerad rättskällelära kan ge alla svar 
eller beskriva de faktiska beslutsprocessema i domstolarna. Men om man 
trots detta strävar efter öppenhet och efter att vitsorda och ställa upp kri
terier för val mellan olika tolkningsargument, kommer mer av orsaker, 
principer och regelbundenheter i lagtolkningen att bli kända och kunna 
refereras i senare avgöranden. Det bidrar till regelnärheten (och förutse
barheten, se nedan) och det behöver inte hindra en viss metodologisk 
mobilitet. 

353
· Ett exempel på en mycket subjektivistisk tolkningsmetod finns i Englund 1965. Han 

avgör här en fråga (hur på schematisk grundval beräknad arvsskatt skall fördelas vid arv
skiftet) med ledning av ett kortfattat förarbetsuttalande från 1894. 
354

· Detsamma gäller naturligtvis enkla delfrågor i svåra fall. 
355· Se 3.2.2. 
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4.2.2 Om föreskriftskravet 

Det torde vara en gängse uppfattning att skattelagar inte med stöd av för
arbetena bör tillämpas utanför sitt betydelseområde. 356 Genomgången av 
praxis indikerar att lagtexten tycks ges företräde framför förarbetena och 
att RR inte påför skatt endast med stöd av förarbetena. 357 

P.g.a. i första hand språkets vaghet är det dock inte alltid lätt att avgöra 
vilka tolkningar som är i förenliga med kravet på föreskriftskravet.358 

Problemet är, med Hultqvists passande formulering, att ingen har mono
pol på denna gränsdragning.359 Som ofta i juridiken saknas problemlös
ande trollrunor. Det blir ofrånkomligen delvis en fråga om subjektiva 
gränsdragningar. 360 

I tysk skatterätt använder Tipke & Lang språkbrukskonventionen (den Kon
ventionen der Sprachgemeinschaft) som riktmärke för att avgöra vilka tolk
ningar som är att betrakta som möj liga tolkningar av lagtexten (mögliche 
Wortsinn).361 

Värt att framhålla är att ju mindre man analyserar och diskuterar lagtex
ten och ju större beredvilligheten är att följa förarbetena, desto lättare 
kan resultatet bli att en tolkning väljs som inte ligger väl, eller mest väl, i 
linje med lagtexten. 

4.3 Förutsebarhet och likformighet 
Det brukar hävdas att RR fäster stor vikt vid önskemålet om förutsebar
het. 362 I normala fall kan också rättskälleprincipen om följsamhet till för
arbeten bidra till förutsebarhet, eftersom det är en känd metod som kan 
ge klara tolkningsförslag. Det kanske tyngst vägande argumentet för en 
stor följsamhet till förarbetena är enligt min mening just att det bidrar till 
förutsebarhet.363 Förarbetena kan komplettera lagtexten och de ger 
många gånger klarare tolkningsförslag än vad lagtexten tolkad utifrån 

356
· Se Hultqvist 1995 m.v.h. 

357
· Se 4.1.2. Så även Hultqvist 1995 s . 83-86. Därmed inte sagt att RR aldrig påför skatt 

utan stöd av lag, se Grosskopf m.fl. 1996 s. 535 och Westberg 1994 s. 48. 
358

· Hultqvist 1995 s. 332. 
359· Ibid. 
360 Hultqvist 1995 s. 332f. Jämför även Melz 1995 s. 595. 
361. Tipke & Lang 1994 s. 130. 
362

· Bergström 1984 s. 310 och Lodin m.fl. 1997 s. 538. 
363· Lodin m.ft. 1997 s. 530. 
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lexikaliska, systematiska eller teleologiska utgångspunkter kan ge.364 

Vidare finns långtifrån alltid rättspraxis eller doktrin som kan ge bättre 
besked.365 

Utgångspunkten är utan tvekan att följsamhet till förarbeten kan bidra 
till förutsebarhet. Det är dock inte givet att stor följsamhet till förarbeten 
alltid och på alla sätt är den optimala metoden ur förutsebarhets
perspektiv. Jag skall här diskutera hur väl ägnad RR:s stora följsamhet 
till förarbeten är att bidra till förutsebarhet. Likformighet vid rättstil
lämpningen uppnås med i huvudsak samma tolkningsmetoder som de 
som bidrar till förutsebarhet366 och den följande diskussionen får därför 
gälla även för detta mål. 

Det finns en risk att förarbetena tillmäts alltför stor betydelse av dom
stolarna - att man "läser lagen med tummen i facit" och så att säga till
lärnpar förarbetena snarare än lagtexten. Särskilt gäller detta om 
lagtexten inte ger mycket klar ledning, men förarbetena ger klara besked. 
En sådan teknik kan leda till att domstolarna accepterar sådana förarbets
uttalanden som lägger till förutsättningar eller som annars kompletterar 
lagtexten på ett olämpligt sätt. Det har också i praktiken förekommit att 
lagrnmmet i ganska hög utsträckning kompletteras med stöd av förarbe
tena och att skatterätten sålunda får en hel del av sitt slutliga innehåll från 
dessa. Bergström har pekat ut några Regeringsrättsavgöranden av 
intresse för denna fråga: 

RÄ 1981 1: 14 1-IV (om förlustavdrag i fåmansaktiebolag): Enligt lagtexten 
skulle viss avdragsrätt förloras om företagets ägarstruktur förändrades i 
"icke obetydlig omfattning". Med stöd av förarbetena ansåg RR att "icke 
obetydlig omfattning" även omfattar en numerärt obetydlig ägarförändring, 
om denna påverkat inflytandet i bolaget.367 

RÄ 19811:13 (om investeringsavdrag för djupvattenbrunn): Brunnen skulle 
normalt betraktas som en markanläggning, men enligt ett undantag i KL ( 4 
anv.p. 3 st till 22 KL) skulle markinventarier (djupvattenbrunnen) inte hän
föras till markanläggning om de var avsedda att användas med inventarier i 
driften. Enligt förarbetena måste markanläggningen dessutom anses ha 
längre livslängd än de inventarier den tjänade. Länsrätten följde förarbetena 

364
· Enligt min bedömning gav t.ex. förarbetena i ovan ( 4 .1.2) diskuterade RÅ 1993 ref 57 

klarare tolkningsförslag än den av RR valda tolkningsmetoden. 
365

· Se vidare 7 .2. 
366· Se 3.4.2. 
367

· Se vidare Bergström 1984 s. 321 . 
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och ansåg att brunnen inte var ett inventarium, kammarrätten delade denna 
mening och RR ändrade inte kammarrättens dom.368 

RÄ 1983 1:22 (om inkuransavdrag vid lagernedskrivning): Enligt lagtexten 
skulle inkuransavdrag medges om det inte framstod som "uppenbart opåkal
lat". Enligt förarbetena och RR måste dock "mer avsevärd inkurans" före
ligga.369 

Även om RR definitivt inte godtar förarbetena helt okritiskt finns det 
enligt min bedömning i praktiken ett ganska betydande utrymme för att i 
förarbetena komplettera lagtexten (särskilt torde detta gälla i lägre instan
ser som tillmäter förarbetena mycket stor betydelse370

). Rättskälleprinci
pen bidrar till ett sådant utrymme eftersom det ofta förekommer att 
förarbetsuttalanden inte balanseras mot andra tolkningsargument. Det är 
dock inte alltid olämpligt att förarbetena kompletterar lagtexten. Tolk
ningen i vissa av fallen ovan var motiverad eller försvarlig eftersom den 
enligt min uppfattning var en rimlig tolkning även utifrån lagtexten.371 

It.ex. nämnda RÄ 1981 1:14 I-TV, där lagtexten använde uttrycket föränd
ring i ägarstrukturen i "icke obetydlig omfattning" och RR med stöd av för
arbetena ansåg att ägarstrukturen ändrats tillräckligt mycket om 
ägarförändringen denna påverkat inflytandet i bolaget. Begreppet "omfatt
ning" sett isolerat, ger kanske närmast en indikation om en slags numerär 
uppfattning av begreppet. Det var dock inte nödvändigt att se uttrycket "icke 
obetydlig omfattning" rent matematisk, det kan lika gärna ses teleologiskt. 
Ett sådant synsätt talar enligt min bedömning för den av RR valda tolk
ningen. 

Bergström har 1987 hävdat att RR ibland med stöd av förarbetena tolkar 
skatteregler i strid mot sin normala innebörd.372 Det är viktigt att domsto
len bemödar sig om att den slutliga tolkningen inte är någon överrask
ning jämfört med vad lagtexten och dess kontext ger anledning att vänta. 
Domstolarna bör vara klart restriktiva med att acceptera varje form av 
"överraskningar" från förarbetena - ett "överraskningsförbud'' om man 
så vill. Förarbetsuttalandena bör normalt kunna tillmätas stor betydelse 
under förutsättning att de utgör en naturlig tolkning av lagtexten. Krite
riet bör vara: ligger förarbetsuttalandena väl inom ramen för vad lagtex-

368· Se ibid. s. 321 f. 
369· Se ibid. s. 322. 
370

· Se vid not 316. 
37

1. Jämför Eckhoff 1993 s. 69. 
372· Bergström 1987 s. 39-55, särskilts. 55. 
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ten ger anledning vänta vid ett normalt och förnuftigt studium av 
lagtexten och dess närmaste kontext? 

Som diskuterades ovan (4.2.1 ) kan den stora följsamheten till förarbe
ten få till effekt att RR inte redogör för och utvecklar kriterierna för val 
mellan tolkningsalternativ. Då blir inte den juridiska metoden så känd 
som vore önskvärt. Ju mer RR klargör sina tolkningsmetoder, desto lätt
tare bör det bli att avgöra hur framtida fall kommer att bedömas. Då tyd
liggörs och motverkas också eventuella metodologiska variationer. 

Det finns också en risk att rättskälleprincipen om stor följsamhet till 
förarbeten kan leda till att domstolarna tolkar förarbetena mer ingående 
än vad som kan motiveras med förutsebarhetsargument - att man "pres
sar" förarbetena. Sådan användning av förarbeten bidrar inte till förutse
barhet . 373 Vidare kan förarbetena komma att tillmätas så stor betydelse 
att domstolen förbiser andra viktiga tolkningsargument.374 T.ex. kan kan
ske från materiellt perspektiv allvarliga invändningar resas mot en tolk
ning som finner stöd i förarbetena. Som påpekades i kapitel 3 kan det 
även av förutsebarhetskäl ibland vara motiverat att välja en tolkning som 
visserligen inte utgör den vid beslutstillfället mest väntade lösningen, en 
lösning som för framtiden ger bättre förutsättningar för förutsebarhet.375 

Sammanfattningsvis kan förarbetena i hög utsträckning bidra till förut
sebarhet. Det är dock viktigt att (1) inte följa dem alltför oreflekterat och 
(2) att inte enbart se till förarbetena. 

4.4 Materiell lämplighet 
Hur förhåller sig då den stora följsamheten till förarbeten till målet mate
riell lämplighet? Som ett viktigt skäl för att följa förarbeten brukar anfö
ras att det ofta bidrar till materiellt lämpliga avgöranden.376 Förarbeten är 
också oftast väl förberedda av experter varför lösningar baserade på för
arbetena bör ha goda förutsättningar att vara lämpliga. Att de också i 
praktiken är lämpliga är dock inte någon självklarhet. Förarbetsuttalan
den kan t.ex. vara ogenomtänkta eller otidsenliga. 

RR tycks som sagt acceptera förarbetsuttalandena på ett tämligen okri
tiskt sätt, under förutsättning att de är förenliga med lagtexten. I domskä-

373 Bergström 1984 s. 3 19-321 och Lodin m.fl. 1997 s. 53 1. 
374

· Hultqvist 1995 s. 341. 
375

· Materiellt goda prejudikat bör typiskt sett ha längre livslängd, accepteras bättre av dok
trinen och ge klarare och ge bättre utgångspunkter för framtida rättslillämpning. Se 3.3.2. 
376

· Se t.ex. Bergström 1984 s. 324 och Peczenik 1988 s. 262. 
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len diskuterar man endast undantagsvis konsekvenserna av att för
arbetena tillmäts avgörande betydelse. Det förefaller som om RR inte ser 
som sin uppgift att överväga om förarbetsuttalandena är lämpliga eller ej. 
Måhända har RR anammat bland andra Lindencronas ovan nämnda 
rekommendationer om att domaren bör följa förarbetena oavsett han 
anser deras innehåll riktigt eller ej.377 

Inget hindrar att man tillmäter förarbetena stor betydelse, om man 
samtidigt ser till flera tolkningsargument och till olika konsekvenser från 
tillämpningssynpunkt och överväger om det finns tillräckligt starka skäl 
för att avvika från förarbetena. En bred analys bör rimligtvis ge bättre 
förutsättningar för en materiellt lämplig rättstillämpning, eftersom man 
då inbegriper såväl förarbetena som andra tolkningsargument. Utan en 
analys ur ett vidare perspektiv finns alltså en risk att viktiga aspekter för
bises. 378 En allsidig och uttömmande belysning av frågorna är den bästa 
garantin för materiellt bra domslut. Därmed bör även förutsättningarna 
för en konsekvent rättsutveckling öka.379 

Vilka aspekter borde då beaktas vid lagtolkningen, vid sidan av förar
betena? Jag har i 3.5 gett vissa anvisningar för vad som skulle kunna 
anses utgöra en materiellt lämplig rättstillämpning.380 Allmänt sett efter
lyser jag en relativt fri belysning av vad som är rimliga och i övrigt mate
riellt lämpliga lösningar, åtminstone i den domstolsintema besluts
processen. Mycket är vunnet redan om man uppmärksammat och 
begrundat de olika synpunkter som kan läggas på en fråga. En bredare 
belysning i ljuset av olika kriterier för en materiellt lämplig lösning bör 
vara särskilt motiverad och/eller användbar (1) när RR skapar praxis av 
principiellt stor betydelse eller (2) där utrymmet för att välja lämplig 
tolkning är stort. 38 1 

4.5 Domskälsoptimering och hanteringsekonomi 
Jag har ovan hävdat att RR: s domskäl ofta är kortfattade och inte innehål
ler särskilt många uttryckliga och principiella ställningstaganden i mate
riella och metodologiska frågor. Argumentationen är ofta kortfattad 
också när förarbetsreferenser saknas, men eftersom de inte sällan utgör 

377
· Se Lindencrona 1983 s. 49 1. 

378
· Så även Hultqvist 1995 s. 341. 

379· Jämför även Bergström 1984 s. 312 och Mattsson 198 1 s. 3 13. 
380

· Se även 3.5.2. 
38'- Se 3.5.3. 
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det enda egentliga tolkningsargumentet är det ändå en fråga att diskutera 
i detta sammanhang. 

Det är svårt att säga vad som kan vara orsaken till att RR ofta väljer att hålla 
domskälen knappa. Kanske är det till en del är en rest från ett tidigare syn
sätt på domstolarna som subsumtionsmaskiner vars uppgift var att finna och 
tillämpa en existerande rätt på det konkreta fallet. Där passar kanske en bre
dare och mer självständig argumentationsstil mindre väl. Då kan det istället 
synas logiskt att i domskälen tona ned existensen av relevanta argument för 
olika tolkningar och av domstolens vägande av sådana argument och istället 
lägga upp domen så att avgörandet ger sken av att vara ett naturligt utflöde 
av ett fåtal auktoritetskällor. 

Diskussionen ovan kring andra mål för rättstillämpningen har till stor del 
kretsat kring tänkbara effekter av en ensidig juridisk argumentation. Det 
saknas anledning att här upprepa denna diskussion. Förutom vad som 
ovan sagts om loj alitet och regelnärhet, förutsebarhet och likformighet 
samt materiell lämplighet kan dock ytterligare synpunkter läggas. 

Det kan för det första diskuteras om inte mer omfattande och principi
ellt hållna avgöranden verkar mer övertygande. Om t.ex. aspekter som 
anses relevanta i andra avgöranden av samma domstol inte diskuterats 
kvardröjer en ovisshet om vilken betydelse och relevans andra tänkbara 
argument och argumenttyper ansågs ha. 382 Detta leder också till en osä
kerhet om vilken betydelse de kommer att tillmätas i framtida fall. Kan
ske verkar också den juridiska metoden inkonsekvent och godtycklig.383 

Därtill kan anföras att den kortfattade argumentationen medför en risk att 
man inte fattar de mest lämpliga besluten. Detta gör att RR:s rättspraxis 
inte blir så övertygande och kan komma att mötas med större skepsis än 
nödvändigt. 

Slutligen ger dessa domskäl en signal till lägre instanser att kraven på 
domsmotiveringen och den juridiska argumentationen inte är särskilt 
långtgående. 384 

Ur hanteringsekonorniskt perspektiv gör rättskälleprincipen om följ 
samhet till förarbeten det lätt för domstolarna i de fall där förarbetena ger 

382
· Att tolkningsargument som ibland diskuteras kan ha åtminstone fö ljande förklaringar: 

( 1) de till förde inget i detta fall, (2) de talade för en annan tolkning än den slutliga men för 
att avgörandet skulle bli enklare eller verka klarare diskuterades de inte, (3) de talade för 
samma lösning som den slutliga, men domstolen ansåg att argumenten inte borde anföras 
eller (4) domstolen kom inte att tänka på dem. 
383

· Jämför Hirsch 1961 s. 300. 
384

· Jag har diskuterat detta i 3.6. 

110 



god ledning.385 Det är en enhetlig tolkningsnorm som torde medföra att 
avgöranden väl i linje med förarbetena vanligen inte överklagas. Den gör 
det också lätt att skriva domskäl. Som jag konstaterade i kapitel 3 kan 
emellertid RR genom sina domskäl bidra till en totalt sett ökad hante
ringsekonomi genom att producera mer utförliga domskäl som kan tjäna 
till ledning vid och därmed effektivisera senare rättstillämpning i och 
utanför RR. Det är därför viktigt att inte vara för kortfattad och inte kon
centrera argumentationen för mycket på förarbetena. 

4.6 Slutsatser och avslutande synpunkter 
Följsamhet till förarbeten vid lagtolkningen kan i hög utsträckning bidra 
till att rättstillämpningens mål uppnås. Det finns enligt min bedömning 
starka skäl som talar för att stor följsamhet till förarbeten ska utgöra 
något av ett standardförfarande. 

Det är dock som visats långtifrån självklart att den här diskuterade 
användningen av förarbeten alltid är optimal. Rättskälleprincipen om 
följsamhet till förarbeten innebär att man väljer en metod som skall vara 
"bäst typiskt sett" och som typiskt sett förverkligar vissa mål, istället för 
att låta omständigheterna i det enskilda fallet avgöra vilka argument som 
skall tillmätas avgörande betydelse. Principen medför en fasthet som har 
vissa fördelar, men här ligger också en grundläggande svaghet, eftersom 
den innebär en metodologisk låsning. Läsningen kan medföra att de i det 
enskilda fallet mest centrala målen inte uppnås i den utsträckning som 
borde vara möjligt (även om förarbetena kan förenas med lagtexten). 

Följsamhet till förarbeten medför vanligen övervägande goda effekter, 
men inte alltid. Det är därför viktigt att principen inte följs okritiskt och . 
slentrianmässigt. Mycket talar för man bör beakta fler tolkningsargument 
än lagtextens ordalydelse och förarbetena. Genom att även se till rätts
tillärnpningens olika mål, till andra rättskällor, till reglernas systematik 
och till olika i 3.5 beskrivna konsekvenser från tillämpningssynpunkt 
kommer viktiga aspekter på beslutsfattandet att uppmärksammas. Det är 
min övertygelse att det mycket ofta ko1nmer att vara motiverat att tolka 
lagen i linje med förarbetena även efter en sådan prövning. 

Faktorer som att även andra tolkningsargument än förarbeten bör 
beaktas, att förarbetena inte alltid ger ledning och att EU-medlemskapet 
de lvis förändrar förarbetenas ställning gör dock att det finns goda skäl att 

385· Jämför Lodin m.fl. 1997 s. 530. 
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diskutera fortsatt utveckling av skatterättens juridiska metod och att se 
till alternativa sätt att använda förarbeten vid tolkning av skattelag. Detta 
är syftet med resten av avhandlingen. 

I nästföljande två kapitel skaJJ jag redogöra för tyska Bundes
finanzhofs juridiska argumentation i allmänhet och användning av förar
beten i synnerhet. Det huvudsakliga syftet är där att visa på andra tolk
ningsmetoder och att visa att de kan ha vissa förtjänster - att över
huvudtaget studera om tysk rätt kan ge någon ledning för hur i första 
hand RR bättre kan arbeta för att uppnå rättstillämpningens mål. I kapitel 
7 och 8 diskuterar jag, och föreslår vissa, förändringar för den svenska 
skatterättens juridiska metod. I kapitel 7 förs diskussionen med utgångs
punkt i tysk rättskällelära. 
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5 Tysk rättskällelära - allmän del 

5 .1 Inledning 
I de närmaste tre kapitlen skall jag studera och diskutera rättskälleläran i 
tysk skatterätt och BFH:s användning av förarbeten. Syftet är att ge pers
pektiv på svenskjuridisk metod och att se om något av de metoder m.m. 
som skiljer tysk juridisk metod från svensk skulle kunna användas av RR 
och då vara ägnat att bidra till att rättstillämpningens mål uppnås i högre 
utsträckning än hittills. 

Undersökningen är uppdelad i tre kapitel. I detta kapitel ger jag en all
män bild av rättskällelära och juridisk argumentation i tysk skatterätt och 
av BFH:s domskäl. I kapitel 6 behandlar jag användningen av förarbeten 
i Bundesfinanzhof (BFH) mer ingående. Kapitel 7 består av två delar. 
Den första delen är en kombinerad sammanfattning av kapitel 5 och 6 
och jämförelse med svensk juridisk metod. I den andra delen diskuteras 
huruvida några av de metodologiska förfaranden som skiljer BFH:s juri
diska metod från RR:s skulle kunna vara lämpliga även i RR. 

Innevarande kapitel rymmer tre centrala delar. Avsnitt 5 .3 är en redogö
relse för de centrala rättskällorna och för deras principiella och praktiska 
betydelse. I avsnitt 5 .4 behandlas huvuddragen i den juridiska argumenta
tionen. I avsnitt 5.5 ges ett konkret exempel på BFH:s lagtolkning i form 
av ett avgörande från BFH som jag kommenterat ur metodologiskt per
spektiv. Slutligen kommenterar jag BFH:s domskäl. För sammanfattning 
av kapitlet hänvisas som påpekats till första delen av kapitel 7. 

Jag vill framhålla att det inte är möjligt att med absolut säkerhet fastslå 
rättskällors ställning och hur den juridiska argumentationen går till.386 

Jag har försökt beskriva huvuddragen av rättskälleläran i tysk skatterätt 
som den kommer till uttryck i BFH:s praxis och i litteratur som är rele
vant för att belysa denna. 

5 .2 Vissa allmänna förutsättningar 
I Tyskland beslutar skattemyndighet om taxeringen, liksom i Sverige. 
Första instans därefter är skatteförvaltningen, som på en högre nivå före-

386· Jämför Hellner 1994 s. 72, Larenz 199 1 s. 346 och Tipke 1993 s. 1232 och 1275ff. 
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tar en förnyad prövning. Om beslutet inte ändras kan man överklaga till 
den delstatliga skattedomstolen, Finanzgericht. 

Från Finanzgericht finns möjlighet att överklaga till högsta skattedom
stolen, BFH i Miinchen.387 För att få frågan prövad av BFH krävs 
prövningstillstånd. Prövningstillstånd ges bl.a. om rättsfrågan är av prin
cipiell betydelse och när underrätterna har avvikit från BFH:s eller för
fattningsdomstolens rättspraxis.388 BFH avgör mellan 3- och 4000 mål 
årligen och publicerar ungefär mellan 11 och 15% av dessa som referat
avgöranden. 389 Prövningen i BFH avser endast lagtolkningsfrågor och 
domstolen är alltså bunden av Finanzgerichts bedömning av vad som 
hänt.390 BFH dömer vanligen avdelningsvis, med fem domare.391 Speci
ella regler gäller dock för bl.a. ändring av praxis.392 Det finns elva avdel
ningar (Senaten) som är specialiserade på olika måltyper.393 Det finns 
alltså goda förutsättningar för specialistkunskaper. 

Ovan nämnda domstolar är skattedomstolar. Tyskland har också en 
författningsdomstol, Bundesverfassungsgericht. Där prövas vissa frågor 
som är av intresse för rättstillämpning på skatteområdet.394 

Man använder i skatterätten i huvudsak samma tolkningsmetoder som 
gäller för rättssystemet i övrigt.395 I doktrin som beskriver skatterättsliga 
tolkningsmetoder illustrerar man t.ex. tolkningsmetoderna med omväx
lande avgöranden från BFH, författningsdomstolen och ibland även Bun
desgerichtshof. 396 Detsamma gäller metodologiska resonemang i BFH:s 

387
· BFH:s organisation och verksamhet beskrivs närmare i Hartmann & Walter 1984 s. 

50ff, Offerhaus 1993 samt i festskriften "75 Jahre Reichsfinanzhof - Bundesfinanzhof", 
1993. 
388· Se § 115 FGO och Tipke & Lang I 994 s. 822ff. För specialfall som anges i § 116 FGO 
krävs inte prövningstillstånd. 
389 Offerhaus 1993 s. 3 1. BFH:s avgöranden publiceras på flera sätt. Centrala är de i 
huvudsak parallella samlingarna "Sammlung der Entscheidungen" som citeras "BFHE" + 
volym och sidnummer och BundesSteuerblatt avdelning 2, som citeras BStBJ + års- och 
sidnummer. Det finns även ett stort antal separat publicerade "notismål" - "BFH nicht ver
öffentlicht" - som citeras BFH/NV + volym och sidnummer. 
390

· Se§ 118 Abs. 2 FGO. 
391 Se§ 10 FGO. 
392· Se § 11 Abs. 2 FGO. 
393· Måltyperna är noggrant avskilda. En redogörelse för vi lka frågor som avgörs av vilka 
avdelningar finns i början av varje volym av BFHE. 
394

· Se 5.3 .3, 5.3.5 och § 13 BVerfGG. 
395

· Spanner 1995 st. 49 och Tipke 1993 s. 1232. 
396· Se t.ex. hänvisning till Bundesgerichtshof i Spanner 1995 st. 170. Se även 5.3.5. Byd
linski 199 1 s. 593ff. hävdar att man kan utgå från och resonera utifrån att juridisk metod 
på olika områden följe r en i princip gemensam rammodell. Bydlinskis framställning är 
visserligen inte skatterättslig. 
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domskäl. Också allmän metodologisk doktrin används av BFH. Detta 
gäller inte minst Larenz klassiska "Methodenlehre der Rechtswissen
schaft" som trots att den är skriven från civilrättslig utgångspunkt har 
stor betydelse i BFH:s lagtolkning.397 En annan sak är att metoderna 
används på ett sätt som är delvis särpräglat av skatterättsliga förhållan
den. 398 

5.3 Rättskälloma 

5.3.1 Inledning 

Jag skall här redogöra för de centrala rättskälletyperna på skatterättens 
område och för deras betydelse för rättstillämpningen. Förarbeten brukar 
inte nämnas som en av skatterättens rättskällor, utan ses istället som ett 
hjälpmedel vid analysen av lagtexten. Jag kommer här att följa denna 
systematik och behandla användning av förarbeten i 5.4 och, främst, i 
kapitel 6.399 

Vissa rättskällor behandlas inte i den följande framställningen. En 
sådan rättskälla är dubbelbeskattningsavtal.400 Vid sidan av dubbelbe
skattningsavtalen och EG-rätten diskuteras ibland även övrig folkrätt, 
men dess relevans är klart begränsad i skatterätten.401 I doktrinen diskute
ras ibland även sedvanerätt (Gewohnheitsrecht), som dock förefaller vara 
av högst marginell praktisk betydelse.402 En annan rättskälla är "auto
nome Satzungen". Hit hör kommunala skattebestämmelser. "Autonome 
Satzungen" faller utanför avgränsningen för denna avhandling.403 

397
· Tipke 1993 s. 1277 m.v.h . Se även Weber-Grellet 1993:II s. 197 (som är domare i 

BFH) som hävdar att "Der BFH steht bekanntlich auf dem Boden der Larenz'schen Met
hodenlehre". 
398 Se Spanner 1995 st. 149. 
399

· Se om denna indelningsfräga, Strömholm 1996 s. 358. 
400

· Se l.2.6. Se vidare om dessa, Tipke 1993 s. l I 57f m.v.h. 
4o1. Se vidare Hartmann & Walter 1984 s. 70, Kruse 1973 s. 51 och Tipke & Lang 1994 s. 
I 19fm.v.h. 

402
· Amdt & Zierlinger 1991 s. 14. Se vidare K.irchhof 1981 och Tipke 1993 s. l 155ff m.v.h. 

403
· Se l.2.6. Se vidare Tipke 1993s.l158fm.v.h. 
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5.3.2 Lag och förordning 

Skattelag är den centrala rättskällan. Skatt får bara tas ut med stöd av lag 
och rättsfaktumled och rättsföljd måste vara angivet i lagtext.404 I BFH:s 
rättspraxis framgår tydligt att lagtexten och analysen av denna tillmäts 
utomordentligt stor betydelse.405 

Innan jag går vidare skall jag först göra en kort jämförelse mellan 
utformningen av svensk och tysk skattelagtext. Lagstiftningsteknik och 
stil skiljer sig enligt min bedömning inte på något väsentligt sätt från 
svenska skattelagar. Skillnaden är som jag ser det främst att den tyska 
skatterätten förefaller mer systematiskt sofistikerad eller åtminstone mer 
avancerad och genomreglerad. Man har t.ex. en "skatterättens allmänna 
del'', Abgabenordnung, med allehanda för skatterätten gemensamma frå
gor samlade i en enda lag. Här regleras t.ex. vem som är ansvarig för 
skatteinbetalning och här ges en allmän skattefiyktsregel och diverse 
administrativa regleringar med mera. För det andra är de enskilda lagarna 
noggrant uppdelade i kapitel och dessa kapitel är i sin tur indelade i 
underavdelningar. Dessutom, vilket har betydelse för lagtolkningen, har 
de enskilda lagrummen ofta en kort rubrik som klargör syftet med lag
rummet eller vad lagrummet behandlar.406 Man kan nog säga att regel
massan som helhet är väl strukturerad och disponerad, men att stilen på 
paragraftexten inte i sig avviker särskilt från svenska skattelagrum. 

Vissa regler ges i form av förordningar. De produceras primärt av för
bundsregeringen och federala finansministeriet och de är mycket talrika 
och ofta både detaljerade och omfångsrika. De utgör också en bindande 
rättskälla. 407 

5.3.3 Grundgesetz 

Grundgesetz (GG) står högst i rättskällehierarkin.408 Av allt att döma har 
GG större praktisk betydelse för BFH:s rättstillämpning än vad RF har 
för RR:s rättstillämpning i skattefrågor. Själva författningstexten i GG 
skiljer sig enligt min bedömning inte på något dramatiskt sätt från RF; 
normgivning och rättigheter behandlas, liksom, vilket naturligtvis är en 

404· Se Tipke & Lang 1994 s. 95-97 och om lagtextens entydighet ibid. 99f. 
405

· Se även Beisse 198 1 A.l, Hartmann & Walter 1984 s. 175 och Spanner 1995 st. 151-
152. 
406· T.ex. har § 3b EStG rubriken "Steuerfreiheit von Zuschlägen för Sonntags-, feiertags
oder Nachtarbeit". 
407

· Se vidare Tipke 1993 s. 1147- 1155. 
408

· Set.ex. Tipke & Lang 1994 s. 115. Jag bortser här frän EG-rättsliga frågeställningar. 
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skillnad mot svensk rätt, frågor om författningsdomstolen och om 
förbundsstatens organisation. Enligt min bedömning innehåller dock GG 
fler och mer vidsträckta regler av relevans för tillämpning av icke-grund
lagar än RF gör.409 

Den mest påtagliga skillnaden jämfört med svenska förhållanden, är 
emellertid den stora praktiska betydelse GG har för tolkning av skatte
lag. 410 Detta tar sig uttryck på tre sätt; (1) i form av direkt prövning av 
om lagar är förenliga med GG (lagprövning), (2) i form av en tolknings
princip om författningskonform tolkning och (3) i form av att allmänna 
metodfrågor diskuteras i ljuset av olika regler i GG. Jag skall här disku
tera nämnda tre punkter och därefter beröra frågan om varför GG har så 
stor praktisk betydelse. 

Innan skattedomstolarna tillämpar ett lagrum skall de pröva om lag
rummet står i överensstämmelse med GG. Lagprövningen saknar 
uppenbarhetsrekvisit. Om skattedomstolen anser att regeln står i strid 
med GG skall frågan hänskjutas till författningsdomstolen som avgör 
författningsfrågan och därefter återförvisar målet till skattedomstolen för 
slutligt avgörande.411 BFH tar uppenbarligen lagprövningsuppgiften på 
stort allvar; det är inte sällsynt att man i domskälen diskuterar grundlags
frågor. Författningsdomstolen har också prövat många skattemål och 
denna praxis har stor betydelse i BFH:s rättstillämpning. 

Eftersom GG innehåller en hel del regler av ganska obestämt inne
håll412 (se t.ex. likhetsgrundsatsen i artikel 3413 och förbudet mot miss
gynnande av familjen i artikel 641~) och eftersom lagprövningen saknar 
uppenbarhetsrekvisit, skulle en situation kunna uppstå där regler ofta 
skulle anses strida mot GG. Emellertid har en tolkningsprincip omför
fattningskonform lagtolkning utvecklats enligt vilken domstolarna skall 
välja en tolkning som står i överensstämmelse med GG om lagrummet 
ti llåter flera tolkningar.415 

409
· Jämför även Nergelius 1996:1 s. 207. 

410
· Se i korthet Tipke & Lang 1994 s. 67-72. 

41
1. Se nännare artikel 100 GG om prövningen och§ 31 BVerfGG om följderna av den. 

Författningsdomstolens prövning har beskrivits av Nergelius 1996:1 s. 206-264. Se även 
Hartmann & Walter 1984 s. 53-66. 
412

· Enligt Paulick 1963 s. 445 finns också motsägelser inom ramen för GG. 
413

· Se närmare om den för skatterätten viktiga likhetsgrundsatsen: Stein 1993 s. 392ff och 
Weber-Fas 1979 s. 45ff. Likhetsgrundsatsen innebär inte endast ett krav på likformig 
rättstillämpning utan också i viss utsträckning på ekonomisk likformighet. Se även BFHE 
169, 247 i 6.4. 
414

· Se Tipke & Lang J 994 s. I l 3f. 
415

· Se vidare Hartmann & Walter 1984 s. 194, Larenz 1991 s. 344f, Spanner 1995 st. 171 -
175, Tipke & Lang 1994 s. 133 och Zippelius 1976. 
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Författningskonform tolkning är normalt möjlig endast inom ramen 
för vad som ryms inom vedertagen lagtolkningsmetod.416 Detta innebär 
att den författningskonforma tolkningen inte kan användas som ett kor
rektur av entydiga normer. Om reglerna inte kan bringas i överensstäm
melse med GG inom ramen för vad vedertagen lagtolkningsmetod 
tillåter, skall istället lagprövningen komma till användning.417 

Slutligen förekommer att allmänna metodfrågor diskuteras mot bak
grund av regler i GG. T.ex. diskuteras förvaltningsföreskrifternas ställ
ning som rättskälla (bl.a.) med ledning av likhetsgrundsatsen i artikel 
3.418 Kanske kan också denna typ av användning av GG sägas vara en 
slags författningskonform tolkning. 

Vad som gör att GG tillmäts så stor betydelse är en ytterst komplex 
fråga. Som påpekats skiljer sig det materiella innehållet i rättighetsreg
lerna i GG knappast på något revolutionerande sätt från RF. Sannolikt är 
det av vikt att prövningen av lagars överensstämmelse med författningen 
saknar uppenbarhetsrekvisit. Detta torde vara betydelsefullt inte bara ur 
ett rent juridiskt-tekniskt perspektiv, utan också utgöra ett moraliskt alibi 
för domstolar att i realiteten pröva grundlagsenligheten. Också författ
ningsdomstolens existens bör ha bidragit till att GG har så stor praktisk 
betydelse. Förvisso kan också allmänna domstolar lyfta fram författ
ningsfrågorna och fungera som ett effektivt filter mot grundlagsstridiga 
normer och lagtolkning. I praktiken torde sannolikt ändå en författ
ningsdomstol, med på speciellt vis tillsatta419 specialistkompetenta leda
möter, agera mer självständigt än en, vanligen av andra uppgifter tyngd, 
skattedomstol eller allmän domstol. En författningsdomstol bör vidare 
rimligtvis i egenskap av enda domstol på området ha en helt annan möj
lighet att bygga upp en konsistent och stringent praxis på grundlagsom
rådet. Därtill torde det faktum att en författningsdornstol inrättats vara av 
betydelse för att poängtera grundlagens betydelse, och för att markera att 
den är avsedd att vara praktiskt relevant också vid rättstillämpningen. 

416
· Se Nergelius l 996:II s. 838 och Tipke & Lang 1994 s. 133, bägge m.v.h. Se dock Tipke 

& Lang 1994 s. 133 om "författningskonfonna analogier". Se även BFHE 168, 316 i 6.4. 
417

· Jämför Spanner 1995 st. 172. Det kan självfallet vara svårt att avgöra vad som ryms 
inom ramen för vedertagen tolkningsmetod (se ibid. st. l 73ff). 
418

· Se 5.3.6. Se även Kirchhof 1993. 
419

· Se del l av BVerfGG. 
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5.3.4 EG-rätt 

Under förutsättning av att man avser att följa de åtaganden EU-medlem
skapet enligt EG-rätten medför (se i första hand EG-domstolens praxis) 
kan man säga att frågan om EG-rättens principiella relevans för nationell 
rättstillämpning i första hand är en EG-rättslig fråga, som primärt avgörs 
med ledning av EG-rätten som den uttolkats av EG-domstolen. I prakti
ken är det också i första hand EG-domstolens uttalanden som diskuteras i 
sådan tysk skatterättslig doktrin som behandlar EG-rättens ställning som 
rättskälla i tysk skatterätt. Åtminstone gäller detta frågan om EG-rätts
konform tolkning.420 Eftersom dessa EG-domstolens uttalanden är rele
vanta i alla EU-länder är det för vårt vidkommande först och främst av 
intresse att belysa hur man i Tyskland hanterat EG-rätten och sett på dess 
ställning i rättskälleläran, inte att redogöra för EG-domstolens praxis. 

Att EG-rätten har företräde framför nationell skattelag förefaller i 
praktiken vara helt accepterat.421 När gäller möjligheten att tillmäta EG
direktiv direkt effekt förnekade BFH i ett avgörande från 1985 denna 
möjlighet. Detta korrigerades dock 1987 av författningsdomstolen.422 

Man har i doktrinen tämligen flitigt diskuterat principen om EG-rätts
konform tolkning.423 Jag har i denna diskussion sett mycket få referenser 
till BFH:s egen praxis. Istället diskuteras EG-domstolens praxis om EG
rättskonform tolkning och vilken relevans denna praxis bör anses ha för 
lagtolkningen. En förklaring till detta är säkert att EG-domstolen får 
sägas vara den egentliga eller huvudsakliga prejudikatinstansen rörande 
EG-rättskonfo1m tolkning och att dess praxis därför är av störst 
intresse.424 BFH diskuterar dock inte sällan i mervärdeskattemål betydel
sen av bakomliggande EG-direktiv. Man diskuterar också EG-rättskon
form tolkning och EG-domstolens praxis om detta.425 

Som påpekades i 3.2.3 är det intressant för den svenska diskussionen 
om förändringar i rättskälleläran p.g.a. EU-inträdet att EU-medlemskapet 

420
· Se I.ex. Tipke 1993 s. 1159- 1162 och 1257. 

421 Se Tipke 1993 s. I 159f och Zuleeg 1993 s. 122 m.v.h. 1ill littera1Ur och författnings
domstolens omdiskuterade praxis. Se även Schweitzer & Hummer 1993 s. 2 16-220. Om 
författningsdoms1olens prövning av Maastrichtfördraget, se Vogcl 1993-94 s. 553ff. 
422

· Se BFHE 143, 383 respektive BVerGE 75, 223. Se även Tipke 1993 s . I 161 och Zuleeg 
1993 s. 121. 
423

· Schön 1993 ger en god bild av diskussionen till och med 1992. Denna diskussion lig
ger i hög utsträckning till grund för 3.2.3. 
424

· I BFHE 165, /04 (s. 107) refererade BFH till EG-domslolens praxis, 80186 Kolping
huis. 
425

· Set.ex. ibid. (s . I 06f). 
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inte förefaller ha påverkat tolkningsmetodema på skatterättens område 
utanför just de EU-relaterade frågorna. 

5.3.5 Rättspraxis 

BFH:s egen praxis av störst praktiskt betydelse vid lagtolkningen. Även 
författningsdomstolens rättspraxis är viktig. Vidare kan avgöranden från 
EG-domstolen, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht och från 
lägre instanser vara av intresse. Jag skall här diskutera BFH:s praxis och 
praxis från författningsdomstolen. 

BFH:s praxis är inte någon bindande rättskälla.426 Den är dock av 
mycket stor betydelse i såväl materiella som i metodologiska frågor.427 

En omfattande rättspraxis kompletterar lagen och präglar stora delar av 
skatterätten, både när det gäller lagtolkningsmetoderna och i konkreta 
rättsfrågor. Enligt Tipke428 framgår väsentliga delar av rättsläget av rätts
praxis och enligt Kruse429 är det för att förutsäga rättsläget de facto ofta 
mer fruktbart att studera BFH:s praxis än att analysera skattelagtexten 
mycket ingående. 

Rättspraxis följ s i hög utsträckning, av såväl BFH som av lägre instan
ser.430 Den gängse uppfattningen är att det krävs en noggrann motivering 
för avsteg från tidigare rättspraxis.431 Det är vidare ett skäl för prövnings
tillstånd att underrätterna avvikit från BFH:s rättspraxis.432 Det stora 
intresset för rättspraxis som rättskälla kommer tydligt till uttryck i BFH:s 
domskäl; tidigare avgöranden åberopas mycket ofta i löptexten och man 
är noga med att klargöra det aktuella avgörandets förhållande till tidigare 
rättspraxis.433 Än större betydelse har stadgad praxis (ständiger Rechts
prechung).434 BFH anmärker regelmässigt när det är till stadgad rätts-

426
· Se dock Tipke 1993 s. 98, 20 I och l 179 om § l 76 I AO. 

427· Se vidare om rättspraxis Hartmann & Walter 1984 s. 81 och Tipke & Lang 1994 s. 
123f, bägge m.v.h. 
428

· Tipke 1993 s. 1179. 
429 K.ruse 197 l s . 4. 
430

· Hartmann & Walter 1984 s. 81. 
431. Se Felix 1979 s. 67, Hartmann & Walter 1984 s. 81, Spanner 1981 p. 3, dens. 1995 st. 
175 och Tipke & Lang 1994 s. 124. 
432

· Se§ 115 FGO. 
433

· Se t.ex. BFH E 168, 147 s. 150: "Mit dieser Auslegung weicht der Senat nicht von dem 
Urteil ... ab.", därefter följer en förklaring till varför man anser att avgörandet inte utgör 
något avsteg. 
434· Se Felix 1979 s. 68 och Arndt & Zierlinger 1991 s. 15. 
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praxis man hänvisar.435 Följsamheten till rättspraxis är dock inte total.436 

Intressant är att BFH (och Bundesverfassungsgericht) ofta diskuterar 
metodologiska frågor och därigenom iklär sig en klart utvecklande och 
styrande roll även på metodologins område. Man uttalar ofta olika tolk
ningsprinciper som har betydelse för tolkningen av de aktuella reglerna. 
Härvidlag skiljer sig rättspraxis avsevärt från RR:s i detta hänseende ofta 
försiktiga domskäl. Kanske är det av betydelse att en stor del av domarna 
i BFH är juris doktorer eller professorer. 

Enligt Weber-Grellet har BFH en särställning även i tyskt perspektiv, 
där man framstår som den domstol som kanske mest diskuterat metodfrå
gor. Han har pekat på tre huvudsakliga orsaker till att BFH så rikligt dis
kuterar metodfrågor: skatterättens särpräglade fördelnings- och ingrepps
natur, den tydliga kopplingen till andra rättsområden och en stark inrikt
ning på teleologisk Iagtolkning.437 

Det finns säkert flera förklaringar till att rättspraxis har stor betydelse i 
Tyskland. En betydelsefull faktor är att Tyskland har avsevärt fler invå
nare än Sverige. Detta bör resultera i ett större antal skatteprocesser.438 I 
praktiken producerar också BFH avsevärt fler avgöranden än RR. T.ex. 
har hela 419 avgöranden från BFH publicerats i BFHE, det vill säga som 
referatavgöranden, från 1992. Som notisavgöranden publicerades ytterli
gare 853 avgöranden. Detta skall jämföras med att det i Regeringsrättens 
årsbok 1992 publicerades 41 referatavgöranden rörande skatter och 
avgifter. Självfallet har den stora tillgången på rättspraxis stor betydelse 
för den praktiska juridiska metoden. Domskälen är också utförliga, se 
vidare 5.5. Vidare tror jag att den höga graden av specialisering inom 
domstolen4 39 kan vara en bidragande orsak till domskälens utförlighet 
och till rättspraxis stora auktoritet. 

Författningsdomstolen spelar en mycket viktig roll i och med att den 
gör betydelsefulla tolkningar av författningen och prövar lagars förenlig
het med författningen. Förutom de direkta effekterna av domstolens 
prövning av lagregler440 får författningsdomstolens rättspraxis betydelse 
i BFH:s rättstillämpning på i princip två sätt. 

m. Se t.ex. BFHE 169, 13 s. 15 och BFHE 168, 285 s. 287. 
436

· Enligt Tipke & Lang 199 1-års upplaga s. 89 har BFH under 1988 ändrat egen praxis 24 
gånger. 
437

· Weber-Grellet 1993:Il s. 196. 
438 Detta påverkas dock även av hur lätt prövningstillstånd beviljas. Därtill kan påpekas att 
i e tt större land kommer fler frågor att vara avgjorda av högsta instans, vilket torde minska 
behovet "per capita" av klarlägganden. 
439

· Se 5.2. 
440

· Se§ 31 BVerfGG. 
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För det första är författningsdomstolens praxis relevant för den fram
tida tolkningen av liknande skatterättsliga regler. Praxis får härvid bety
delse både för skattedomstolarnas avgöranden av om ett mål bör 
hänskjutas till författningsdomstolen därför att en regel förefaller stå i 
strid med författningen och för frågan om skattedomstolen skall använda 
sig av författningskonform lagtolkning.441 Attiklar i GG används inte säl
lan som tolkningsargument vid tolkning av skattelag och i dessa fall är 
författningsdomstolens praxis av utomordentligt intresse. 

För det andra spelar författningsdomstolen en stor roll för utveck
lingen av den juridiska metoden. Dess avgöranden refereras i såväl skat
terättslig doktrin som i BFH:s praxis.442 Varken i BFH eller i doktrinen 
förefaller någon direkt skillnad göras mellan BFH:s och författnings
domstolens metodpraxis. En annan sak är att de två domstolarna prövar 
delvis olika frågor. Det är möjligt att en gemensam, "överordnad" dom
stol som författningsdomstolen, kan bidra till att göra den juridiska meto
den likformig även mellan olika rättsområden. 

5.3.6 Förvaltningsföreskrifter 

Förvaltningsföreskrifter (Verwaltungsvorschriften443
) är en samlingsbe

teckning för regleringar producerade inom förvaltningsorganisationen 
för att närmare reglera skatteförvaltningens organisation och arbete.444 

Förvaltningsföreskrifter kommer från flera olika organ och har en mängd 
olika beteckningar.445 Produktionen är mycket riklig (Becks samling av 
skattelagtext och förordningar är något tunnare än motsvarande samling 
av förvaltningsföreskrifter). Innehållsmässigt kan förvaltningsföreskrif
terna delas upp i organisationsföreskrifter och rättstillämpningsföreskrif
ter (Gesetzesanwendungsvorschriften).446 Organisationsföreskrifterna 
reglerar förvaltningsorganisationen och behandlas inte närmare här.447 

Man har i flera decennier debatterat vilka rättskälleegenskaper de för
valtningsföreskrifterna har som meddelar förvaltningens syn i olika lag-

44
1. Se vidare Hartmann & Walter 1984 s . 81 om författningsdomstolens praxis som rätts

källa i skatterätten. 
442

· Se t.ex. 6. J. 
443

· Äldre synonymer är" Verwaltungsanordnungen" och" Verwaltungsverdnungen". 
444

· Se Tipke 1993 s. 1163. 
445

· Se ibid. s . 1163-1165 . Några olika typer är Erlasse, Richtlinien, Verfiigungen och 
Schreiben. 
446 Tipke & Lang 1994 s . 121. 
447

· Se om dessa t.ex. Wolff 1991 s. 97. 
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tolkningsfrågor av betydelse för skattskyldigas taxering (olika typer av 
rättstillämpningsföreskrifter).448 

Förvaltningsföreskriftema är avsedda att följas av skatteförvaltningen 
och för de tjänstemän som arbetar med taxeringsarbetet är förvaltnings
föreskrifterna en bindande rättskälla (så kallad Selbstbindung).449 En för
utsättning för Selbstbindung är dock att förvaltningsföreskrifterna inte 
står i strid med överordnade rättskällor.450 I praktiken är det i hög 
utsträckning förvaltningsföreskrifterna som styr taxeringsarbetet.451 

För domstolarna har förvaltningsföreskrifterna inte samma bindande 
kraft. Det förefaller inte vara fullt klarlagt vilka egenskaper som rätts
källa förvaltningsföreskrifterna har. Någon absolut tvång för domstolarna 
att följa förvaltningsföreslaifterna föreligger dock inte, inte ens om de är 
förenliga med lagtexten.452 Däremot är det en vanlig uppfattning att dom
stolarna inte får lämna förvaltningsföreskrifterna helt obeaktade.453 Det 
är dock enligt Arndt & Zierlinger inte sällsynt att BFH avviker från 
dem.454 

Ett argument för dem som propagerar för följsamhet till förvaltnings
föreskrifterna är att sådan följ samhet kan bidra till en likformig rättstil
lämpning, vilket ligger väl i linje med likhetsgrundsatsen i artikel 3 GG. 
En intressant och i mitt tycke rimlig uppfattning som framförts är att 
endast förvaltn ingsföreskrifter som inte behöver mer ingående tolkning 
bör tillmätas någon betydelse av domstolarna.455 Endast om de är klara 
och tydliga kan det antas att de tillämpas likformigt av skatteförvalt
ningen och endast i dessa fall kan likhetsgrundsatsen motivera domsto
lens följsamhet till den aktuella förvaltningsföreskriften. 

5.3.7 Doktrin 

Den stora komplexiteten i rättssystemet gör att doktrinen får en viktig 
roll. Det är arbetsekonomiskt att studera experters arbeten istället för att 
arbeta helt på egen hand. Doktrinen bidrar också ti ll en höjning av rätts
tillämpningens "verkshöjd" genom att bidra med genomtänkta synpunk-

448· Litteraturen är mycket omfattande, se hänvisningar i Tipke & Lang 1994 s. 120. 
449· Arndt & Zierlinger 199 1 s. 14 och Tipke 1993 s. 1165 m.v.h. 
450

· Tipke & Kruse 1992 § 4 AO st. 32. 
451.Amdt &Zierlinger 199 1 s. 14. 
452· Se t.ex. Kruse 198 I och Wilke 1973 s. 208f. BFH har tidigt (BFH E 55, 65) betonat an 
endast lagar och förordningar är bindande för domaren, se List 1975 s. 160. 
453

· Set.ex. List 1975 s. 167, Paulick 1964-65 s. 385 och Scheffler 1980 s. 236ff. 
454

· Amdt & Zierlinger 199 1 s. 15. 
455

· Guthardt 1970 s. 718. 
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ter på materiella och metodologiska frågor. Slutligen utgör doktrinen ett 
slags moraliskt stöd för domaren.456 

Tysk doktrin är känd för sin noggrannhet och stora omfång och BFH 
hänvisar flitigt till doktrinen. Dessutom har doktrinen av tradition en 
stark ställning i det tyska rättssystemet. T.ex. förekom tidigare, särskilt 
under femton- och sextonhundratalet, att domstolarna skickade rättsak
terna till de juridiska fakulteterna för att få hjälp med rättsutredningen, så 
kallad Aktenversendung.457 Aktenversendung lär ha förekommit ända 
fram till 1800-talet. 

Knappast något avgörande saknar hänvisningar till doktrinen och hän
visningarna är ofta omfattande.458 Det har till och med hävdats att doktri
nen tillmäts alltför stor betydelse av tyska domstolar och att man i alltför 
hög grad använder sig av passivt litteraturåtergivande istället för egen 
argumentation och egna överväganden.459 BFH:s avgöranden ger dock 
intryck av att vara skrivna med en auktoritet och kompetens som inte pre
steras av den som passivt återger andras uppfattningar. 

Störst betydelse har de centrala lagkomrnentarerna.460 En personlig 
reflektion är att det stora utbudet av litteratur nödvändiggör en sådan 
begränsning. Många domare i BFH är också medförfattare till någon av 
de större lagkommentarerna, vilket kanske kan vara av betydelse. 

Doktrinen spelar en viktig roll även för lagtolkningsmetoden. Viss lit
teratur lär ha avsevärd betydelse för BFH:s lagtolkningsmetoder.461 

Domstolarna har emellertid också själva en viktig del i utvecklingen av 
den juridiska metoden och det sker en uttalad växelverkan mellan dom
stolspraxis och doktrin. 

Man refererar inte sällan till "den härskande uppfattningen" (die herr
schende Meinung), varmed avses den mening i en fråga som företräds av 
de flesta av de auktoriteterna på det aktuella mmådet.462 Den härskande 
uppfattningen har särskilt stor betydelse, men är inte heller bindande.463 

456· Tipke & Lang 1994 s. 127. 
457

· Mitteis & Lieberich I 992 s. 331. 
458

· Set.ex. BFHE 169, 357 s. 360f. 
459

· Se Bergholtz 1987 s. 243f m. v.h. 
460· Tex. refereras ofta Tipke & K.ruses kommentar till AO. 
461. Se vid not 397. 
462

· Se vidare Miiller 1995 s. 235f. 
463

· Jaehnike 1979 s. 299 och Paulick I 977 s. 112-114. 
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5 .4 Tolkningsmetoderna 

5.4.1 Inledning 

Jag skall i detta avsnitt beskriva huvuddragen i tolkningsmetoderna i tysk 
skatterätt. Framställningen är primärt inriktad på hur den juridiska argu
mentationen framställs i ledande doktrin. Den är dock påverkad av egna 
erfarenheter från studiet av tysk rättspraxis och i viss mån ges exempel 
från BFH:s praxis. 

I innevarande avsnitt (5.4) ger jag alltså en översiktlig bild av 
lagtolkningsmetodema på skatteområdet. Nästföljande avsnitt (5.5) ger 
en mer direkt bild av praktisk juridisk argumentation i BFH. Där har jag 
analyserat och kommenterat ett avgörande från BFH utifrån metodolo
gisk synvinkel. 

5.4.2 De centrala argumenttyperna 

Det brukar sägas att målet med lagtolkningen är att finna lagens innebörd 
- "den Sinn der Gesetzworte".464 För att fastställa denna anses ofta "den 
objektiviserade lagstiftarviljan" vara avgörande, som den kommer till 
uttryck i lagtextens ordalydelse och kontext.465 Flera argumenttyper 
används dock i lagtolkningen och inte endast rent objektivistiska. 

Främst används ett antal klassiska analysmetoder.466 Dessa är språklig 
(eller grammatisk), systematisk, historisk och teleologisk (eller objekti
vistisk-teleologisk467) metod.468 I korthet innebär språklig analys att 
regelns ordalydelse studeras, systematisk analys att regeln ses i sin kon
text, objektivistisk-teleologisk att man vid rättstillämpningen söker för
verkliga regelns ändamål och historisk att regeln studeras i sin historiska 
kontext, med ledning av bl.a. förarbetena. 

464
· Tipke & Lang 1994 s. 128. 

465
· Se t.ex. stycke 2 i BFHE 169, 76 som jag kommentar i 5.5.3. Se även Beisse 198 1 

A. l.C. 
466

· På tyska kallas de Gesichtspunkte, Hilfsgesichtspunkte eller Ktiterien. De besk.rivs 
ibland som "Begriindungs- und Dberzeugungsargumente". 
467

· Termen från Bydlinski 199 1 s. 437. Det vanligaste är att tala om den teleologiska meto
den, men eftersom den historiska analysen i hög utsträckning är en (subjektivistisk) teleo
logisk metod - se Tipke 1993 s. 1254 - är det enligt min mening riktigare att tala om 
objektivistisk-teleologisk. 
468

· Flera olika grupperingar och benämningar finns, se Tipke 1993 s. 1240. 

125 



Metoderna är i hög utsträckning funktionellt integrerade och används 
inte helt isolerade från varandra.469 I praktiken torde alla analysmeto
derna prövas, i svåra frågor. Det är inte heller möjligt att helt entydigt 
rangordna metoderna inbördes .470 De har dock något olika genomslag
skraft och alla förekommer inte alltid i domskälen. Jag skall närmast 
beskriva metoderna mer ingående. 

5.4.3 Språklig analys 

BFH:s domskäl inleds ofta med en analys av lagtextens ordalydelse. 
Denna analys kan sägas har två syften; dels utgör resultatet av analysen 
utgångspunkt för den fortsatta tolkningen och dels utgör ordalydelsen en 
gräns utanför vilken lagrummet normalt inte får tillämpas. Att ordalydel
sen tillmäts stor betydelse framgår tydligt av BFH:s domskäl.471 Enligt 
Weber-Grellet kan också en ökad tendens i denna riktning iakttas i BFH:s 
senare rättstillämpning. 472 

Det är emellertid ofta oklarheter i lagstiftningen som gör att målen 
kommer upp i slutinstans, och då ger den språkliga analysen mindre led
ning än annars. Det framhålls också inte sällan i doktrinen att även om 
lagtexten förefaller ge klart besked bör man ändå beakta fler faktorer, 
t.ex. kontext och ändamål.473 Ibland sägs att även frågan huruvida ordaly
delsen är entydig är en tolkningsfråga.474 Om man ser lagrummet i ljuset 
av de andra analysmetoderna förstås ordalydelsen bättre.475 

En viktig funktion hos den språkliga analysen ligger som sagt i att 
fastställa en gräns utanför vilken lagrummet normalt inte får tillämpas,476 

469
· Se Larenz 1991 s. 319 och 328. 

470
· Se vidare 5.4.8. 

47 1 Set.ex. BFHE 168, 111 s.J16f. 
472

· Weber-Grellet 1993:11 s. 195. 
473

· Jämför Larenz 1991 s. 205 och Tipke 1993 s. 1239. 
474

· Se Tipke & Lang 1994 s. 129. Om man i allt för hög utsträckning använder sig av rent 
lingvistisk tolkning (med t.ex. ordbok) vid den språkliga tolkningen beaktas reglernas 
ändamål enligt Tipke & Lang (ibid.) inte tillräckligt. Tipke & Lang hävdar att vissa 
domare i BFH i alltför hög utsträckning arbetar på detta vis. Man ger bl.a. följande exem
pel på rekvisit som man menar bör tolkas utifrån syftet snarare än med hjälp av enbart 
språklig tolkning: "Arbeitslohn", "Betrieb", "Betreibsausgabe" och "Teilbetrieb". 
475

· Tipke 1993 s. 1239. 
476

· Se Tipke & Lang 1994 s. 129: "Der Wonlaut steckt die Äu!lersten Grenzen der venret
barer Sinn- oder Auslegungsmöglichkeiten ab". Se även t.ex. Amdt & Zierlinger 1991 s. 
19, Beisse 198 1 B .1 , Larenz 1991 s. 320ff och 343, Muller 1995 s. 39 och Paulick 1977 s. 
11 8. Se om rättstillämpning utöver "mögliche Wortsinn" (så kallad Rechtsfortbildung): 
Beisse 1981 B.3 och C.2, Larenz 199 1 s. 322 och 366-436 och 366ff, Spanner 1995 st. 155, 
176-187 samtBFHE 168, 111 s.117. 
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man talar ibland om att finna den möjliga innebörden av lagrummets 
ordalydelse.477 Detta är viktigt inte minst i skatterätten där rättssäkerhets
krav tillmäts särskilt stor betydelse.478 Det är dock svårt att dra någon 
klar gräns mellan vad som ryms inom lagtextens ordalydelse och vad 
som inte gör det.479 

5.4.4 Systematisk analys 

Systematisk analys innebär att det enskilda lagrummet tolkas i ljuset av 
sin kontext. Varje regel har olika typer av samband med övriga delar av 
rättssystemet. Sambandsstrukturen är mycket komplex. En regel kan ha 
samband med andra regler på en lågabstrakt, funktionell nivå genom att 
tillsammans med andra regler utgöra de relevanta lagrummen för en viss 
frågetyp, t.ex. privatpersoners aktieförsäljningar. Sambandet kan också 
vara lexikaliskt-begreppsmässigt och använda uttryck, t.ex. köp, eller för
utsätta omständigheter, t.ex. ägande, som är relevanta också i andra sam
manhang. Att beakta dessa två typer av samband torde normalt vara vad 
som primärt avses med systematisk tolkning. Genom att utgöra delar av 
rättssystemet som helhet ingår dock reglerna också i ändamålsstrukturer 
på högre abstraktionsnivåer - varje enskild regel kan ses i ljuset av ända
målen med skatterätten och rättsordningen som helhet.480 

Metoden för systematisk analys är att se till det aktuella lagrummets 
plats och funktion i rättssystemet och att hämta tolkningsargument därur. 
Relevanta delar av rättssystemet kommer då, med Peczeniks uttryck, att 
ingå som en del i regelns suppleringsbasis.481 Den systematiska analysen 
kan i bästa fall ge två goda effekter. För det första kan den ge analysen 
ledning vid lagtolkningen och för det andra bidrar rättstillämparen 
genom systematisk tolkning till rättsordningens inre koherens482

. 

Den systematiska analysen bidrar till förståelse för den aktuella 
regelns ändamål och den är därför i hög utsträckning en teleologisk 
metod.483 Den systematiska analysen är även närbesläktad med den 
språkliga. 484 

4
77. Ett ofta använt uttryck är här "der mögliche Wortsinn der Vorschrift", se t.ex. Beisse 
1981B.I. 
478

· Jämför Beisse 1981 A. I med hänvisning till BFHE 66, 539. 
479

· Jämför Beisse 1976 s. 178 och Larenz 1991 s. 322. Se även Kruse 1985 s. 1077 m.v.h. 
480

· Jämför Beisse 1981 B.2.C och Peczenik 1995 s. 371. 
48

1. Peczenik J 980 s. 99. 
482 Jämför Peczenik m.fl. 1990 s. 187. 
483

· Jämför Larenz 1991 s. 327f och Tipke & Lang 1994 s. 133. 
484· Strörnholm 1996 s. 452. 
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Värt att framhålla avseende systematisk analys i Tyskland är att, som 
påpekats ovan, den tyska skattelagtexten förefaller vara mer systematiskt 
avancerad och sofistikerad. Systematisk argumentation tycks stå mer i 
fokus i BFH:s domskäl än i RR:s.485 Noteras bör också att lagrummens 
rubriker inte sällan har en roll i denna argumentation.486 

Det har dock också betonats att användningen av eller tron på använd
barheten av den systematiska analysmetoden inte bör överdrivas; syste
matisk korrekthet råder långtifrån alltid, vissa regleringar låter sig inte 
inordnas i begreppssystemet och rubriker till lagarna är ofta för allmänt 
hållna för att ge tillräcklig ledning.487 

5.4.5 Historisk analys 

I den historiska analysen söks lagstiftarens avsikter med lagrummet.488 

Man söker tolkningsargument i regelns historik, såsom hur och varför 
regeln kom till, om det fanns några föregångare till regeln och vilka moti
ven till den var. I praktiken är förarbetena den primära källan och det är 
vanligen endast till förarbetena hänvisning sker i domskälen.489 Det före
kommer dock att även den historiska argumentationen i domskälen 
omfattar mer än enbart lagens förarbeten.490 

BFH:s lagtolkning är huvudsakligen objektivistisk.491 BFH refererar 
dock inte sällan till lagförarbeten och dessa har också betydelse för 
utgången i många mål.492 BFH:s lagtolkning har alltså drag av såväl sub
jektivistisk som objektivistisk metod.493 Den objektivistiska primaten har 
dock central betydelse för användningen av förarbeten. Det anses att 
förarbetsuttalanden får tillmätas betydelse som tolkningsargument endast 

485
· Se även H. Andersson 1993 s. 231 och Strömholm 1996 s. 426. 

486
· Se särskilt BFHE I 40, 312 s. 316, där BFH dock uttalar att rubriker till lagrum får vika 

för lagtexten om de står i konflikt. Se även t.ex. BFHE 168, 351 s. 354. 
487

· Se Tipke & Kruse 1992 § 4 AO s. 81. 
488 Tipke 1993 s. 1254. 
489

· Det är dock enligt uppgift i praktiken inte sällsynt att domstolen endast tar del av förar
betena i återgiven form via lagkommentarer. 
490

· Ett exempel på detta är BFHE 169, 393. Här använde BFH inte bara förarbeten utan en 
regels hela tillblivelsehistoria (Enstehungsgeschichte) som tolkningshjälpmedel. BFH 
hävdade att ett tolkningsresultat, som man fått fram på andra sätt, bekräftades av regelns 
tillblivelsehistoria. Man redogjorde härvid för tidigare rättsläge, utvecklingen av detta och 
för ändringsförslag som inte genomförts. 
49

1. Set.ex. Paulick 1977 s. 12lf och Tipke & Kruse 1992 § 4 AO s. 70f. Se även BVerGE 
I , 299 i 6.1. 
492

· Tipke 1993 s. 1243. 
493· Böckler 1977 s. 184. 
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under förutsättning att förarbetsuttalanden i någon utsträckning motsva
ras av lagtexten (här kallat antydningskravet).494 I praktiken tillmäts för
arbeten betydelse vid lagtolkningen främst för att bekräfta riktigheten i 
eller undanröja tvivel om rimligheten i en objektivistisk tolkning.495 

5.4.6 Teleologisk analys 

Teleologisk lagtolkning utgörs i princip av två moment, först fastställs 
den aktuella regelns ändamål och därefter tillämpas regeln på ett sätt som 
bidrar till att förverkliga detta ändamål. Jag skall här säga något om dessa 
båda moment i tysk skatterätt. 

Det är ofta skildrat på ett ganska svävande sätt i doktrinen hur man 
skall fastställa reglers ändamål. Det finns inte någon given, entydig 
metod om vilken konsensus råder. I hög utsträckning används de tre ovan 
diskuterade analysmetoderna för att fastställa regelns ändamål.496 Därtill 
kan författningskonform tolkning användas.497 Det går inte att entydigt 
säga att antingen subjektivistisk eller objektivistisk metod används för att 
fastställa reglers ändamål.498 Det intryck jag fått är att ändamålet oftast i 
praktiken ansetts vara ganska klart. 

En gängse uppfattning är att den teleologiska analysen skall tillmätas 
stor betydelse.499 Så tycks också vara fallet i rättspraxis.500 Man ägnar 
också ofta en avsevärd del av domskälen åt teleologiska resonemang. 

494· Se 6.3.2. 
495

· Se närmare kapitel 6. 
496

· Hartmann & Walter 1984 s. 188f. Se även Larenz 1991 s. 327f och Tipke & Lang 1994 
s. 128-133. Tipke 1993 s. I 240f hävdar att den teleologiska metoden inte skall ses som en 
av de andra (språklig, historisk och systematisk) eftersom i princip al/ tolkning syftar till 
att finna regelns ändamål och därmed per definition är teleologisk. Se ibid. för liknande 
uppfattningar. Den vanligaste uppfattning tycks emellertid vara att det finns en särskild 
teleologisk metod, men att de är i hög grad integrerade (se Tipke 1993 s. 1240). 
497

· Tipke & Lang 1994 s. 133f. 
498

· Hartmann & Walter 1984 s. I 88f. Se även kapitel 6. 
499

· Se Beisse 1981 A.2, Hartmann & Walter 1984 s. 188 m.v.h. och Tipke 1993 s. 1239-
1272. 
500

· Enligt Tipke 1993 s. 1253 kan ett mönster skönjas, att man i länder utan speciella skat
tedomstolar - där domarna antas har mindre djupgående kunskaper i skatterätt - fokuserar 
mer på rent lexikaliska aspekter. Se också ibid. om betydelsen av om juristutbildningen 
innehåller undervisning i skatterätt. 

129 



5.4.7 Andra tolkningsargument och aspekter 

De här diskuterade fyra argumenttyperna är alltså de mest centrala vid 
tolkningen. Det finns dock många ytterligare aspekter som kan eller bör 
tillmätas betydelse. Beissesoi har pekat på förutsebarhet och likformig
het, billighet och etik, proportionalitet, "sakens natur" samt praktiska 
aspekter5°2

. Frågan hur och i vilken utsträckning dessa aspekter skall 
beaktas eller "viktas" i förhållande till varandra och gentemot de fyra 
centrala analysmetoderna kan inte besvaras generellt.so3 Till en del måste 
sådana beslut styras av intuitiva moment.s04 

Därutöver måste överensstämmelsen med GG prövas och författnings
konform tolkning kan bli aktuell. Vidare måste EG-rätten studeras, även 
om dess betydelse för skatterättens del ännu inte är så stor. 

Slutligen är naturligtvis kompletterande rättskällor (förarbeten, för
valtningsföreskrifter, rättspraxis och doktrin) av betydelse, dessa används 
inte endast för att förklara lagtexten. Kompletterande rättskällor ger flera 
slags tolkningsinformation: (1) de belyser lagtextens innebörd och funk
tion i regelsystemet, (2) de redogör för lagstiftarens avsikter med lagstift
ning, (3) de ger tolkningsförslag och de kan (4) bidra med ledning vid 
rättstillämpningen på ett från den lagtext som skall tillämpas mer fristå
ende sätt och då t.ex. ge ledning i metodfrågor. 

5.4.8 Argumentens inbördes förhållande 

Metoderna kan som sagt inte användas isolerade från varandra. Varje 
analysmetod blir mer meningsfull och ger säkrare resultat om den ses i 
bredare belysning. Ofta pekar utfallet av analysmetoderna i samma rikt
ning och de bekräftar därmed alla riktigheten i ett visst tolkningsalterna
tiv. Det förekommer dock att olika metoder talar för olika tolkningar.sos I 

5o1. Beisse 1981 B.2. 
502· Så även Tipke 1993 s. 1257. 
503

· Beisse 198 1 B.2. 
504

· Ibid . Se även Larenz 1991 s. 346. 
505

· På vissa håll i den tyska metodlitteraturen förnekas att metoderna skulle kunna leda till 
olika resultat utan att analystyperna skall influera varandra i en sådan utsträckning att det 
förenas, se Hartrnann & Walter 1984 s. 211 m.v.h. I normalfallet finns nog också skäl att 
fråga sig om analysen är utförd på "rätt sätt" om utfallet av de olika metoderna talar för 
olika tolk.ningsalternativ. I praktiken förekommer det att olika tolkningsargument kan tala 
för olika tolkningar, se t.ex. BFHE 164, 516 i 6.3.2. Ett avgörande där motsägelser förelåg 
är BFHE 168, 231 s. 233. Här konstaterade BFH att lagtextens ordalydelse (uttrycket "ein 
Steuerbescheid") visserligen i sig talade för en viss tolkning, men att denna motsades av 
lagrummets ändamål och dess tillblivelsehistoria. 
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dessa fall blir ett val mellan olika tolkningsargument nödvändigt. Frågan 
är då om det finns någon rangordning mellan metoderna. 

I doktrinen har diskuterats hur en sådan rangordning skulle kunna vara 
utformad. I princip råder enighet om att någon erkänd, definitiv och 
uttömmande rangordning saknas.506 I doktrinen företräds emellertid olika 
och mer eller mindre heltäckande uppfattningar eller tumregler. Någ
ra uppfattningar är följande: Larenz förespråkar den språkliga analy
sen såsom varande viktigast, därefter den systematiska, sedan en histo
risk och slutligen en rent teleologisk.507 Spanner delar denna uppfatt
ning.508 Enligt Koch m.fi. kommer den språkliga analysen i första hand, 
därefter teleologisk, systematisk och i sista hand historisk.509 Också Spi
taler ger systematisk tolkning företräde framför historisk.510 Beisse häv
dar att språklig och systematisk analys används först, för att finna 
ramarna för tolkningen. Därefter avgör, inom dessa ramar, teleologiska 
överväganden det slutliga valet av tolkningsalternativ och härvid spelar 
bl.a. systematik och historisk analys en viktig roll.511 Weber-Fas slutli
gen, anser att den teleologiska metoden får fälla det slutliga avgörandet 
om språklig, historisk och systematisk analys inte förmår avgöra undan
röja osäkerheten om tolkningen.512 

Bilden är alltså inte helt klar, men att den språkliga analysen som 
huvudregel har företräde är klart. Muller konstaterar att, åtminstone 
enligt de programmatiska uttalandena i författningsdomstolen, förarbe
tena är efterställda språklig, systematisk och teleologisk tolk:ning.513 Inte 
heller i BFH:s rättspraxis kan någon helt entydig linje upptäckas.514 Det 
går att se inslag av de olika angreppssätten, men enligt min bedömning 
knappast någon mer sammanhållen och klar ordning i frågan. Inte heller 
kommer alla de fyra angreppssätten till användning i varje avgörande 
eller fråga. BFH tycks använda tolkningsmetodema på ett i hög utsträck
ning pragmatiskt sätt.515 

506
· Se t ex. Hartrnann & Walter 1984 s. 21 l ff (främst s. 2 14), Larenz 1991 s. 345 och 

Tipke & Lang 1994 s. 125. 
507

· Larenz 199 1 främst s . 343ff. 
508· Spanner 1995 st. 152ff. 
509· Koch m.H. 1986 s. 28f. 
510

· Spitaler 1963 s. 1267. 
51 1. Beisse 198 1 s. l 37ff. 
512

· Weber-Fas 1979 s. 83. 
m. MUiler 1995 s. 37. 
514

· Hartmann & Walter 1984 s. 213, Tipke 1993 s. 1275ff och Tipke & Lang 1994 s. 125. 
515

· Jämför Tipke & Lang 1994 s. 125. 
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Hirsch anser att domstolars till synes godtyckliga val mellan olika 
tänkbara tolkningsargument strängt taget verkar ganska cyniskt.516 Vid 
sidan av att metoderna är starkt integrerade är dock "oordningen" i argu
mentationen inte helt överraskande eftersom argumentens relevans och 
användbarhet är beroende av en mängd faktorer, t.ex. vad argumenten 
ger.517 Detta diskuteras ingående i 8.2 och 8.3. En annan sak är att sådana 
aspekter i och för sig inte skulle behöva hindra att man utgår från en viss 
argumentationsordning och klargör att vissa, vanligtvis centrala tolk
ningsargument, inte ger någon ledning. Domarnas personliga preferenser 
liksom sammansättningen av domare har också betydelse.518 

Klart är dock att BFH så gott som alltid inleder med att studera ordaly
delsen ingående, liksom att ordalydelsen tillmäts mycket stor bety
delse. 519 I enklare frågor förefaller en klar ordalydelse vara tillräckligt 
som motivering av en slutsats. Särskilt i svårare fall anför BFH dock.flera 
olika argument som stöd för samma slutsats och detta är enligt min upp
fattning ett naturligt och lämpligt arbetssätt. Mycket ofta diskuteras sys
tematiska aspekter. Ett annat typiskt "extra stöd" är förarbetsreferenser. 
Förarbetsreferenser är dock enligt min bedömning inte lika frekventa 
som argument utifrån lagsystematiken.520 Inte sällan används också tele
ologiska argument som ett extra stöd. 

När den språkliga analysen inte ger besked ökar de tre andra meto
derna klart i betydelse. Då brukar ofta teleologiska och systematiska 
avgöranden spela en stor roll, inte helt sällan också (eventuellt som en 
del av den teleologiska analysen) förarbetena.521 Argumentationen är ofta 
disponerad i linje med Beisses synsätt; att ordalydelse och systematik ger 
"ramarna" och att sedan, om det är nödvändigt, teleologisk och historisk 
tolkning får fälla avgörandet inom dessa ramar.522 

Det vore enligt min mening önskvärt att BFH motiverade valet mellan 
tolkningsargument.523 Detta förekommer emellertid endast sällan.524 

5 16
· Hirsch 1961 s. 300. 

517
· Jämför Larenz 1991 s. 345. 

5 18· Se kort Weber-Grellet 1993:11 s. 206. 
5 19

· Se även Tipke & Lang 1994 s. 129. 
520· Se vidare kapitel 6. 
52

1. Se t.ex. BFHE 168, 258 och BFHE 169, 3. 
522

· Se vid not 511. Se även BFHE 169, 76 i 5 .5.3. 
523· Jämför Larenz 1991 s. 346. Se även 3.6 och 4.2-4.3. 
524

· Se dock BFHE 140, 312 s. 316 om betydelsen av rubriker till lagrum vid lagtolk
ningen. 
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5.5 Juridisk argumentation i praktiken 

5.5.1 Inledning 

Jag skall här återge och kommentera ett av BFH:s avgöranden, BFHE 
169, 76 från 1992. Syftet är att på ett mer konkret sätt visa BFH:s juri
diska argumentation och domskäl samt att öka förståelsen för hur jag 
kommit fram till mina resultat i nästa kapitel avseende BFH:s använd
ning av förarbeten. Jag koncentrerar framställningen till att visa hur den 
juridiska argumentationen är upplagd. Det har däremot inte varit någon 
målsättning att bedöma huruvida slutsatserna är rimliga. Inte heller dis
kuterar och förklarar jag alla frågor så ingående som vore möjligt. 

Jag har kommenterat avgörandet löpande, stycke för stycke. Domskä
len är återgivna i citatform, det vill säga på tyska. Jag har utelämnat onö
digt detaljerade hänvisningar till doktrin och praxis, främst datum och 
alternativa publiceringskällor. Längre stycken har jag delat upp, men jag 
visar de verkliga styckebrytningen genom numrering inom klamrar. Kur
siveringarna överensstämmer med originaltexten. Text inom klamrar i 
citatstyckena är kompletterande information som skall underlätta förstå
elsen av domskälen. 

För den som snabbt vill få en bild av den juridiska argumentationen i 
avgörandet kan det vara lämpligt enbart att läsa mina kommentarer till 
domens olika delar. Avsikten är att det skall vara möjligt att i hög 
utsträckning tillgodogöra sig diskussionen utan att läsa citaten. 

Vad kan man lära av ett enskilt avgörande? Det ger givetvis en något 
begränsad bild, men syftet är inte att ge en heltäckande återspegling av 
BFH:s juridiska argumentation utan att ge ett belysande exempel och att 
diskutera detta exempel. Mitt intryck är dock att denna dom definitivt är 
väl representativ för BFH:s argumentationsstil. Jag har inte funnit någon 
kommentar i doktrinen om den juridiska metoden i avgörandet vilket 
också talar för att avgörandet inte utgör någon metodologisk eller materi
ell sensation.525 

Möjligen är dock domskälen något längre än vanligt. Det är oundvik
ligt att inte alla metodologiska kännetecken kommer till användning i 
samma dom. Här saknas t.ex. författningskonform lagtolkning.526 

525· Den enda kommentar jag funnit av avgörandet är en kommentar till Einkommensteuer
gesetz (Boochs i Dankmeyer och Giloy, Einkommensteuer Kommentar, blad juli -94 s. 13 
st. 38). Det enda av metodologiskt intresse som sades där var att målet avgjordes med 
teleologiska argument. 
526· Se istället BFHE 168, 316 i 6.4. 
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5.5.2 Bakgrund 

Enligt § 6d EStG fick ett företag som förvärvade ett nedläggningshotat 
företag under vissa förutsättningar göra en skattebesparande avsättning 
motsvarande viss procent av erlagd köpeskilling. Syftet med regeln var 
att stimulera uppköp av nedläggningshotade företag och därmed rädda 
arbetstillfällen. Frågan i fallet var huruvida köpeskilling för förvärv av 
tillgångar som fram till förvärvet inte ägts, utan hyrts in av det uppköpta 
företaget skulle få räknas in i avsättningsunderlaget. 

Bakgrunden är i korthet denna: Det köpande företaget (i domskälen: 
Klägerin) hade i december 1986 köpt det nedläggningshotade komman
ditbolaget, "Krisföretaget" (i domskälen: KG) för 3 500 000 DM. Samti
digt förvärvade man fastigheter av Krisföretagets ende kommandit
delägare, av dennes hustru och av parets son. Fastigheterna var nödvän
diga för driften av företaget. 527 Köpeskillingen för fastigheterna uppgick 
till 786 285 DM. Krisföretaget hade tidigare hyrt in fastigheterna, men 
fortsatt inhyrning var inte möjlig. De måste därför köpas in. Frågan var 
som sagt i målet om också denna köpeskilling skulle få räknas in i avsätt
ningsunderlaget trots att de inte ägdes av krisföretaget. Det köpande före
taget fick inte igenom sina krav hos skattemyndigheten ("FA" ) men 
däremot i första instans, Finanzgericht ("FG" ), och i BFH. 

I målet var ytterligare en fråga aktuell. Den rörde dock ett annat lag
rum och hade ingen direkt betydelse för denna fråga. Jag har därför ute
lämnat denna del av domen. 

5.5.3 Kommentar 

BFH redogör först för domslutet, relevanta lagrum, förinstansemas ställ
ningstaganden, parternas inställning och det händelseförlopp som skall 
bedömas. Härefter kommer man in på själva domskälen. För dessa skall 
jag alltså redogöra här. 

[1] ... Nach § 6d Abs. 1 Satz 1 EStG können Steuerpflichtige ... eine den 
Gewinn mindemde Riicklage bilden. .. . Das FG hat zu Recht in <lie 
Bemessung der Riicklage die Anschaffungskosten <ler Grundstiicke [anm: 
de ifrågavarande fastigheterna] ... miteinbezogen. Dies ergibt sich aus der 
Auslegung <les§ 6d Abs. 1 Satz 2 EStG. 

527· Delar av fabriksbyggnaden var byggd på dessa och de användes även för lagring. Dess
utom var den fram till förvärvet enda tillfarten till av företaget nyttjade fastigheter belägen 
på en av fastigheterna. 
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Först redogörs kort för frågan och konstateras, återigen, att reservering 
skall medges. Här redogörs också för den huvudsakliga grunden till 
avgörandet, i detta fall att det följer av§ 6d Abs. 1 Satz 2 EStG.528 

[2] Ziel jeder Gesetzesauslegung ist die Ermittlung des objektivierten Will
ens des Gesetzgebers, wie er sich insbesondere aus dem Gesetzeswortlaut 
und dem Sinnzusammenhang der Vorschrift ergibt ( .. . BVerfGE 1, 299, 
312). Die Motive und Vorstellungen der Gesetzgebenden Körperschaften 
bzw. dercn Mitglieder [anm: här åsyftas bl.a. förarbeten] können insoweit 
beriicksichtigt werden, als sie im Gesetz selbst einen hinreichenden Aus
druck gefunden haben (vgl. z. B .... BFHE 164, 516 ... a. E., m. w. N.; Tipke/ 
Kruse ... m. w. N.). 

I stycke 2 inleder BFH den egentliga argumentationen. Man börjar på ett 
principiellt plan (Ziel jeder Gesetzesauslegung ... ) med att redogöra för 
vad man anser vara målet med lagtolkningen. Målet med lagtolkningen 
är alltså enligt domstolen att utröna den "objektiviserade Iagstif
tarviljan", som den kommer till uttryck i lagrummets ordalydelse och 
"betydelsekontext". Här hänvisas till ett närmast klassiskt metodologiskt 
prejudikat från 1951, BVetfGE 1, 299, som brukar anges som stöd för 
denna uppfattning av tolkningsuppgiften.529 I sista meningen säger man 
sig tillmäta lagstiftarviljan betydelse endast under förutsättning att den 
kommit till tillräckligt tydligt uttryck i lagtexten. Det är det krav som här 
benämns antydningskravet.530 I praktiken torde det i stycke 2 anförda 
kunna sägas utgöra ett klargörande från BFH av att man avser att hålla 
sig till vedertagen juridisk metod i den övergripande principfrågan. 

Det skulle kunna hävdas att hela stycke 2 inte behövs, eftersom BFH 
inte avviker från gängse tolkningsmetoder. Att tydligt redogöra för 
principuppfattningar i metodfrågor är dock en regelnära teknik som kan 
bidra till likformighet och förutsebarhet i rättstillämpningen och eventu
ellt också till utvecklingen av den juridiska metoden. Dylika deklaratio
ner kan dock inte helt förklara praktisk juridisk metod.531 

[3] lm Streitfall kann die Frage offenbleiben, ob ein Gesetz mit eindeutigem 
Wortlaut der Auslegung fähig ist (streitig vgl. z. B. BVerfGE 49, 304, 318;. 
BFHE 113, 357.; Tipke/Kruse . .. m. w. N.; Larenz .. . ) Der Wortlaut des § 6 
d Abs. l Satz 3 EStG beantwortet fiir den Streitfall die Frage ... nicht eindeu
tig. 

528
· Att först på detta kortfattade sätt ange grunden för avgörandet tycks vara e tt standard

förfarande, se Sattelmacher & Sirp 1994 s. 344f. 
529

· Se även 6.1. 
530

· Se 6.3 .2. 
53 1. Se 6.1. 
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Stycke tre inleds med ett för detta fall strängt taget onödigt uttalande om 
frågan om behovet av att tolka k lar lagtext. Detta får enligt min bedöm
ning inte någon betydelse praktisk betydelse i detta fall eftersom ordaly
delsen inte är entydig. Liksom uttalandena i stycke två har det dock bl.a. 
pedagogiska poänger. 

Av större betydelse är att man konstaterar att ordalydelsen här inte ger 
klart besked. Detta konstaterande utgör en startpunkt på avgörandet av 
det konkreta fallet. Detta visar också på en vanlig uppläggning av BFH:s 
domskäl; att inleda med att diskutera lagtextens ordalydelse. Genom att 
på detta sätt visa att man utgår från ett visst kriterium (lagtexten) bidrar 
BFH enligt min mening till regelnärhet och till metodologisk kontinuitet. 

Det kan alltså konstateras att BFH här börjar på ett mycket allmänt 
plan. Det som anförts har dock principiell betydelse för avgörandet av 
det aktuella fallet. 

Det bör också noteras att rättskällorna anges kontinuerligt istället för i 
slutet av domskälen som förekommer i RR: s domar. Det ger god ledning 
avseende vilka rättskällor som använts var och vilken betydelse de haft. 
Hänvisning sker till såväl doktrin som rättspraxis i metodfrågorna. 

[4] § 6d Abs.l Satz 3 EStG kniipft för <lie Bemessung <ler Riicklage an <lie 
Anschaffungskosten <ler Kapitalanlage an. Anschaffungskosten sind alle 
Aufwendungen, <lie geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu 
erwerben und ihn in betriebsbereiten Zustand zu versetzen (vgl. z. B. .. . 
BFHE 149, 233. ; heute: § 255 Abs. I Satz 1 <les Handelsgesetzbuches ... ; 
vgl. hierzu auch BTDrucks [anm: BTDrucks är förarbeten532] 10/4368, S. 
101 ; vgl. auch Meincke ... ). Der Begriff <ler Anschaffungskosten sowie <lie 
Höhe <ler Anschaffungskosten bestimmen sich dementsprechend nach den 
Aufwendungen, <lie <ler Erwerber för <lie Anschaffung eines Wirtschafts
gutes geleistet hat. 

Anschaffungskosten för eine Kapitalanlage sind nach diesem Verständ
nis grundsätzlich alle Aufwendungen, <lie <ler Erwerber leistet, um die 
Kapitalan lage zu erwerben. Dabei ist unter einer "Kapitalanlage" nach all
gemeinen Sprachverständnis - bezogen auf <lie von § 6d EStG erfaBten 
Fälle - <ler Betrieb, Teilbetrieb, <lie Betriebsstätte, <ler Mitunternehmeranteil 
oder <ler Anteil an einer Kapitalgesellschaft zu verstehen. In diesem Sinne 
wird <ler Begriff "Kapitalanlage" z. B. auch von § 6d Abs. 4 Satz 2 EStG 
verstanden. 

532
· Här måste det för övrigt vara ett sk.riv- eller tryckfel. Det åberopade förarbetet, 

BTDrucks 10/4368, är bara tre sidor lång - det fi nns alltså ingen sidan 101 - och är en 
"kleine Anfrage" från "die Griine" till regeringen om deras miljöpoliti k (inte skatter). 
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Här utgår argumentationen främst från logiska och språkliga utgångs
punkter. Man konstaterar först att lagrummet använder rekvisitet anskaff
ningskostnader och att detta begrepp syftar på de kostnader köparen haft 
för investeringen. Att förvärvarperspektivet skall vara avgörande tycks 
vara klart och finner stöd i angivna rättskällor. 

I ljuset av detta ställningstagande avgör man därefter att investerings
begreppet i fall som dessa tar sikte på det förvärvade företaget, företags
delen eller liknande. Detta följer av den allmänspråkliga betydelsen av 
begreppet och stämmer med t.ex. begreppets innebörd i Abs. 4 Satz 2 till 
§ 6D. Även härvidlag förefaller saken vara klar. 

Min uppfattning är att man i stycke 4 varit nästan i överkant grundlig 
för en som jag ser det ganska given slutsats. Men det är ju inte olämpligt 
att klart beskriva hur man resonerat. Denna grundlighet är vanlig i BFH:s 
domskäl. 

Här ser vi alltså hur BFH kommit fram till att anskaffningskostnaderna 
skall bedömas utifrån köparperspektiv och att man med investering skall 
avse det förvärvade företaget eller företagsdelen . I huvudsak tycks språk
liga och logiska aspekter ha varit avgörande. 

[5] Dem so verstandenen Wortsinn des § 6d Abs. L Satz 2 EStG steht auch 
der Sinnzusammenhang von § 6d Abs.1 Satz 2 und § 6d Abs. 2 Satz 1. Nr. I 
EStG nicht entgegen. Da § 6[d533

] Abs. 2 Nr. I EStG als Kapitalanlage i. S. 
des Abs. 1 nicht schlechthin den inländischen Betrieb, sondem den Erwerb 
des im Inland belegenen Betriebs versteht, ergibt eine sprachliche Verkniip
fung von § 6d Abs. I Satz 2 mit Abs. 2 Nr. l EStG, daB "Anschaffungs
kosten der Kapitalanlage" als "Anschaffungskosten för den Erwerb des 
Betriebes" zu verstehen ist. Da der Betrieb nicht als solcher, sondern nur die 
Einzelnen ihn bildenden Wirtschaftsgiiter erworben werden können, liegt 
die Bedeutung dieser Gesetzesformulierung vorrangig darin, daB der Erwer
ber Wirtschaftsgiiter erwerben muB, die a ls solche bereits in der Hand des 
VeräuBerers einen Betrieb bildeten (vgl. Herrmann!Heuer/Raupach ... m. w. 
N.; Scheidle ... ). Dieses Auslegungsergebnis entspricht auch dem Zweck 
des § 6d EStG, einen Betrieb und dessen Arbeitsplätze zu erhalten. 

Es e nthält aber noch keine unmittelbare Aussage dariiber, ob als 
Bemessungsgrundlage för die Riicldage nur die Anschaffungskosten der 
Wirtschaftsgiiter in Frage kommen, die in der Hand des VeräuBeres den 
Betrieb gebildet haben. Diese Frage lä.Bt sich, da der Wortlaut insoweit kei
nen eindeutigen AufschluB gibt, nur anhand des Gesetzeszweckes beantwor
ten. 

533· Här måste man felaktigt ha utelämnat d:et i § 6d. Det kan inte vara § 6 som avses, 
eftersom 6 inte har någon Abs. 2 Nr. I. Det som finns är § 6 Abs. 2 Satz 2, men det 
behandlar andra saker. 
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I stycke 5 för BFH ett systematiskt och teleologiskt resonemang som 
styrker den uppfattning man kom fram till i stycke 4. Däremot gav detta 
resonemang inget entydigt svar på frågan huruvida tillgångarna verkligen 
måste ha varit ägda av näringsidkaren. Denna fråga menar man måste 
besvaras med teleologiska resonemang. 

Lägg märke till att man kommit fram till att lagrummets ordalydelse 
rymmer båda de tänkbara tolkningarna som den teleologiska tolkningen 
kan leda till. Resultatet av det teleologiska resonemanget kommer alltså 
att rymmas inom mängden rimliga tolkningar av lagtextens lydelse. Man 
har också prövat systematiska aspekter. Tillvägagångssättet påminner om 
det ovan av Beisse förordade. 534 

[6] Der Zweck der Steuervergiinstigung durch Riicklagenbildung liegt 
darin, wie insbesondere § 6d Abs. 3 Buchst. a bis e EStG zu entnehmen ist, 
die Stillegung eines Betriebes zu vermeiden, dessen Fortbestand zu sichern 
und bestehende Dauerarbeitsplätze, die för die Wirtschaftsregion und för 
den jeweiligen Arbeitsmarkt von besonderem Gewicht sind, nachhaltig zu 
sichern (vgl. amtliche Begriindung, BTDrucks 9/2140). 

Der Senat kann in Streitfall offenlassen, ob sämtliche Aufwendungen 
des neuen Betriebsinhabers, die in sachlichem und seitlichem Zusammen
hang mit dem Betriebserwerb stehen, in die Bemessungsgrundlage der § 6d
Riicklage einflieBen können. Nach dem von § 6d EStG verfolgten Geset
zeszweck miissen jedenfails <lie Anschaffungskosten for die Wirtschaftsgii
ter erfaBt werden, die för den Fortbestand des ilbemommenen Betriebes 
e1forderlich sind. Dies ergibt sich schon daraus, daB anderenfalls der Zweck 
des § 6d EStG, nämlich die Fortföhrung des Betriebes, nicht verwirklicht 
werden könnte (vgl. auch ... BFHINV 1987, 425; vgl. auch Meincke ... ). 

Zu den för die Fortfiihrung des Betriebs notwendigen Wirtscbaftsgilter 
gehören die sog. "wesentlichen Betriebsgrundlagen", d. h. die Wi1tschafts
giiter, die för die Betriebsfiihrung besonderes wi1tschaftliches Gewicht 
besitzen. Handelt es sich danach bei den erworbenen Wirtschaftsgiitern um 
wesentliche Betriebsgrundlagen des bisherigen Betriebes, so sind deren 
Anschaffungskosten auch dann in die Bemessungsgrundlage för die Riick
lage miteinzubeziehen, wenn die Wirtschaftsgilter nicht im Eigentum des 
bisherigen Betriebsinhabers standen, sondern von diesem nur genutzt wur
den (ebenso Schmidt/Glanegger ... ). 

Efter att i ovanstående stycke kommit fram till att teleologiska övervä
ganden skulle tillmätas avgörande betydelse för den aktuella frågan tar 
man sålunda itu med att fastställa ändamålet med avsättningsregeln. BFH 
finner att ändamålet är att undvika att företag och arbetstillfällen försvin
ner. Detta framgår av lagtexten, ur vilken detta syfte enligt min uppfatt-

534
· Se vid noterna 51 I och 522. 
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ning framkommer klart (se särskilt Abs. 3) och även tydligt av för
arbetena. 535 Här har man alltså använt sig av en både objektivistiskteleo
logisk och subjektivistisk-teleologisk metod. Mot bakgrund av hur tyd
ligt lagrummets ändamål framgår av lagtexten och att uttrycket "jämför" 
(vgl.) använts i hänvisningen till förarbetena kan det antas att de främst 
haft betydelse som ett extra stöd för uppfattningen om regelns ändamål. 

Man tar också upp frågan huruvida alla slags utgifter i samband med 
företagsförvärvet skall få räknas in i avsättningsunderlaget enligt § 6d. 
Denna diskussion tangerar enligt min uppfattning obiter dicta. Det klar
gör dock hur avgörandet skall tolkas och ger ledning för rättstillämp
ningen. Det är därmed åtminstone inte omotiverat. 

BFH drar därefter den i mitt tycke tämligen uppenbara slutsatsen att 
lagrummets ändamål talar för att reservetingsmöjligheten skulle omfatta 
åtminstone sådan företagsegendom som är nödvändig för att det över
tagna företaget skall kunna fortleva. Det åberopade avgörandet, BFH/NV 
1987, 425, var mycket likt det här diskuterade avgörandet och BFH kom 
till samma slutsats också där.536 Avgörandet är ett notismål.537 

Det sista delstycket behandlar vad som skall anses vara egendom 
nödvändig för företagets överlevnad och man kommer fram till att det 
härvid inte spelar någon roll om tillgångarna inte varit ägda av företaget. 
Min uppfattning är att man i denna del huvudsakligen använt sig av rena 
förnuftsresonemang och av doktrinen. Efter denna slutstats skall frågan 
besvaras huruvida fastigheterna skall anses utgöra "wesentliche Betriebs
grundlagen". 

[7] Wesentliche Betriebsgrundlagen eines Betriebes sind diejenigen 
Wirtschaftsgliter, die zur Erreichung des Betriebszweck erforderlich sind 
und die ein besonderes Gewicht för die Betriebsföhrung haben. Das ist vor 
allem för Wirtschaftsgiiter anzunehmen, die för den Betriebsablauf unerläB
licb sind, so das ein Erwerber des Betriebs nur mit ihrer Hilfe den Betrieb in 
der bisherigen Form fortföhren kann ( ... BFHE 158, 245 m.w.N.). 

Die Grundstlicke ... gehören - wie das FG zu Recht festgestellt hat - zu 
den wesentlichen Grundlagen in diesem Sinne. Dies ergibt sicb insbeson
dere daraus, daB . . . mit dem Fabrikationshalle liberbaut ... betriebs
notwendige Zufahrt ... notwendigen Lagerflächen. 

535
· Detta förarbete, BTDrucks 9/2140, är ett av regeringen föreslaget stimulanspaket för 

näringslivet. Här hittar man bl.a. följande passus: "Diese ... MaBnahme soll insbesondere 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen sowie zur Vermeidung volkswirtschaftlicher Verluste 
beitragen." (min kursivering) 
536· Där var frågan om reservering skulle få göras för uppköp av egendom som tidigare lea
sats av det uppköpta företaget. Avgörandet är kommenterat av Scheidle 1986 s. 444f. 
537

· Se om notismäl, not 389. 
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Man ger först en allmän definition av begreppet "Wesentliche Betriebs
grundlagen". Definitionen är mycket lik den i det åberopade avgörandet 
och hänvisningen till avgörandet är inte heller någon "jämför-hänvis
ning". 

Därefter tar BFH med hjälp av huvudsakligen teleologiska och för
nuftsmässiga överväganden ställning till huruvida de aktuella fastighe
terna faller in under denna grupp. Svaret, att fastigheterna tillhör denna 
grupp av nödvändiga tillgångar, är enligt min mening ganska givet när 
man väl - genom det föregående resonemanget - kommit fram till att 
denna fråga behöver besvaras. 

Här ser vi återigen ett vanligt drag i BFH:s domskäl, nämligen att först 
ge en allmän definition av ett begrepp för att sedan avgöra huruvida de 
aktuella omständigheterna passar in i begreppets betydelseområde. Det 
bidrar enligt min bedömning till att göra avgörandet klart och tydligt som 
prejudikat. 

[8] Der Absicht des Gesetzgebers, durch die Riicklagenbildung den 
besonderen wirtschaftlichen Risiken beim Erwerb von Betrieben Rechnung 
zu Tragen (vgl. BTDrucks 9/2140, S. 63) läBt sich nicht entnehmen, daB die 
Riicklage nur die Anschaffungskosten der Wirtschaftsgiiter erfassen soll, die 
bereits in der Hand des bisherigen Betriebsinhabers den Betrieb bildeten. 

SchlieB!ich ist das durch die Ubemahme des Betriebs bestehende Risiko, 
das sich aus der bisherigen Unrentabilität, aus Anlaufverlusten anläBlich der 
Ubemahme, aus Unsicherheiten bei der Beurteilung des för das erworbene 
Untemehmen relevanten Markts sowie aus der betriebsinternen Situation 
(vgl. BTDrucks 9/2140, S. 63) ergibt, durch den Erwerb der Betriebsnot
wendigen Grundstiicke nicht weggefallen. Soweit das FA [FA = skattmyn
digheten] in diesem Zusammenhang darauf hinweist, daB die lJbemahme 
wirtschaftlich gesunder Untemehmen nicht durch § 6d EStG gefördett 
werde, ist dem entgegenzuhalten, daB § 6d EStG nicht die Insolvenz, son
dern die (drohende) Stillegung des Betriebs voraussetzt (vgl. Herrmann/ 
Heuer/Raupach ... ; Seeger/Kanzler. .. , BB538

; Kieschke ... ). Aus dem Inhalt 
der Bescheinigung nach § 6d Abs. 3 EStG kann ebenfalls nichts Gegenteili
ges entnommen werden. Sie enthält keine Aussage zum Ubernahmerisiko 
des Erwerbers. 

Efter att sålunda ha kommit fram till ett tolkningsförslag överprövar BFH 
förslaget. Först konstaterar man att lagstiftarens syfte med § 6D inte ger 
stöd för att undanta tidigare inhyrda tillgångar från avsättningsunderlaget 
(subjektivistisk-teleologisk tolkning). 

538· Här är ytterligare ett skrivfel. Det skall vara DB (Der Betrieb) istället för BB (Betriebs
Berater). 
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Därefter anförs ytterligare ett teleologisk argument som förefaller 
något långsökt, men som möjligen kan ha med parternas egen argumen
tation att göra. I förarbetena motiveras reserveringsmöjligheten med bl.a. 
att övertaganden av denna typ är förenade med särskilda risker. BFH 
noterar att dessa risker inte är undanröjda genom inköpet av marken.539 

Behovet av reservering minskar alltså inte genom markköpet. I slutet av 
stycket bemöter man ett argument från skattemyndigheten om uppköp av 
sunda företag. 

[9] Finanz-, steuer- und wettbewerbspolitische Bedenken gegen die Steuer
vergiinstigung, <lie als solche den Grundsatz der Besteuerung entsprechend 
der Leistungsfähigkeit unberiicksichtigt lä.Bt ( vgl. Knobbe-Keuk ... ; 
Tipke . .. ), vermögen den durch Gesetzesauslegung ermittelten Umfang der 
Anschaffungskosten nicht mehr einzuengen. Rechtspolitische Uberle
gungen gehen dem ErlaB des Gesetzes voraus, können aber als solche bei 
der Gesetzesanwendung nicht mehr beriicksichtigt werden, wenn der 
Gesetzgeber diesen Bedenken nicht Rechnung getragen hat. 

Tydligen har dessa regler varit föremål för diskussion och kritik och bl.a. 
ansetts strida mot skatteförmågeprincipen. BFH förklarar att man inte 
tänker låta rättspolitiska aspekter som inte fått genomslag vid lagstift
ningen påverka tolkningen av regeln. 

[10] Auch der Gedanke der engen Auslegung von Ausnahmevorschriften 
gebietet kein anderes Auslegungsergebnis. Der Senat kann offenlassen, ob 
ein solcher Grundsatz iiberhaupt anzuerkennen ist (streitig; vgl. z. B ... ). Ein 
Grundsatz, daB jede Norm, deren Anwendung den steuerlichen Gewinn 
mindert, einengend auszulegen ist, besteht jedenfalls nicht (vgl. Tipke/ 
Kruse ... ). 

Slutligen gör BFH en passus om att inte heller den omstridda principen 
om snäv tolkning av undantag leder till någon annan slutsats. Diskussion 
om huruvida denna princip eller liknande principer finns eller inte skulle 
strängt taget kunna anses vara onödig eftersom man kommer fram till att 
den slutliga rättstillämpningen inte står i konflikt med principen. Å andra 
sidan kan svaret på ett juridisk problem inte få vara det enda som avgör 
vad som skall behandlas i domskälen eller ej. Som kriterium härför bör 
istället vara om frågan bedöms vara relevant att diskutera, i det aktuella 
sammanhanget. 

539· Bl.a. förekommer i förarbetena följande motivering (s. 63) "Mit der Riick.lage soll den 
besonderen Risiken beim Erwerb ... steuerlich Rechnung getragen werden, die sich z.B. 
aus der bisherigen Unrentabilität, Anlaufsverlusten anläBlich der Ubernahme, Unsicher
heiten". 
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Sammanfattningsvis: På ett tidigt stadium granskades frågan ur språk
lig och systematisk synvinkel. När detta inte gav tillräckligt klart besked 
för att avgöra fallet blev en rent teleologisk tolkning avgörande.540 

Regelns ändamål fastställdes med ledning av såväl objektivistiska krite
rier som av förarbeten. Stor betydelse har alltså tillmätts teleologiska 
överväganden. Ett kännetecken är också att man prövar många olika 
argument för och mot den slutligen valda tolkningen. Vidare prövar och 
diskuterar man flera tänkbara invändningar mot det slutliga ställningsta
gandet. 

Alla de centrala tolkningsmetodema - språklig, systematisk, historisk 
och teleologisk - har kommit till användning. Alla metoder har dock inte 
kommit till användning i varje led i argumentationen. T.ex. fattades avgö
randet i stycke 7 om huruvida fastigheterna utgjorde "wesentliche 
Betriebsgrundlagen" främst med ledning av rättspraxis och sunt förnuft. 
Här fanns dock tydligen klar rättspraxis att tillgå och avgörandet förefal
ler i denna del vara tämligen okontroversiellt. Det var därför inte någon 
"knäckfråga". 

5.6 Om Bundesfinanzhofs domskäl 
Enligt min uppfattning är stor grundlighet utmärkande för BFH:s avgö
randen, både i detta och de flesta andra mål jag studerat. Metoden att steg 
för steg argumentera sig fram till ett slut som förefaller orubbligt korrekt 
bidrar enligt min uppfattning till avgörandenas auktoritet. Också det fak
tum att man ofta prövar många typer av tolkningsargument på samma 
fråga, oavsett om de talar för samma tolkningsalternativ, verkar i samma 
riktning. 

Flera faktorer samverkar också till att göra avgörandena i hög grad för
ståeliga, till och med pedagogiska och av värde som prejudikat. Av bety
delse härför är bl.a. den stegvisa argumentationen och att man åberopar 
relevanta rättskällor kontinuerligt. Man gör också avgörandena i hög 
utsträckning allmängiltiga, en tendens som går igen i många av BFH:s 
avgöranden. Domstolen utnyttjar verkligen sin prejudikatskapande funk
tion dels genom att ofta först fastslå en princip och därefter tillämpa 
denna princip på det aktuella fallet och dels genom att närmare diskutera 
många frågor som inte var absolut nödvändiga att diskutera. 

Man förefaller generellt sett att prioritera ledning för framtida 
rättstillämpning framför att gardera sig mot risken att "skriva fast sig". 

540
· Stycke 5 in fine. 
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Den pedagogiska niten och betoningen på det allmängiltiga är enligt min 
uppfattning huvudsakligen av godo. Här kan påpekas att tolkningen av 
domarna underlättas av att man skriver ut mer än vad som är absolut nöd
vändigt. 541 Domskrivningstraditionen torde också tvinga domstolens 
ledamöter att extra noggrant tänka igenom grunderna för avgörandet.542 

Genom att även ge klara uttalanden avseende de av domstolen använda 
tolkningsmetoderna bidrar BFH till att utveckla och förtydliga den juri
diska metoden. Visserligen skulle domstolens tolkningsmetoder i viss 
utsträckning framgå redan av klara och pedagogiska domar, men den 
juridiska metoden kommer ändå till extra tydligt uttryck på detta vis. Den 
förlänas härigenom också ett större mått av allmängiltighet. BFH skapar 
som sagt inte bara materiella utan även metodologiska prejudikat. 

Vissa avgöranden är nästan i överkant fulla med obiter dicta. Anmärk
ningsvärt ärt.ex. BFHE 169, 3, där BFH tämligen ingående utvecklade 
två alternativa grunder som skulle kunna leda fram till ett visst resultat, 
men avslutade bägge dessa resonemang med att man inte behövde avgöra 
dessa frågor slutligt. Man avgjorde sedan målet på en tredje grund. Vissa 
kritiker har också önskat kortare och mer lättlästa domar.543 

Jag vill också framhålla att jag inte anser att BFH:s domskäl är fullän
dade. T.ex. skulle man oftare kunna ange bakomliggande skäl till sina 
metodologiska ställningstaganden och i ännu högre grad pröva tänkbara 
tolkningsargument samt mer ingående diskutera kriterierna för val mel
lan dessa. Vissa smätTe felaktigheter i källangivelserna i BFHE 169, 76 
rimmar också illa med det i övrigt grundliga intrycket.544 Detta är inte 
bara olyckligt rent praktiskt utan undergräver också enligt min uppfatt
ning domens och i viss mån domstolens auktoritet. 

5• 1. Se 1.ex. stycke 6. 
542

· Jämför 3.6. 
543

· Se Bergholtz 1987 s. 243f m.v.h. 
544

· Se fotnoterna 532, 533 och 538. 
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6 Förarbeten i Bundesfinanzhof 

6.1 Inledning 
Följande metodologiska prejudikat uttalades av författningsdomstolen 
under dess första verksamhetsår (1951) och anses alltjämt ledande545

: 

"MajJgebend far die Auslegung einer Gesetzesbestimmung ist der in dieser 
zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des Gesetzgebers, so wie er 
sich aus dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung und dem Sinnzusammen
hang ergibt, in den diese hineingestellt ist. Nicht entscheidend ist dagegen 
die subjektive Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten 
Organe oder einzelner ihrer Mitglieder uber die Bedeutung der Bestim
mung. Der Entstehungsgeschichte einer Vorschrift kommt far deren Ausle
gung nur insofem Bedeutung zu, als sie die Richtigkeit einer nach den 
angegebenen Grundsätzen erhaltenen Auslegung bestätigt oder Zweifel 
behebt, die auf dem angegeben Weg allein nicht ausgeräumt werden kön
nen." 546 

Enligt författningsdomstolen är alltså den "objektiviserade lagstiftarvil
jan" som den kommer till uttryck i lagrummets ordalydelse och "ända
målskontext" avgörande för lagtolkningen. Historiska argument skall 
däremot i princip tillmätas betydelse vid lagtolkningen endast om det är 
nödvändigt för att undanröja efter en objektivistisk tolkning av lag
rummet kvardröjande tvivel. 

Det framgår av ett flertal avgöranden att BFH har accepterat detta för
hållningssätt till förarbeten.547 Också rättsvetenskapliga framställningar 
refererar i denna fråga så gott som undantagslöst till detta eller senare 
likalydande prejudikat. 

Det är dock klart att förarbetenas egentliga ställning i tysk rättskälle
lära inte framgår tillräckligt tydligt av detta prejudikat. Denna typ av pro
grammatiska uttalanden i tolkningsfrågor bör se med viss skepsis.548 De 

545• Se t.ex. MUiier 1995 s. 35f och Ubelacker 1993 s. 59. 
546· BVerGE i, 299. 
547· Bl.a. BFHE 169, 357 s. 361: "Hiervon geht auch der BFH in ständiger Rechtsprechung 
aus". Se även Spanner 1995 st. 168. 
548· Jämför även Eckhoff 1993 s. 16 och Weber-Grellet '1993:II s. 198. 
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är normativa snarare än deskriptiva, och visar inte nödvändigtvis hur 
domstolarna förfar i praktiken.549 Det är inte heller möjligt att i ett enda 
stycke ge en särskilt nyanserad bild. Tex. är följande oklart: hur ingå
ende analyseras lagtexten innan den historiska metoden kommer till 
användning, i vilka historiska källor hämtas ledning för den historiska 
tolkningen och vilken typ av sådan historisk ledning är viktig? Uttalan
den kan också (liksom andra hanteringsregler55°) tolkas på olika sätt.551 

(Att invändningar som de ovan anförda kan resas mot denna typ av pro
grammatiska uttalanden i tolkningsfrågor skall dock inte tolkas som att 
de inte kan göra nytta. 552

) 

Det är mot denna bakgrund motiverat att undersöka användningen av 
förarbeten närmare. Syftet med detta kapitel är att visa hur förarbeten 
kommer till användning i BFH:s rättstillämpning. Jag har valt att studera 
dels avgöranden från BFH som jag har funnit vara av principiellt intresse 
samt främst alla avgöranden från en viss tidsperiod, detta för att få en 
mer representativ bild. 

Den senare gruppen är de avgöranden i banden BFHE 168 och 169 där 
förarbeten kommit till användning. BFHE J 68 och 169 innehåller avgö
randen från 1992. I banden finns totalt 246 avgöranden och av dessa refe
reras förarbeten i 49 (-20%).553 Det är viktigt att påpeka att undersök
ningsmaterialet är alltför litet för att det skall vara möjligt att dra några 
säkra, generella slutsatser. Trots att framställningen därför får betecknas 
som "mjukdata", ger den enligt min bedömning en bild av hur BFH 
använder förarbeten. 

Det har troligen inte någon betydelse för resultatens pålitlighet, att den 
praxis som studerats i hög utsträckning härrör från samma år. Detta efter
som lagtolkningsmetoder torde tillhöra de mer stabila inslagen i en rätts
ordning. De förändras sällan och under stabila förhållanden sker 
förändringarna långsamt.554 Underhandskontakter bekräftar också att 

549
· Se Tipke 1993 s. 1243 och Tipke & Lang 1994 s. 13 1. 

550
· Klami 1989 s. 65 och 68 samt dens. 1979. 

55
1. Se Tipke 1993 s. 1243 

552· Se i första hand 3.6 och 4.2. 1. 
553· Om banden BFHE 166-170 räknas samman blir siffran 15,5% av fallen. BFHE 166: 
14 av 124 avgöranden - 11 %; BFHE 167: 15 av 123 -12%; BFHE 168: 28 av 122 avgö
randen -23%; BFHE 169: 21av 124 avgöranden - 17% och BFHE 170: 16 av 133 (BFHE 
170 har 11 4 avgöranden, men endast 113 har publicerade domskäl). Det kan inte helt ute
slutas att jag förbisett något avgörande där man refererat till förarbeten. 
554· Järn för Bogdan 1993 s. 46f. 
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inga stora förändringar tycks ha skett i BFH:s tolkningsmetoder sedan 
1992.555 

Jag har lagt upp kapitlet så att jag först (6.2) beskriver vilken typ av 
information BFH hämtar ur förarbeten och därefter (6.3) hur denna infor
mation används i vid lagtolkningen. Därefter (6.4) behandlar jag särskilt 
användningen av förarbeten i vissa avgöranden relaterade till GG. Syftet 
med de medvetet kortfattade rättsfallsreferaten i framställningen är i för
sta hand att illustrera och i någon mån belägga mina påståenden om 
BFH:s användning av förarbeten. Syftet är att framställningen skall 
kunna följas utan att studera dessa referat. För sammanfattning av kapit
let hänvisas till första delen av kapitel 7. 

6.2 Information från förarbetena 

6.2.1 Inledning 

Jag skall närmast behandla tre punkter som rör frågan vilken typ av led
ning BFH hämtar från förarbetena: 1) hur ofta refereras förarbeten, 2) 
vilken typ av ledning ger de när de refereras och 3) förefaller förarbetena 
i dessa fall ha tolkats ingående? 

Ett intressant faktum är att det nästan helt saknas diskussion i doktrin 
och praxis om hanteringsregler för hur ledning skall sökas i förarbetena. 
det är därför enligt min mening ganska oklart vilken typ av förarbetsutta
landen som är viktigast och hur förarbeten skall tolkas. I Sverige är 
betydligt mer skrivet om dessa frågor. Redan detta faktum antyder att 
förarbeten tillmäts begränsad betydelse i BFH, och bekräftar bilden om 
förarbetena som en rättskälla av måttlig betydelse. 

6.2.2 Refereringsfrekvens 

BFH hänvisar alltså till förarbeten i ungefär 20% av de undersökta refe
raten.556 Att de inte refereras särskilt ofta ger en indikation om att förar
betena inte är en central rättskälla. Bilden måste dock nyanseras. 
Förarbeten är en så viktig rättskälla att de åtminstone i de centrala frå
gorna i princip undantagslöst torde studeras av BFH. Underhandskontak-

m . Jag hade bl.a. i november 1995 tillfälle att diskutera detta med presidenten i BFH, Prof. 
Dr. Offerhaus. 
556· Se vid not 553. 
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ter bekräftar detta. I de stora och viktiga lagkommentarerna redogörs 
regelmässigt för reglernas tillblivelsehistoria. 

En annan sak är att studiet av förarbetena av olika anledningar inte all
tid lämnar spår i domskälen. Detta har sannolikt flera förklaringar. 

I hög utsträckning är det en fråga om tekniken att skriva domskäl. Det 
anses inte vara nödvändigt att referera till eller söka stöd i förarbetena 
om det inte finns något kvardröjande tvivel om en tolkning utvunnen med 
mer centrala tolkningsargument. Att följa förarbeten skall ju utgöra något 
av en sista utväg. Särskilt i mindre centrala delfrågor är argumentationen 
ofta ganska kortfattad. 

En annan förklaring är helt enkelt det faktum att de tyska förarbetena 
inte ger särskilt mycket information och att de därför inte alltid kan till
föra något av värde. Förarbetena är ganska kortfattade och ger i första 
hand information om målsättningarna med lagstiftningen, däremot ger de 
inte särskilt många mer konkreta tolkningsanvisningar. De svenska förar
beten innehåller vanligen klart större mängder användbar information. 
Det har också i Tyskland framkommit vissa önskemål om mer infor
mation från lagstiftaren, särskilt angående målsättningarna med lagstift
ningen.557 

En mindre trolig förklaring är däremot att förarbetena inte refererats 
därför att de stått i strid med lagtexten. BFH brukar nämligen anmärka 
när man avviker från förarbetsuttalanden. 558 Till detta finns starka skäl, 
eftersom förarbeten studeras och tillmäts betydelse av dem som utreder 
skattefrågor. 

Det kan anmärkas att förarbeten också kan utöva ett inflytande på rätt
tstillämpningen utan att rättstillämparen ens är direkt medveten om detta. 
Förarbetena kan nämligen påverka innehållet i andra rättskällor, t.ex. 
rättspraxis och doktrin, som sedan får betydelse för lagtolkningen. Förar
betena kan därmed sägas "tas över" av dessa rättskällor.559 Den använd
ning av förarbeten som resulterar i förarbetsreferenser torde vanligen 
emellertid vara den där förarbetena haft störst faktisk betydelse för att 
påverka domstolens medvetna beslutsfattande. Det är vidare endast i 
dessa fall förarbetena medvetet använts som stöd i argumentationen. 

557
· Se Höger 1976 s. 165ff, Tipke 1993 s. 1254 och Tipke & Lang I 994 s. 132. 

558
· Se t.ex. BFHE 169, 76 s. 78: "Die Motive und Yorstellungen der Gesetzgebenden 

Körperschaften bzw. deren Mitglieder können insoweit beriicksichtigt werden, als sie im 
Gesetz selbst einen hinreichenden Ausdruck gefunden haben." Se vidare om dessa fall 
under "antydningskravet" nedan, 6.3.2 
559

· Jämför Bydlinski 1991 s. 453 och Eckhoff 1993 s. 129. Bydlinski ibid. talar också om 
"fönäckt" historisk metod. 
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6.2.3 Vilken typ av ledning hämtas? 

BFH hämtar främst allmänna uttalanden om målsättningen med lagstift
ningen från förarbetena. Dessa uttalanden klargör lagstiftarens (i förarbe
tena uttryckta) syften med lagstiftningen, men utgör inte direkta 
uttalanden om hur regeln skall tolkas och tillämpas. I dessa fall används 
alltså förarbetena som led i en subjektivistisk-teleologisk metod. Denna 
användningen av förarbeten ligger väl i linje med Larenz uppfattning, att 
rättstillämparen främst skall beakta lagstiftarens övergripande avsikter 
och allmänna värdeavgöranden.560 

Ett exempel på subjektivistisk-teleologisk tolkning är BFHE 168, 81. Här 
var fråga om tolkning av § 10 EStG. Man kunde under vissa förutsättningar 
få avdrag för kostnader förknippade med inkvartering utanför hemorten. 
BFH skulle bl.a. avgöra huruvida inkvarteringen måste ha varat viss minsta 
tid eller inte för att avdrag skulle medges. I domskälen redogjorde BFH för 
att lagstiftarens syfte med avdraget var att främja viss typ av utbildning 
(omskolning). Lagstiftaren hade avsett avdrag vara lämpligt för detta syfte, 
eftersom man i dessa fall regelmässigt har extra höga utgifter för resor och 
övernattning. 

Ett annat exempel är ovan kommenterade BFHE 169, 76. BFH fick här ur 
förarbetena fram ett lagstiftarsyfte som var tämligen allmänt till sin karaktär. 
Syftet med lagrummet var enligt förarbetena att beakta med företagsförvärv 
sammanhängande speciella risker. Vilka risker som avsågs nämndes dock 
inte i förarbetena. 

För att få ett konkret tolkningsförslag ur dylika allmänna målsättningar 
måste rättstillämparen först, liksom vid all teleologisk lagtolkning, fast
ställa vilken tolkning som bäst förverkligar syftet med lagstiftningen. 
Man skulle kunna säga att målsättningarna måste översättas till tolk
ningsförslag. Detta är en skillnad mot mer direkt användbara tolknings
förslag i förarbeten. Ibland kan målsättningen tala så klart för en viss 
tolkning att nämnda översättning inte är något problem. Andra gånger är 
det svårare att avgöra vilken tolkning som bäst skulle förverkliga det 
eftersträvade målet.561 

Ett exempel på att översättning varit nödvändig är BFHE 169, 282. Fråga 
var här huruvida villkoren för vissa skattefördelar var uppfyllda. Enligt lag
texten var det en förutsättning att ett inventarium stannade på ett "Betriebss-

560· Larenz 1991 s. 328 "Vor allem die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die von ihm 
in Verfolgung dieser Absicht erkennbar getroffenen Wertenstscheidungen bleiben för den 
Richter Verbindliche Richtschnur". 
561. Se även 7 .2.6. 
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tätle''. 1 detta fall hade inventariet fl yttats till en annan kommun. Ur 
förarbetena framgick att motivet till skattefördelen var att gynna regionen 
genom att förbättra företagsstrukturen. BFH ansåg att förflyttning av 
inventariet till en annan kommun medförde att lagrummet inte var tillämp
ligt. 

Översättningsproblematiken tycks dock på det hela taget inte bekymra 
domstolarna och jag har inte sett att frågan blivit mer ingående behand
lad.562 Eftersom förarbeten tillmäts ett måttligt rättskällevärde är det 
emellertid kanske inte så förvånande att det inte har behandlats. Däremot 
är det intressant att frågan inte uppmärksammats mer i diskussioner om 
teleologisk tolkning i allmänhet. 

Vanligen refererar alltså BFH till relativt allmänna syften i lagförarbe
tena. Inte lika vanligt är att domstolen refererar till mer direkta tolknings
anvisningar om hur lagstiftningen var avsedd att tolkas. Vad detta beror 
på är svårt att avgöra. Möjligen kan hävdas att regeln om att sådant som 
inte ens antydningsvis kommit till uttryck i lagtexten inte får styra rätts
tillämpningen (antydningskravet) gör det mer naturligt att referera rela
tivt allmänna uttalanden om syften med lagstiftningen. Detta eftersom 
det torde kunna hävdas att sådana allmänna uttalanden mer sällan direkt 
motsägs av lagtexten. Kanske kan det ha vara av betydelse att Larenz, 
som haft stort inflytande på BFH:s lagtolkning, hävdar att det i första 
hand är lagstiftarens övergripande avsikter och allmänna värde
avgöranden som är viktiga.563 BFH är också överhuvudtaget mycket 
inriktad på teleologiska resonemang. Å andra sidan skulle BFH knappast 
underlåta att använda tolkningsförslag i förarbeten och överväga dess 
användbarhet, i alla fall inte ur nyare förarbeten. Troligen är en viktigare 
orsak att förarbetena främst innehåller uttalanden om allmänna målsätt
ningar och sällan direkta tolkningsanvisningar. 

Det är ändå ingen brist på exempel på att man också hämtat mer fär
diga tolkningsförslag i förarbeten. 

Ett exempel är BFHE 169, 3. Fråga var här om huruvida viss motorsports
verksamhet skulle anses vara allmännyttig eller ej. Att sport i allmänhet 
skulle anses allmännyttig framgick ur lagtexten. Av förarbetena framgick att 
lagstiftaren avsett att också motorsporter skulle innefattas i begreppet.564 

562· Se kortfattat Obelacker 1993 s. I 8. 
563· Se not 560. 
564

· Fallet avgjordes sedan på att verksamheten av andra skäl inte ansågs vara allmännyttig. 
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Ett annat exempel utgör BFHE 168, 350. Här gav förarbetena besked om att 
skälet till att ett äldre lagrum ersatts var att göra lagtexten tydligare, och att 
inga materiella förändringar varit avsedda (s. 353). 

I samma mål fick man konkret ledning också i en annan fråga. För att ett 
besked skulle kunna ändras måste ett minimibelopp uppnås (antingen en 
I %-spärr eller 500 DM). För att dessa spärrar skall användas alternativt, inte 
kumulativt (det räcker alltså att en är uppfylld) fick man stöd i förarbeten (s. 
361). 

BFHE 169, 507 är ett liknande avgörande. Där fick BFH besked ur förar
beten om att§ 65 FGO är en avbild av ett liknande lagrum.565 

Färdiga tolkningsförslag har den fördelen framför uttalanden om mer all
männa syften att när dessa används vid tolkningen behöver domaren inte 
översätta syftet på ovan beskrivet sätt. 566 Denna fördel gäller emellertid 
enbart i de fall som tämligen klart faller in under den i förarbetena gjorda 
tolkningen. 

Det förekommer också att BFH använder förarbetena som ett slags 
bevismaterial avseende att lagstiftaren haft "goda avsikter" med lagstift
ning. Jag har sett detta i samband med mål där skattelagars överens
stämmelse med GG prövats. Jag diskuterar denna användning av 
förarbeten i samband med dessa avgöranden.567 

6.2.4 Tolkas förarbeten? 

Någon fonn av tolkning är nödvändig för förståelsen av alla typer av tex
ter. Därför tolkas givetvis också förarbeten. Det kan antas att ju större 
vikt en rättskälla tillmäts, desto mer ingående tolkar och analyserar man 
typiskt sett densamma. Därför bör omfattningen av domstolarnas analys 
och tolkning av en källa ge en indikation på dess betydelse. Det är därför 
av intresse att studera hur ingående BFH tolkar refererade förarbeten. 

Naturligtvis hävdas i den tyska rätts vetenskapen att man skall tolka 
förarbeten.568 Om hur de skall tolkas har däremot skrivits förvånansvärt 
lite och i allt väsentligt saknas hanteringsregler i denna fråga.569 Ube
lacker framhåller att förarbeten skall studeras på ett ärligt och fullstän
digt sätt, utan selektion.570 Larenz hävdar att förarbeten skall tolkas med 

565
· § 82 Verwaltungsgerichtsordnung ses. 510 i domen. 

566
· Se även 7.2.6. 

567. Se 6.4. 
568

· Set.ex. Larenz 1991 s. 330, Spanner 1995 st. 167 och Obelacker 1993 s. 55. 
569

· Se Obelacker 1993 s. 55. 
570. Ibid. 
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siktet inställt på vad som menades och åsyftades vid tiden för lagens till
komst. 571 

I praktiken förefaller BFH vanligen inte tolka förarbetena särskilt 
ingående. Det flesta fall där förarbeten korrunit till användning är lämp
liga exempel på detta. 572 

T t.ex. BFHE 168, 174 s. 180 fann BFH i förarbetena stöd för att lagstiftaren 
avsett au två subventionsformer för barnfamiljer skulle komplettera varan
dra. Deua framgick mycket tydligt ur förarbetena där det bl.a. talades om 
"des dualen Systems der Kinderentlastung". 

Det förekommer dock att BFH tolkar förarbetena mer ingående. Men det 
är ovanligt och det är svårt att hitta riktigt klara exempel. 

I BFHE 169, 159 var frågan huruvida förutsättningarna för erhållande av 
viss skatteförmån var uppfyllda. Skatteförmånen skulle enligt § 32 EStG 
utgå till förälder vars barn p.g.a. brist på utbildningsplatser inte kunde 
påbörja viss utbildning. Motivet till skatteförmånen var att dessa föräldrar 
får vidkännas extra kostnader för dessa barn. I detta fa ll hade en son fått 
vänta några månader på att få komma in på en utbildning varför man rent 
formellt borde ha varit berättigad till skatteförmånen. Problemet var att 
sonen under denna väntetid fick ett bidrag från det militära, p.g.a. tidigare 
tjänstgöring där. 

BFH medgav ändå förmånen och fann för denna tolkning stöd i bl.a. för
arbetena. Man konstaterade att den enda i förarbetena angivna motiveringen 
till skatteförmånen var att man typiskt sett ("in typisierender Betrachtungs
weise") kunde utgå från att beskrivna förhållanden föranledde kostnader för 
föräldrar som därför borde därför få en skatteförmån. Att man i detta fall 
p.g.a. bidraget från det militära inte hade haft några faktiska kostnader 
ansågs inte ge skäl att ändra bedömningen. Orsaken till detta var att lagstif
taren fullt medvetet nöjt sig med att åstadkomma rättvisa endast "typiskt 
sett" . 

Att man endast sällan tolkar förarbetena ingående kan möjligen förklaras 
med att man i hög utsträckning söker efter ett mer allmänt lagstiftarsyfte, 
snarare än tolkningsförslag och att det förstnämnda kanske inte är så 
svårt att hitta. 

En annan tänkbar anledning är man inte finner någon entydig bild i 
förarbetena och att därför inte anser sig böra tillmäta dem någon bety-

57
1. Larenz 1991 s. 330, så även Spanner 1995 st. 167. 

572· Set.ex. BFHE 168, 8 1 s. 82 och BFHE 168, 298 s. 299. 
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delse. I tex. BFHE 78, 490 ansåg BFH att man inte kunde tillmäta förar
betena särskilt stor betydelse därför att de inte var entydiga.573 

6.3 Förarbetena som tolkningsargument 

6.3.1 Inledning 

BFH studerar alltså sannolikt så gott som alltid relevanta förarbeten i 
svåra frågor, men hänvisar till dem i endast cirka 20% av avgörandena. 
Man tolkar sällan refererade förarbeten särskilt ingående. I de undersökta 
avgörandena är det främst lagstiftarens målsättningar med lagstiftningen 
som kommer till användning. Detta åskådliggör viktiga komponenter av 
BFH:s användning av förarbeten. Syftet med detta avsnitt är att belysa 
vilken betydelse den ur förarbetena hämtade informationen slutligen har 
i BFH:s rättstillämpning. 

Min metod är att se i domskälen vilken betydelse förarbetena tycks ha 
haft. Det framgår vanligen ganska klart vilka faktorer och tolkningsargu
ment som (av domskälen att döma) varit av störst betydelse. BFH:s ofta 
tydliga och utförliga domskäl underlättar detta arbete. 

Jag har lagt upp avsnittet så att jag först belyser den praktiska bety
delse det i förra kapitlet nämnda antydningskravet har för användningen 
av förarbeten. Därefter undersöker jag vilken betydelse förarbetsuttalan
den som är förenliga med antydningskravet har i BFH:s juridiska argu
mentation. Slutligen (6.4) behandlar jag användningen av förarbeten i 
avgöranden där frågan om lagars grundlagsenlighet är särskilt aktuell. 
Denna grupp avgöranden är så särpräglad att den inte direkt kan jämföras 
med de övriga avgörandena. 

6.3.2 Antydningskravet 

Det framhålls ofta att villkoret för att förarbetsuttalanden överhuvudtaget 
skall få tillmätas någon egentlig relevans vid lagtolkningen är att det 
skall gå att finna tillräckligt stöd i lagtex ten för vad som står i förarbe
tena. Jag kallar principen antydningskravet. Principen uttalas ofta i rätts
praxis, se t ex. BFHE 169, 76: 

573
· Se sidan 495 i domen: "Den ÄuBerungen der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten 

kann hier schon deshalb keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, weil sie 
nicht eindeutig sind." (min kursivering). 
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"Die Motive und Vorstellungen der Gesetzgebenden Körperschaften bzw. 
deren Mitglieder können insowei1 beruck5ichtigt werden, als sie im Gesetz 
selbst einen hinreichenden Ausdruck gefunden haben. " 

Antydningskravets närmare innebörd bör dock belysas; vad innebär det i 
praktiken? Rättsvetenskapen är till föga hjälp här. Jag har inte funnit 
några tydliga kriterier för hur bedömningen skall göras. Detta kan kanske 
förklaras med att det är mycket svårt att ställa upp användbara kriterier 
för en sådan gränsdragning. Problematiken påminner om gränsdrag
ningen mellan vad som är förenligt med lagtexten och vad som inte är 
det.574 Jag har inte heller funnit några mer ingående empiriska studier av 
hur antydningskravet tillämpats i rättspraxis. 

Som jag visat ovan kommer förarbetena i första hand till användning 
inom ramen för en teleologisk analys, som ett medel för att fastställa 
regelns ändamål. Eftersom teleologiska argument tillmäts stor betydelse 
är det viktigt att studera hur förarbeten används för att fastställa detta 
ändamål. Det skall påpekas att förarbetsuttalanden om syftet med en 
regel enligt den gängse uppfattningen kan, men inte behöver anses vara 
identiskt med regelns ändamål.575 Man skiljer alltså i princip mellan syfte 
och ändamål.576 

Ett intressant och möjligen överraskande faktum är att ledning hämtad 
ur förarbeten inte sällan är den enda motiveringen till BFH:s slutsats om 
en regels ändamål. BFH konstaterar alltså ibland att en regel har ett visst 
ändamål och anför som enda stöd en förarbetsreferens. 

I t.ex. BFHE 169, 328 fick en förarbetsreferens utgöra den enda motive
ringen till en slutsats om en regels ändamål. Enligt § lOe EStG har man 
under vissa förutsättningar rätt till vissa skatteförmåner vid förvärv av 
bostad. För att samma familj inte skall erhålla dessa förmåner flera gånger 
beviljas de inte vid förvärv mellan medlemmar i samma familj. 

I detta fall hade mannen i en familj varit ägare till familjebostaden, som 
dock sedan såldes på exekutiv auktion. På denna auktion köpte hustrun till
baka bostaden. BFH ansåg inte att förvärv i samband med exekutiv försälj-

574· Se 4.2.2. 
575 Detta kommer till uttryck it.ex. BFHE 168. 231 s. 233 där BFH kom fram till att både 
lagens ändamål och dess tillblivelsehistoria talade för en viss tolkning. Se även t.ex. 
Weber-Fas 1979 s. 83f: " In keinem Fall darf diese subsidiär zulässige Beri.icksichtigung 
der Entstehungsgeschichte dazu fiihren , die Auffassungen und Absichten der parlamenta
risch und vorparlamentarisch Beteiligten mit dem objektiven Gesetzeszweck gleichzuset
zen". 
576· Se Lehrberg 1993 s. l 43f om denna distinktion. 
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ning skulle likställas med förvärv av den vars egendom såldes. Lagtexten 
gav inte klart besked om hur sådana förvärv skulle behandlas och man ansåg 
inte att den civilrättsliga uppfattningen av förvärvsbegreppet skulle avgöra 
den skatterättsliga behandlingen av denna ganska speciella fråga. En teleo
logisk tolkning fick därför fälla avgörandet. Slutsatsen om ändamålet stöd
des i domskälen enbrut på förarbetena. 

Ett liknande avgörande är BFHE 169, 365 (om preskription) där BFH kon
staterade att en viss tolkning också stod i samklang med regelns ändamål. 
Regelns ändamål angavs av domstolen vru·a att förhindra att vissa förluster 
inte skulle bli skatterättsligt obeaktade p.g.a. preskription. Det enda stöd 
som anfördes för denna uppfattning om ändamålet var förarbeten. 

BFH anför alltså inte alltid ytterligare stöd (i domskälen) för en ur förar
beten hämtad slutsats om en regels ändamål. Det är dock vanligare att 
BFH anför flera tolkningsargument, vid sidan av förarbetsreferensen. Det 
fastställda ändamålet strider i den anförda fallen knappast mot vad lag
texten gav anledning anta om regelns ändamål. Dessutom är det ofta gan
ska besvärligt att motivera en slutsats om en regels ändamål. Om man är 
övertygad om vilket regelns för fallet relevanta ändamål är och denna 
uppfattning finner stöd i förarbetena är det därför kanske naturligt att 
"göra det enkelt för sig" genom att endast anföra förarbetena som stöd. 
Det kan hävdas att förarbeten i sådana fall inte har haft så stor betydelse 
som domskälen ger anledning anta. 

Det förekommer också vid sidan av de fall där BFH satt likhetstecken 
mellan uttalanden i förarbetena om syftet med lagstiftningen och lagstift
ningens ändamål, att tolkningsargument från förarbetena anförs, som 
enligt min bedömning inte kan sägas ha annat stöd i lagtexten än att det 
man fått från förarbetena inte motsägs av densamma: 
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I BFHE 168, 350 var bl.a. fråga om hur ett villkor för att man skulle få ändra 
en viss typ av skattebesked skulle tolkas (s. 361). Enligt lagtexten fick 
beskedet inte ändras om inte ändringen omfattade minst en hundradel av det 
omtvistade beloppet och 500 DM. BFH kom fram till att dessa spärrar 
skulle anses vara alternativa, inte kumulativa (det räckte alltså att en var 
uppfylld för att beskedet skulle kunna ändras). Det enda stöd BFH anförde, 
förutom viss doktrin, var förarbetena till regeln, som gav klart besked i frå
gan. 

I BFHE 168, 231 var fråga huruvida § 174 AO gjorde det möjligt för skatte
myndigheten att ändra ett beslut som redan ändrats genom domstolsavgö
rande. Här kom BFH fram till att lagens ändamål och förarbeten motiverade 
en annan tolkning än vad lagtextens ordalydelse enligt BFH närmast gav 



anledning förmoda. BFH tillämpade lagrummet i enlighet med lagens ända
mål och förarbeten. Lagtexten var dock tämligen öppet formulerad.577 

I BFHE 168, 300 konstaterades au BFH tidigare avgjort en fråga när ett lag
rum var placerat i en annan lag, en speciallag om skattestraffränta. BFH 
kom i 168, 300 med stöd av enbart förarbetena fram till att trots att dessa 
regler numera är införda i Abgabenordnung gäller fortfarande det som slogs 
fast i det tidigare avgörandet, men numera för § 240 AO. Det måste ha varit 
praktiskt för domstolen att från förarbeten få bekräftat "svart på vitt" att lag
stiftaren inte avsett någon materiell förändring av lagrummet. 

Man kan inte säga att förarbetsuttalandena varit särskilt "antydda" i Jag
texten i dessa faJJ. Har då antydningskravet någon praktisk betydelse för 
lagtolkningen? Det är svårt att finna exempel på avgöranden där antyd
ningskravet haft någon verkligt påtaglig betydelse. 

Ett sådant fall är emellertid BFHE 175, 76. Enligt§ lOe EStG gynnas vissa 
anskaffnings- och byggkostnader för eget hus eller ägarlägenhet skattemäs
sigt. Frågan var i detta fall om även kostnader för förvärv av tomrätt skulle 
höra till denna grupp av kostnader. Förarbetena talade ganska klart för detta, 
men BFH konstaterade att utsagan inte motsvarades av lagtexten och till
mätte inte förarbetena någon betydelse. 

Ett annat avgörande som illustrerar antydningskravet är BFHE 164, 516. 
Fråga var här huruvida vissa inkomster skulle räknas till "negative Kapital
konto" enligt § 15a EStG, vilket skulle ha gynnat den skattskyldige. Här 
medgav BFH att förarbetena entydigt talade för detta. Denna uppfattning 
hade dock inte, enligt BFH, konunit till uttryck i lagtexten och tillmättes 
därför ingen stön-e betydelse.578 Detta illustrerar klart hur styrande det lag
texten är. 

Ovanstående redogörelse indikerar att antydningskravet i praktisk rätts
tillämpning inte tycks utgöra något egentligt hinder mot följsamhet till 
förarbeten. Förarbetena får i vissa fall sägas ha bidragit med något som 
annars inte skulle ha kommit fram. Detta gäller både information i form 
av allmänna syften såväl som tolkningsförslag. Det kanske till och med 
kan hävdas att antydningskravet endast inneburit att vad man hämtat från 
den historiska analysen inte motsagts av lagtexten. 

Det är naturligtvis inte möjligt att med säkerhet avgöra vilka förarbet
suttalanden som i domstolens interna arbete underkänts p.g.a. antyd-

sn. Se kommentar till avgörandet: Weber-Grellet 1992 s. 15 lOf. 
578

· Se främst s. 526: "lm Wortlaut des § l5a EStG finden sich jedoch keine Anhaltspunkte 
daför, daJ3 der Gesetzgeber ... wollte. Yielmehr sprechen Wortlaut, Zweck und Sinnzusam
menhang des § 15a EStG tibereinstimmend gegen ... ". 
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ningsk.ravet. Antydningsk.ravet verkar trots detta inte utgöra något stort 
hinder mot att lagtexten kompletteras med förarbetsuttalanden. Å andra 
sidan ligger det nog i sakens natur att en kompletterande rättskälla för att 
vara meningsfull som tolkningshjälpmedel måste komplettera lagtexten 
med något som inte redan står där. 

6.3.3 Förarbetenas betydelse för domslutet 

Om man enbart studerar de programmatiska metodologiska prejudikaten 
från författningsdomstolen och BFH om förarbetenas ställning, är det lätt 
att få uppfattningen att förarbeten är av särdeles underordnad betydelse. 
Ovanstående studie har emellertid pekat på att BFH inte sällan refererar 
till förarbeten och att många av dessa uttalanden inte varit särskilt 
"antydda" i lagtexten. Det finns därför anledning att gå vidare och under
söka hur stor påverkan förarbetena har på den slutliga rättstillämpningen. 
Nedanstående redogörelse avser i princip betydelsen av förarbetsuttalan
den som refereras av BFH och som är förenliga med antyd-ningsk.ravet. 

BFH och författningsdomstolen har i en mängd avgöranden slagit fast 
att förarbeten i princip endast skall användas för att undanröja efter en 
objektivistisk tolkning kvardröjande tvivel.579 I de avgöranden där förar
beten refereras är också domskälen påfallande ofta uppbyggda i enlighet 
med detta synsätt. Sålunda inleds i BFH:s praxis många subjektivistiska 
argument med stöd i förarbetena med uttryck som "jämför", "jämför 
också", "diese Ausleungsergebnis wird bestätigt durch die Enstehungs
geschichte".580 I dessa fall förefaller förarbetena inte ha varit centrala. 

Set.ex. BFHE 169, 376 (s. 379). Här analyserade BFH först regelns ordaly
delse och systematiska ställning och man kom därigenom fram till ett tolk
ningsförslag. Man konstaterade därefter att tolkningsförslaget också fann 
stöd i förarbetena. 

Ett annat exempel på denna typ av uppläggning av domskälen är BFHE 134, 
404. BFH inledde med att redovisa sin tolkning; att det aktuella lagrummet 
inte var ti llämpligt. Denna tolkning, hävdade domstolen först, följde av 
ordalydelse och "ändamålskontext", varpå man förklarade detta närmare. 
Därefter anfördes att tolkningen också bekräftades av regelns tillblivelsehis
toria. 

Dessa formuleringar och uppläggningar av domskälen ger läsaren intryck 
av att förarbeten kommit till användning i princip enbart för att bekräfta 

579. Se 6.1. 
580· Set.ex. BFHE 169, 365 s. 368. 
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rimligheten i en tolkning. Det förekommer dock, även om det inte är sär
skilt vanligt, att förarbeten tillmäts större betydelse. Jag skall här redo
göra för några sådana typer av avgöranden. Framställningen närmast är 
koncentrerad enbart till redogörelser för avgörandena. De diskuteras 
strax därefter. 

Förarbeten används i hög utsträckning inom ramen för teleologisk 
tolkning och det finns en del exempel på att de fått stor betydelse i sådana 
avgöranden: 

I BFHE 168, 512 var situationen den att man i rättspraxis före vissa lagänd
ringar hade godkänt avdrag för en viss typ av räntekostnader. Efter nämnda 
lagändringar hade avdragsmöjlighetema förändrats. Övergångsregeln, § 52 
EStG, möjliggjorde fortsatta avdrag för vissa räntor, men reglerade inte just 
den typ av avdrag som det var fråga om här. BFH ansåg att detta var en 
lucka i lagen som skulle fyllas ut. 

För att fylla ut luckan gick domstolen till förarbetena och fann att lagstif
tarens avsikt med övergångsreglerna var att mildra övergångseffektema av 
att vissa kostnader efter reformen inte längre skulle vara avdragsgilla (utan 
övergångsregeln). Eftersom en sådan lindring var rimlig även för denna typ 
av avdrag tolkade man in ifrågavarande kostnadstyp i övergångsregelns till
lämpningsområde. Något annat stöd anfördes inte. Här förefaller förarbe
tena ha haft stor betydelse. 

Som jag redogjort för strax ovan, motiverade BFH i BFHE 169, 328 (om 
exekutiv auktion) en slutsats om en regels ändamål enbart med en förarbets
referens. Detta ändamål var sedan enligt min uppfattning avgörande för 
tolkningen. 

Som jag konstaterade strax ovan gick BFH i BFHE 168, 231 ifrån den tolk
ning av lagtextens ordalydelse som enligt BFH:s egen utsago var mest när
liggande. Eftersom BFH anförde ytterligare stöd för slutsatsen om regelns 
ändamål än bara förarbeten, och lagtexten inte heller direkt motsade den 
slutliga tolkningen bör man dock inte lägga alltför stor vikt vid avgörandet 
vad gäller själva användningen av förarbeten. 

Frågan i BFHE 169, 446 var om tolkning av det ganska öppna uttrycket 
"eröffneter Betrieb"; om en rörelse skulle anses ha varit "påbörjad" vid ett 
viss tidpunkt. Här tycks regelns ändamål fått i princip avgörande betydelse. 
Det främsta stödet för slutsatsen om regelns ändamål var vad man fann i 
regelns förarbeten. 

I BFHE 168, 217 var fråga om man kunde ändra ett visst skattebeslut i det 
aktuella fallet. Här gav varken lagrummets(§ 182 AO) ordalydelse eller tidi
gare rättspraxis någon direkt ledning. Däremot talade både lagrummets, i 
detta fall objektivistiskt fastställda, ändamål och förarbetena för en viss 
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tolkning. Eftersom lagtexten enligt BFH var "rymligt formulerad" och det 
inte var uteslutet att subsumera detta fall under lagtexten följde man den 
tolkning för vilken förarbetena talade. 

Inte heller i BFHE 168, 258 gav lagtextens ordalydelse klart besked. Här var 
fråga om huruvida 3 § EStG var tillämplig på vissa bidrag, vilket skulle göra 
dessa bidrag skattefria. 

BFH gick då till förarbetena (för övrigt förarbeten till en föregångare till 
det aktuella lagrummet) och konstaterade att lagstiftarens syfte med att ge 
dessa pengar var att uppnå en viss effekt (jämförbara ekonomiska villkor 
med en annan grupp). BFH konstaterade att denna effekt endast skulle upp
nås om den aktuella inkomsttypen var skattefri. Därefter påpekade BFH att 
detta kanske också var den mest närliggande tolkningen av regelns ordaly
delse. 

Slutligen framhölls att även om en annan tolkning av ordalydelsen vore 
möj lig skulle den orättvisa behandling detta skulle leda till stå i strid med 
författningen, varför regeln ändå skulle behöva omtolkas författningskon
formt. 

Enligt min bedömning var tolkningsmetoden i detta kapitel klart subjek-
tivistisk-teleologisk. 

Även konkreta tolkningsförslag i förarbetena kan få ganska stor bety
delse när lagtexten inte ger särskilt mycket ledning. Detta är dock inte 
lika vanligt, utan sådana uttalanden kommer enligt min uppfattning 
oftare till användning just för att bekräfta rimligheten i en viss "redan 
uttänkt" tolkning. 

I frågan om 1 %-späITen i ovan nämnda BFHE 168, 350 (s. 361) gick den 
slutliga tolkningen enligt min uppfattning inte a lls att läsa ut ur lagtexten, 
men motsades inte heller av den. Det stöd som anfördes var förarbetena till 
regeln, som gav klart besked i frågan och uttalanden i doktrinen. Här fick 
enligt min bedömning lagstiftarens syfte stor betydelse. 

Enligt min bedömning indikerar de i detta kapitel diskuterade avgöran
dena att förarbetena oftast använts för att bekräfta rimligheten i en tolk
ning man kommit fram till genom objektivistiska tolkningsargument. 
Denna användning av förarbeten är i och för sig långtifrån betydelselös. 
Som visats förekommer det dock att BFH tillmäter förarbeten större 
betydelse.581 Vanligast är detta när frågan inte varit möjlig att avgöra med 
en rent objektivistisk metod när lagtexten inte har givit tillräckligt enty
diga besked. Förarbetena har alltså i huvudsak fungerat som en sista 

ss1. Detta gäller också i författningsdomstolen, se MUiler 1995 s. 38. 
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utväg. 582 Den slutliga rätts tillämpningen låg i alla dessa fall såvitt jag kan 
avgöra klart inom ramen för lagtextens möjliga innebörd. Inte i något 
avgörande kan förarbetena sägas ha tillfört några rekvisitliknande kom
pletteringar av lagtexten. När förarbetena tillmäts större betydelse är det 
vanligen genom att bidra med subjektivistisk-teleologiska argument. 

Det är också viktigt att göra några påpekanden om de avgöranden där 
förarbetena förefaller haft stor betydelse. Det kan vara så att domstolen i 
dessa fall först försökt använda en objektivistisk metod, men inte kommit 
fram till någon klar lösning hätigenom och därför som sista utväg använt 
förarbetena. En annan möjlighet är att en förarbetsreferens kan utgöra ett 
enkelt sätt att motivera ett ganska okontroversiellt avgörande, som är 
svårt att motivera med andra metoder. 

De avgöranden där följsamheten till förarbetena varit relativt stor 
utgör en liten andel av de studerade avgörandena. Jag har här redovisat 
samtliga avgöranden av denna typ som jag anser mig funnit i banden 
BFHE 168 och 169; det är mindre än tio avgöranden av cirka 250. Det 
skall också påpekas att förarbetena i flera av dessa fall kommit till 
användning i endast en delfråga av flera. 

Även om denna statistik är något osäker och bygger på ett begränsat 
underlag, kan konstateras att förarbetena utan tvekan har mindre bety
delse för tolkning av skattelag i BFH än i RR:s praxis. Att förarbetena 
faktiskt ibland utgör det enda anförda tolkningsargumentet för en viss 
slutsats är dock i sig intressant. Man torde kunna utgå från att de haft stor 
betydelse när så är fallet. 

6.4 Mål om Grundgesetz 
Det förekommer också att BFH använder förarbetena som ett slags bevis
materiel, inte för hur en skatteregel skall tillämpas utan för att den får 
tillämpas. Som jag visade ovan skall BFH pröva om den aktuella skatte
regeln och tolkningen av den står i överensstämmelse med GG. Om över
ensstämmelse med GG inte föreligger får regeln inte tillämpas, åtmins
tone inte så att den bristande överensstämmelsen består.583 

Vid denna bedömningen av om skatteregler är förenliga med GG kan 
förarbeten komma till användning, som ett slags bevismaterial. I sam
band med frågan om huruvida lagen i det aktuella fallet strider mot GG 
studerar BFH inte sällan förarbetena till respektive skattelag i syfte att 
avgöra om lagstiftarens avsikter med lagrummet var sådana att lagen bör 

582
· Jämför BVetfGE I, 299 i 6. 1. 

583. 5.3.3. 
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anses strida mot GG. Min uppfattning är att förarbetena här tillmäts gans
ka stor vikt. Ett exempel illustrerar detta bäst: 

I BFHE 169, 247 hade fordonskatten för dieseldrivna bilar höjts i syfte att 
åstadkomma en rättvis beskattning i förhållande till bensindrivna bilar. Skat
tens storlek för dieseldrivna bilar bestämdes av motorns slagvolym. Skatt 
för bensindrivna bilar togs ut i form av bensinskatt, i linjär relation till 
inköpt mängd. Frågan kom upp om denna skatt på dieseldrivna bilar stred 
mot likhetsgrundsatsen i artikel 3. GG. 

Den första frågan var huruvida det faktum att åtgärden endast drabbade 
vissa bilägare stred mot GG (s. 248f). BFH inledde med att konstatera att 
lagstiftaren har en stor frihet att utforn1a lagarna och att denna frihet i prin
cip bara inskränks av förbudet mot godtyckligt handlande av lagstiftaren 
(Willktirverbot). Man konstaterade att det inte gick att finna hitta något brott 
mot GG på detta vis här. I anslutning till detta studerade man förarbetena 
(till KraftStG) och fann där belägg för att lagstiftaren inte handlat godtyck
ligt, utan i syfte att utjämna skatten mellan olika fordonstyper. Därefter kon
staterade BFH att denna skatteåtgärd de facto bidragit till en skatte
utjämning. Den belastar visserligen inte alla bilägare på samma sätt584 men 
både bensin- och dieselskatterna får till effekt att det blir dyrare med bil
körning (resonemanget förenklat). Att olika skatter på olika sätt förutsätter 
varandra är dessutom ett accepterat förfarande, hävdade BFH. 

Min personliga uppfattning är att förarbetena här inte haft någon absolut 
avgörande betydelse för avgörandet, utan främst utgjort ett extra stöd för 
domstolens slutsats. Det bör ju rimligtvis vara ganska uppenbart att lagstif
taren haft ett förnuftigt syfte med åtgärden. Men en förarbetsreferens var ju 
onekligen ett praktiskt sätt att stödja denna uppfattning. 

Den andra frågan om GG i målet var om beräkningsmetoden för skatten 
(klumpsumma istället för i linjär relation till inköpt mängd) var grundlags
stridig. Här användes förarbetena för att visa att lagstiftaren försökt åstad
komma rättvisa "typiskt sett" (T)rpengerechtigkeit). Man hade bl.a. använt 
sig av vissa vetenskapliga undersökningar som faktabakgrund för att 
bestämma skattens utformning. 

BFH använde aHtså här förarbeten som ett slags bevismaterial som 
visade att skattelagarna inte är utformade på ett sätt som strider mot GG. 
Liknande förfaranden förekommer även i RR.585 

Enligt min bedömning tillmäts förarbetena stor betydelse i denna typ 
av frågor: 

584
· Bensinskatten är ju proportionell med körsträckan, medan dieselbilsskatten är en av 

körsträckan oberoende "klumpsumma". 
585

· Se t.ex. RÄ 1992 Ref 10 (Engångsskattemålet), där förarbetena dock användes som 
bevismateriel mot lagstiftaren. Trots att avsikten var att uppnå en slags retroaktiv verkan 
tillmättes skattens tekn i ska konstruktion avgörande betydelse. 
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I t.ex. ovan behandlade BFHE 168, 174 förefaller man ha tillmätt förarbe
tena tämligen stor betydelse. Det var fråga om huruvida viss skattelättnad 
för en familj , given därför att det var en fam ilj , var så liten att det stred mot 
Artiklarna 1, 3, 6 och 20 GG. Felet skulle vara att man inte genom skatteför
månen fick kvar motsvarande existensmjnjmum. Enligt rättspraxis från för
fattningsdomstolen måste åtrllinstone motsvarande existensminimum läm
nas skattefritt. I detta fall var skatteförmånen inte så stor att familjen fick 
kvar så mycket att det motsvarade existensminjmum. 

Emellertid utgick även ett slags barnbidrag, "Kindergeld", till familjen 
och enligt BFH skall också detta barnbidrag tas in i existensminimikalkylen. 
Detta beräkningssätt motsvarade, anförde BFH i första hand, lagstiftarens 
intention att de två subventionsformerna skulle komplettera varandra.586 

Vidare menade man att det bekräftades av ordalydelsen av§ I la i den enligt 
vilken Kindergeld utgick. 

I strax ovan behandlade BFHE 169, 247 fann BFH för det första belägg för 
att lagstiftaren inte handlat godtyckJjgt, utan i syfte att åstadkomma en rätt
tvis/rättfärdig reglering i en fråga. Man hade bl.a. vid lagstiftningsförfaran
det använt sig av vissa vetenskapliga undersökningar som faktabakgrund. 
Min uppfattning är att förarbetena här fick stor betydelse. 

Att förarbeten tillmäts stor betydelse i dessa frågor kan kanske delvis för
klaras med att det kan vara svårt att på annat sätt påvisa att en reglering inte 
strider mot GG. Det kan också vara ganska lätt att genom att studera för
arbeten finna stöd för att syftet med en reglering inte var att åstadkomma 
någon typ av grundlagsstridig effekt. I och för sig kan jag förstå att man 
agerar på detta sätt, men samtidigt kan hävdas att en objektivistisk metod 
är särskilt motiverad i denna typ av fall. Enligt min uppfattning är det 
naturligt att i första hand inrikta bedönmingen på om en regel får effekter 
som strider mot GG eller inte, inte på vilka lagstiftarens avsikter var. 

Ibland kommer domstolen fram till att regeln strider mot författningen 
om den inte (om)tolkas författningskonformt. För att avgöra om regeln 
kan tolkas författningskonformt kan dess förarbeten komma till använd
ningen på ett något säreget sätt: 

Författningskonform lagtolkning aktualiserades i BFHE 168, 316 om vård
nadskostnader för begränsat skattskyldiga barn. Frågan var om ett lagrum 
skulle tolkas efter bokstaven, vilket skulle leda till brott mot likhetsgrund
satsen (artikel 3 GG). 

BFH studerade regelns förarbeten och fann där att anledningen till att 
lagrummet fått den författningsstridiga avfattningen var att det gjorde lag-

586· Att detta är lagstiftarens uppfattning befästes också enligt BFH av "die neuregelung" 
av § 11 a BKGG, se domskälen för detaljer. 
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texten enklare. Situationer som den uppkomna, det var fråga om komplice
rade internationella förhållanden, måste vara mycket sällsynt, varför ingen 
lär ha trott att det inträffade skulle inträffa. När BFH sålunda sett i förarbe
tena att det inte fanns några tungt vägande anledningar till att lagrummet 
fått den fö rfa ttningsstridiga avfa ttningen ansåg sig domstolen fri att genom 
författningskonform omtolka lagtexten i strid med dess ordalydelse. 

Här användes alltså förarbeten för att visa att det inte fanns några skäl till 
lagrummets utformning som starkt talade mot att lagrummet skulle 
kunna omtolkas författningskonforrnt. 
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7 Sammanfattning och utvärdering 
av tysk rätt 

Kapitel 7 består av två huvuddelar. Den första delen är en sammanfatt
ning av kapitel 5 och 6. I samband härmed görs även en jämförelse mel
lan tysk och svensk rättskällelära. Den andra delen är en diskussion om 
huruvida några av de metodologiska förfaranden som skiljer BFH:s juri
diska metod från RR:s skulle kunna vara lämpliga även i RR. 

7 .1 Sammanfattning 

7.1.1 Särskilt om jämförelsen 

Framställningen ovan av svensk och tysk rättskällelära har primärt varit 
inriktad på att presentera och diskutera systemen. Syftet med detta 
avsnitt (7 .1) är att sammanfatta resultaten från kapitel 5 och 6, men också 
att göra vissa jämförelser mellan tysk och svensk rättskällelära. Ett tyd
liggörande av skillnader och likheter ger en säkrare utgångspunkt för för
slag inspirerade från tysk rätt. Därutöver kan jämförelsen kanske sägas 
utgöra en slags grundforskning, som kan komma till användning i annat 
sammanhang. 

Jag vill framhålla att den rena jämförelsen mellan svensk och tysk juri
disk metod inte varit huvudsyftet med undersökningen av svensk och 
tysk rättskällelära. Om så hade varit fallet skulle möjligen delvis andra 
undersökningsmetoder ha kommit till användning. Förmodligen hade det 
då varit motiverat att använda ett mer utpräglat komparativt till
vägagångssätt. Kanske skulle undersökningen för ett sådant syfte ha 
inriktats på hur frekvent olika argument anförs eller på domarsociolo
giska studier. 

Ambitionen här är mer blygsam; de jämförande momenten görs inte 
på statistisk, utan på erfarenhetsmässig bas. Detta hindrar inte att jämfö
relsen nedan kan vara rättvisande, men resultaten blir mer allmänt hållna. 
Kanske är ändå den valda metoden lika rättvisande som ett utpräglat 
komparativt tillvägagångssätt hade kunnat vara. Det är nämligen svårt att 
med någon verklig exakthet fastslå likheter och skillnader i tolkningstek-
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nik mellan länder. Rättskälleläran är inte av en lika otvetydig karaktär 
som positivrättsliga regleringar. 587 

7.1.2 Övergripande sammanfattande jämförelse 

Tysk skatterätt har i huvudsak samma rättskällor som i svensk och i for
mellt hänseende har de i huvudsak motsvarande vikt. På det praktiska 
planet föreligger dock vissa klara skillnader, såväl avseende tillgång på 
och utformning av rättskällorna som användningen av dem vid lagtolk
ningen. 

Det är ingen nyhet att förarbeten har en mindre betydelsefull roll i tysk 
skatterätt än i svensk. 588 Förarbetena brukar i tysk metodologisk doktrin 
inte ens nämnas bland rättskällorna, utan de ses som ett bakgrundsmate
rial för analysen av lagtexten. Se vidare om användning av förarbeten, 
7.1.3. 

Fyra typer av tolkningsargument intar en framskjuten position vid 
tolkning av skattelag i BFH: grammatisk, systematisk, teleologisk och 
historisk. Dessa är funktionellt starkt integrerade. Det finns inte någon 
helt entydig rangordning mellan dem. Deras praktiska relevans påverkas 
naturligtvis även av omständigheter i det enskilda fallet, t.ex. av vilken 
ledning var och en av dem ger. Även andra aspekter har betydelse för 
lagtolkningen, t.ex. den fötfattningskonforma lagtolkningen och natur
ligtvis kompletterande rättskällor. Generellt sett är dock den historiska 
metoden efterställd de övriga. Klart är också att lagtolkningen är utpräg
lat objektivistisk. BFH lägger stor vikt vid lagtextens ordalydelse och 
fastställer reglers ändamål främst med ledning av lagtexten och reglernas 
systematiska ställning. Min uppfattning är att BFH diskuterar och analy
serar ordalydelse och kontext i högre utsträckning än RR. Detta kan möj
ligen till en del förklaras med att "facit" ofta saknas i form av uttöm
mande förarbeten. 

För att välja tolkning inom lagtextens ram krävs ofta något mer än en 
språklig analys. Här kommer teleologisk argumentation till användning. 
Det är kännetecknande för BFH att ofta resonera utifrån ändamålsaspek
ter. Enligt min uppfattning är det vanligare och mer tydligt än i RR:s 
domskäl. För att fastställa ändamålet, kommer flera metodologiska verk-

587
· Jämför Hellner 1994 s. 72, Larenz 199 1 s. 346 och Tipke 1993 s. 1232 och 1275ff. 

588· Se Bergström 1984 s. 311 . Den har ofta framhållits att den stora svenska följsamhet till 
förarbeten är internationellt särpräglad , se t.ex. Europagemenskap och rättsvetenskap 1992 
s. 16, Lindencrona 1983 s. 493, Löfmarck 1985 s. 88, Peczenik 1988 s. 258, Påhlsson 
1995:II s. 117. 
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tyg till användning, även om BFH ofta inte anför särskilt mycket stöd för 
en slutsats om regelns ändamål. En viktig källa för att fastställa en lagre
gels ändamål är emellertid dess kontext. Systematiken är viktig också i 
svensk rätt, men jag vill som sagt ändå hävda att kontextbaserad argu
mentation står mer i fokus i det tyska systemet. För att fastställa lagens 
ändamål kommer inte helt sällan också förarbeten och lagens historik i 
aJlmänhet till användning. Att döma av domskälen är detta förarbetenas 
främsta funktion för lagtolkningen. 

Följande två framställningar ger tillsammans en illustrativ bild av lagtolk
ning i BFH och RR.589 Hartmann/Walter talar om och exemplifierar en 
"SchulmäBig" modell för BFH:s lagtolkning. Den metoden är atl BFH först 
undersöker lagtexten, därefter begrundar regelns ändamål, härefter analyse
rar regelns systematiska ställning och slutligen studerar regelns tillblivelse
historia.590 När Grosskopf talar om en "skolboksmodell" i RR:s lagtolkning 
menar han att RR först studerar lagens bokstav, därefter går till förarbetena 
och slutligen ser till ändamålsaspekter.591 

Främst tre rättskälletyper får sägas ha större praktisk betydelse i tysk rätt 
än i svensk; rättspraxis, doktrin och grundlag. 

Jag har inte kunnat utreda om rättspraxis i och för sig tillmäts större 
eller mindre auktoritet av BFH än av RR. Rättspraxis är en viktig rätts
källa i båda länderna. Klart är dock att rättspraxis refereras betydligt 
oftare i BFH:s domar än i RR:s och att rättspraxis tycks belysa fler frå
gor. Den påtagliga refereringsfrekvensen i BFH:s domskäl kan förklaras 
med att det produceras ungefär tio gånger fler referat från slutinstans i 
Tyskland än i Sverige och med att BFH:s domskäl ger mycket ledning. 
Man uttalar bl.a. ofta på ett principiellt sätt materiella och metodologiska 
ställningstaganden. 

Av domskälen att döma får också doktrinen stort genomslag vid tolk
ning av skattelag i Tyskland, särskilt de centrala lagkommentarerna. 
Doktrinens betydelse bör ses i ljuset av att den är klart mer omfattande än 
den svenska. Det kan även ha betydelse att många domare i BFH är med
författare till någon av de större lagkommentare rna och tjänstgör i en 
avdelning som avgör just sådana frågor som de själva kommenterar. 

Den närmare betydelsen hos GG är komplex. Klart är dock att reglerna 
i GG har stor betydelse för rättstillämpningen och för teoribildningen på 
det metodologiska området. BFH söker ofta ledning i GG och det är en 

589· Det är dock inte någon vetenskaplig metod, för argumentens ordningsföljd säger inget 
säkert om hur de prioriteras. 
590· Hartmann & Walter 1984 s. 213. 
59

1. Grosskopf 1996 s. 337. 
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viktig tolkningsprincip att skatteregler skall tolkas författningskonformt. 
GG är helt klart praktiskt relevant i rättstillämpningen . 

BFH:s domskäl präglas av stor grundlighet och utförlighet, frekventa 
uttalanden av allmänna principer i rätts- och metodfrågor och ibland en 
del uttalanden som kan sägas vara eller gränsa till obiter dicta. Domarna 
är ofta upplagda så att allmänna principer först fastställs som sedan till
lämpas på det aktuella fallet. Ett utmärkande och intressant drag är att 
flera tolkningsargument ofta anförs som stöd för samma slutsats och att 
man också i domskälen uppmärksammar skäl som talar för andra tolk
ningsaltemativ än dem man slutligen väijer. 

7.1.3 Om användning av förarbeten 

BFH hänvisar inte särskilt ofta till förarbeten. Det kan sannolikt i första 
hand förklaras för det första med att förarbetena inte innehåller särskilt 
mycket information och för det andra med att det inte anses vara nödvän
digt att referera till dem om lagtexten eller mer centrala tolkningsargu
ment ger tillräckligt klara besked. Man kan däremot utgå från att BFH 
internt alltid tar del av förarbetena i svåra frågor, åtminstone i återgiven 
form. 

Förarbetena innehåller i första hand information om lagstiftarnas all
männa syften med lagstiftningen och det är också främst sådan informa
tion som anförs i domskälen. Den juridiska metoden är i hög utsträck
ning inriktad på ändamålsresonemang och där passar lagstiftarnas all
männa målsättningar väl in. 

Förarbeten tolkas naturligtvis när de skall användas vid lagtolkningen, 
men det tycks vara i mindre utsträckning än vad som är vanligt i Sverige. 
Detta ligger väl i linje med det faktum att intresset för förarbeten allmänt 
sett är mindre än i Sverige. 

Det anses i Tyskland att förarbetena skall tillmätas egentlig betydelse 
vid lagtolkningen endast under förutsättning att deras utsagor kommit till 
någon form av uttryck i lagtexten (antydningskravet). Detta krav förefal 
ler i praktiken främst innebära att förarbeten som direkt strider mot lag
texten inte beaktas. Den praktiska skillnaden mot den i Sverige ofta 
uttalade principen att förarbetena skall "rymmas i lagtexten" eller lik
nande är därför inte så stor som man skulle kunna tro. Däremot, vilket är 
väsentligt, balanseras så gott som alltid förarbetsuttalanden mot flera 
andra tolkningsargument. 

Vanligen får inte förarbetena särskilt stor betydelse ens när de innehål
ler relevant tolkningsinformation som är förenlig med antydningskravet. 
Metoden är som sagt i hög grad objektivistisk och "den objektiviserade 
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lagstiftarviljan" anses vara avgörande för tolkningen. Ledning utvunnen 
ur förarbeten skall primärt användas för att bekräfta riktigheten i en tolk
ning utvunnen med mer objektivistiska metoder. Många av de avgöran
den där förarbetena tillmätts betydelse kännetecknas av att de tycks ha 
varit svåra att avgöra genom rent objektivistisk metod eller att motivera 
med sådana argument. Förarbetena kan alltså sägas ha fungerat som 
något av en sista utväg. 

Den slutliga rättstillämpningen låg i alla de fall där förarbetena refere
rats enligt min uppfattning inom ramen för möjliga tolkningar av lagtex
ten. Inte i något av de undersökta avgörandena har förarbetena tillfört 
några mer rekvisitliknande kompletteringar av lagtexten. Förarbetena 
kan sägas ha haft mer påtaglig betydelse endast i en liten grupp avgöran
den, enligt min bedömning mindre än tio avgöranden av cirka 250 under
sökta. I några mål om skattereglernas förenlighet med GG har dock 
förarbetena tillmätts tämligen stor betydelse som ett slags bevismaterial 
för att visa att lagstiftarens avsikter varit acceptabla och att skattelagen 
därför inte strider mot GG. 

När nu förarbetena inte har så stor betyde lse för lagtolkningen, blir 
andra tolkningsargument i motsvarande mån viktigare. Här kan man 
enligt min mening peka på (1) ovan nämnda ingående analys av lagrum
mets systematiska ställning och (2) på den teleologiska argumentationen 
(som ofta bygger delvis på den systematiska) . Vidare ger (3) rättspraxis 
och ( 4) doktrinen ledning av ett slag som kan sägas till en del ersätta 
förarbetsuttalanden. Slutligen (5) anförs ofta flera tolkningsargument 
som stöd för samma slutsats, vilket enligt min uppfattning ger en säker
het motsvarande den känsla av riktighet entydiga förarbetsuttalanden 
bidrar till i svensk skatterätt. Om förarbetenas betydelse skulle minska i 
Sverige kan delar av BFH:s metodologi vara användbara i Sverige. 

7.2 Bundesfinanzhofs metoder för 
Regeringsrätten? 

7.2.1 Inledning 

Jag skall här diskutera om något av det som skiljer BFH:s juridiska 
metod från RR: s kan användas av RR och vara ägnat att bidra till att 
rättstillämpningens mål uppnås. Diskussionen är av intresse även av 
andra anledningar än av det faktum att de diskuterade metoderna används 
i ett annat land, kanske till och med i första hand av andra anledningar. 
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T.ex. är diskussionen nedan under rubriken "Förarbeten eller objekti
vism?" relevant även därför att frågan tidigare diskuterats i svensk dok
trin. Framställningen är inte heller direkt inriktad på frågan huruvida vi 
borde göra exakt som i Tyskland, utan snarare på att diskutera förutsätt
ningar och möjligheter med metoderna i en svensk kontext. 

I kapitel 8 lanserar jag ett förslag till en mer övergripande argumenta
tionsteknik, i vilken olika metodologiska tillvägagångssätt kan inordnas. 

7.2.2 Förarbeten eller objektivism? 

Ett kännetecken för BFH:s lagtolkning är en stark tonvikt på analysen av 
lagtexten. Vidare har förarbetena mindre betydelse än i Sverige. Jag skall 
här diskutera om det vore önskvärt att förändra metoden för tolkning av 
svensk skattelag i denna riktning. Det har redan tidigare i Sverige disku
terats om RR:s följsamhet till förarbeten är alltför stor och borde 
minska.592 Frågeställningen har fått särskild relevans efter EU-inträdet, 
eftersom vissa menar att förarbetena p.g.a. EU-medlemskapet bör eller 
kommer att tillmätas mindre betydelse i framtiden.593 Slutligen kan som 
sagt eventuellt en tendens till större restriktivitet gentemot förarbeten 
iakttas i senare regeringsrättspraxis och det är därför motiverat att kom
plettera diskussionen i kapitel 4, som utgick från den traditionella förar
betstrogna metoden. 

Jag skall här diskutera i första hand två frågor; (1) om det skulle vara 
meningsfullt ur svenskt perspektiv att studera förarbeten mindre än hit
tills och att generellt sett tillmäta dem mindre relevans och (2) vilken 
betydelse förarbeten bör tillmätas i förhållande till andra tolkningsargu
ment. 

Skulle det (1) vara meningsfullt att studera förarbeten mindre än hit
tills och att generellt sett tillmäta dem klart mindre relevans? Svaret är 
enligt min uppfattning definitivt nej. Rätt använda kan förarbeten bidra 
till alla de mål för rättstillämpningen som diskuterades i kapitel 3. Det är 
t.ex. i normalfallet regelnära och lojalt att följa förarbeten och det kan 
bidra till förutsebarhet och likformighet. Förarbetena är också skrivna av 
personer med god insikt i de aktuella frågorna och att beakta förarbeten 
kan <lä.Iför ofta bidra till en materiellt lämplig rättstillämpning. 

592
· Se från senare tid främst Bergström 1984, dens. 1992 s. 302, dens. 1993 s. 342 och 

Mattsson 1981. 
593· Se 3.2.3. 
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Därtill ger en rent språklig tolkning av lagtexten sällan tillräcklig led
ning för att kunna avgöra svåra frågor. Därför kan inte lagtextens ordaly
delse tolkad med ledning av juridisk språkbrukskonvention på egen hand 
ersätta förarbetena. Den måste kompletteras med andra tolkningsargu
ment. Jag har ovan visat att doktrin, prejudikaträtt och teleologisk metod 
till en del spelar en roll i BFH:s lagtolkning motsvarande den roll förar
betena spelar i RR:s lagtolkning. Det vore enligt min uppfattning inte 
motiverat att låta dessa ersätta förarbetena. 

När det till att börja med gäller doktrin och prejudikaträtt kan ifråga
sättas om det är eftersträvansvärt att låta dessa ersätta förarbetena och om 
användning av dessa rättskälletyper istället för att konsultera förarbetena 
leder tiJJ att rättstillämpningens mål uppnås i högre utsträckning. Doktrin 
och prejudikaträtt har i j ämförelse med förarbetena flera brister. Särskilt 
vid tolkning av ny lagstiftning saknas ofta relevant doktrin och rätts
praxis594, och skattelagar är ju ofta nya. Vidare ger praxis och doktrin 
långtifrån alltid ledning och doktrinen kan även vara oenig. Tillgången 
på prejudikat och doktrin är också avsevärt större i Tyskland och förut
sättningarna är därför helt andra där. Däremot kan prejudikaträtt och dok
trin används tillsammans med förarbetena. Se vidare om rättspraxis i 
7.2.4 och om doktrin i 7.2.5. 

En objektivistisk teleologisk metod torde i och för sig kunna användas 
för att avgöra rättsfrågor, även helt utan kompletterande rättskällor. Det 
torde i princip alltid vara möjligt att bilda sig en uppfattning om en lagre
gels ändamål och att avgöra tolkningsfrågor i ljuset av detta ändamål. 
Mycket talar också för att vid lagtolkningen pröva objektivistisk-teleolo
giska argument. Men en teleologisk metod är inte sällan förenad med 
svårbemästrade problem och det är inte troligt att det generellt skulle 
leda tiJl större förutsebarhet och likformighet att generellt ersätta följ
samhet till förarbeten med teleologiska resonemang, se vidare 7.2.6. 

Att förarbetena spelar en mindre framträdande roll i Tyskland än i 
Sverige torde för övrigt som redan framhållits delvis helt enkelt bero på 
att de tyska förarbetena ger mindre ledning för lagtolkningen än de 
svenska. En utgångspunkt bör vara att RR bör använda de rättskällor vi 
har förhållandevis gott om, eftersom detta ger ett gott beslutsunderlag 
och förutsättningar för förutsebarhet och likformighet. Eftersom vi har 
bra förarbeten framstår det som uppenbart att RR även framgent bör stu
dera förarbetena och tillmäta dem stor betydelse, om det inte framstår 
som uppenbart onödigt. 

594
· Om prejudikat, se Lindencrona 1983 s. 497. 
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Med detta är dock inte sagt att förarbetena också slutligen skallföljas. 
En annan fråga är (2) vilken betydelse de skall tillmätas i förhållande till 
andra tolkningsargument, när de talar för olika tolkningar. Att förarbeten 
bör beaktas vid lagtolkningen står ju inte i motsättning mot t.ex. en 
objektivistisk primat med innebörden att lagtextens ordalydelse tillmäts 
större betydelse. Inte heller finns någon motsättning mot att se till och 
diskutera flera tolkningsargument avseende samma fråga. 

BFH:s juridiska metod kännetecknas av en utpräglat objektivistisk pri
mat med innebörden att lagtextens ordalydelse och kontext tillmäts 
mycket stor betydelse. Detta står inte i motsats till RR:s argumentation, 
men det objektivistiska inslaget är generellt sett mer markerat i BFH. 

Flera starka argument talar också för en objektivistisk primat. Lagtex
ten är den fundamentala rättskällan och det är därför naturligt att i första 
hand studera denna ingående. Inte ens det faktum att förarbetsuttalanden 
är förenliga med lagtexten är någon garanti för att de motsvarar den 
lämpligaste tolkningen eller den tolkning som är den mest närliggande 
tolkningen av lagens ordalydelse. Genom en ingående objektivistisk ana
lys uppmärksammas och utreds relevanta kriterier, som till exempel 
ändamål och systematik. Den systematiska tolkningsmetoden bidrar till 
att öka rättsordningens interna koherens. En bred objektivistisk analys 
klargör också bättre omständigheterna i det aktuella fallet för såväl dom
stolen själv som för utomstående betraktare.595 En sådan analys (om den 
kommer till uttryck i domskälen) utgör även en signal till lägre instanser 
om att lagtextanalysen är central. 

Tolkningsmetoderna och lagstiftningstekniken påverkar varandra 
ömsesidigt.596 En ingående och i domskälen tydlig objektivistisk analys 
utgör därför en signal till lagstiftaren att inte placera centrala direktiv till 
rättstillämpningen i förarbetena, särskilt inte utan att försäkra sig om 
deras förenlighet med lagtexten. Tipke/Kruse hävdar att det tyska antyd
ningskravet har bidragit till en omfattande objektivisering av den tyska 
skattelagtexten.597 Därmed torde avses att den restriktiva inställningen 
till förarbetena har bidragit till en utförligare lagtext, som inte är skriven 
för att kunna förstås endast med hjälp av förarbeten. Eftersom följsamhet 
till förarbeten anses bidra till utförliga förarbeten598, kan kanske på lik
nande sätt ingående undersökningar av och diskussioner om lagrummens 

595
· Jämför 3.6. och 4.2.l. 

596 Hellner 1990, Hultq vist 1995 s. 48 och Strömberg 1964 s. 626ff. 
597· Tipke & Kruse 1992 § 4 AO s. 72. 
598

· Se Lindencrona 1983 s. 496. 
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systematiska ställning driva fram ytterligare systematiskt sofistikerade 
och genomarbetade lagar. 

Samtidigt är det viktigt att inte ha någon övertro på den objektivistiska 
lagtolkningen. Den ger inte alltid säkra indikationer. Ju mindre ledning 
lagtexten ger, desto större blir inslaget av spekulation och friare resone
mang. Då är det långtifrån säkert att metoden ger förutsebarhet och lik
formighet. Vidare råder som sagt inte alltid systematisk korrekthet. 599 

Eftersom skatteregler ofta tillkommer i viss hast och eftersom mängden 
skatteregler är så stor, torde risken för brister i systematiken vara särskilt 
stor på detta område.600 En annan försvårande faktor är att den höga Jag
stiftningstakten gör att den systematiska kontexten ofta förändras tämli
gen fort. M aximal begreppslig enhetlighet är kanske inte heller alltid 
önskvärd. 601 

En utpräglat objektivistisk metod kan alltså framtvinga ett inte ringa 
mått av spekulation. Detta kan i viss utsträckning undvikas om man 
söker ledning i förarbeten. Samtidigt har användning av förarbeten också 
brister. Förarbetena ger långtifrån alltid ledning och en långt driven tolk
ning av förarbetena kan inte motiveras med att den bidrar till att rättstil
lämpningens mål uppnås. Eftersom förarbeten inte är avsedda att vara 
bindande, är det därtill ännu svårare att försvara en långt driven tolkning 
av dessa än av lagtexten. 

Det är väl helt enkelt inte möjligt att ställa upp någon entydig och för 
alla fall passande princip för när objektivistiska argument skall fälla 
avgörandet och när subjektivistiska argument skall göra det. Förutom att 
lagtexten och förarbetena kan ge större eller mindre ledning bör även 
andra rättskällor beaktas, särskilt RR: s praxis. Dessutom är rättskällorna 
mer eller mindre aktuella och äldre förarbeten brukar tillmätas mindre 
vikt än mer aktuella.602 Mot bakgrund härav framstår det som klart att 
frågan i vilka fall förarbetena bör följ as och i vilka fall en objektivistisk 
metod skall leverera de avgörande tolkningsargumenten inte kan besva
ras entydigt och i detalj och på ett för alla fall giltigt och lämpligt sätt. 

599· Bl.a. därför att KL och SIL är äldre lagar, vars innehåll ändrats mycket utan att lagsys
tematiken i motsvarande mån uppdaterats. Se även Gunnarsson 1995 s. 19 och Larenz 
1991 s. 344. 
(,()()Jämför Lindencrona 1983 s. 495. 
601. T.ex. är det enligt Bergström 1978 lämpligt att vid tolkningen av civilrättsliga tellller i 
skatterätten låta dessa innebörd variera beroende på de aktuella reglernas ändamål. T t.ex. 
RÅ 1995 ref 13 (om mervärdeskatteplikt för vård bedriven i bolag) konstaterade RR att 
begreppet företag får ges ett med hänsyn till omständigheterna anpassat innehåll. 
602· Bergström 1984 s. 3 17. Se även Lindblom 199 J s. 2 1 och Sundberg 1990 s. 250. 
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Frågan om möjligheten att ordna rättskällorna i hierarkier och dessa hie
rarkiers giltighet diskuteras ingående i kapitel 8. 

En självklar utgångspunkt är dock att lagtexten skall komma i första 
hand i princip oavsett vad som står i förarbetena, om den entydigt talar 
för ett visst tolkningsalternativ. Det är därför av intresse att diskutera och 
försöka formulera principer som ger ledning för i vilka fall förarbeten i 
princip603 definitivt skall vika. 

Det tyska antydningskravet kan måhända tyckas tilltalande och synas 
vara ägnat att bidra till förutsebarhet. Det är dock svårt att i praktiken 
avgöra om något verkligen kan sägas vara antytt i lagtexten. Undersök
ningen i kapitel 6 indikerar också att antydningskravet i BFH:s rätts
praxis främst eller endast inneburit att vad domstolen hämtat från 
förarbetena inte motsagts av lagtexten. 

En viktig invändning mot antydningskravet tillämpat som ett reellt 
krav på antydning är att det enligt min mening inte är optimalt för att 
bidra till att rättstillämpningens mål uppnås. Om lagtexten är intetsä
gande är det ofta svårt att hävda att överhuvudtaget några förarbetsutta
landen alls egentligen kan sägas vara antydda. Problemet är att det i 
första hand är i dessa fall ledning från förarbetena behövs. Då är det inte 
ägnat att bidra till förutsebarhet och likformighet att ytterligare minska 
beslutsunderlaget genom att bortse från förarbetena. Det är nog också 
mer ägnat att upprätthålla förtroendet för rättsordningen om domstolarna 
griper tillbaks på förarbetena när lagtexten inte ger ledning än att de inte 
gör det. 

Enligt min uppfattning är den ofta företrädda svenska uppfattningen 
att förarbetsuttalandena skall rymmas i lagtexten att föredra framför 
antydningskravet. Härigenom underkänner man inte i onödan ledning 
från förarbetena. Enligt min mening är dock det överraskningsförbud i 
förhållande till lagtexten jag förespråkat ovan604 mer ändamålsenligt som 
begränsningskriterium. Att något ryms i lagtexten är ju inte detsamma 
som att det också är den mest rimliga eller närliggande tolkningen. 

BFH refererar främst förarbetsuttalanden om lagstiftarens allmänna 
avsikter med lagstiftningen och inte lika ofta konkreta uttalanden om hur 
man avsåg att lagen skulle tolkas. Är koncentration till just lagstiftarens 
allmänna målsättningar något att ta efter? Inte generellt; båda typerna av 
förarbetsuttalanden kan i hög utsträckning bidra till att målen för rättstil
lämpningen uppnås. 

603
· Enligt den här företrädda uppfattningen är alla tolkningsprinciper i princip av proviso

risk (prima facie) karaktär, se vidare 8.4. 
604· Se 4.3. 
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7.2.3 Flera tolkningsargument 

Ett karaktäristikum för BFH:s juridiska argumentation är att man ofta 
prövar flera argument när man motiverar ett avgörande i en viss fråga. Ett 
huvudtema i nästa kapitel är att en bred belysning av svåra frågor bör 
eftersträvas. Jag förordar där att man ofta bör pröva flera tolkningsargu
ment i samma fråga, kombinerat med kriterier för och diskussion om val 
mellan dessa argument. Eftersom diskussionen kring detta tema kan 
sägas täcka BFH:s användning av flera argument skall jag här fatta mig 
kort. 

Jag är positiv till BFH:s ofta breda belysning av frågorna. För att 
kunna komma till klarhet om vilken lösning som bör anses vara den vid 
en samlad bedömning bästa, är det nödvändigt att man har sett alla rele
vanta argument. Därför är en bred belysning eftersträvansvärd. Det är 
visserligen inte nödvändigt att uttrycka alla tolkningsargument i domskä
len, men det är mycket som talar för en viss utförlighet. 605 

7 .2.4 Prejudikaträtten 

Påtagligt i BFH:s praxis är att rättspraxis spelar en mycket framträdande 
roll. Strävan för svensk del bör som sagt inte vara att låta rättspraxis 
ersätta användningen av förarbeten. Däremot är det mycket som talar för 
att en omfattande prejudikaträtt, det vill säga många, klara och utförliga 
prejudikat, bidrar till att uppfylla rättstillämpningens mål. En sådan pre
judikaträtt ger god ledning i såväl materiella som metodologiska frågor 
och är därmed ägnad att bidra till förutsebarhet och likformighet. I ett 
litet land med högt skattetryck och en omfattande regelmassa bör möjlig
heten att producera en så användbar prejudikaträtt som möjligt definitivt 
utnyttjas. 

Det är dock av naturliga skäl inte möjligt att i Sverige uppnå en till 
antalet avgöranden lika omfattande prejudikaträtt som i Tyskland; 
Sverige har ju avsevärt färre invånare.606 Även om principerna för pröv
ningstillstånd kan ändras, vilket i och för sig kan övervägas, framstår det 
därför som klart att om skatterättens prejudikaträtt skall utökas måste 
detta ske främst genom mer utförliga domskäl. Här kan BFH:s domskäl 
ge en god influens. 

Det kan vidare diskuteras om det borde drivas fram en ökad specialise
ring bland regeringsråden genom att inrätta avdelningar specialiserade på 
vissa rättsornråden. Det är förbluffande stora skillnader i specialiserings-

605· Se 3.6. 
606· Se även 5.3.5. Jämför även Hellner 1994 s. 84. 
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grad mellan BFH:s omfattande ämnesindelningar på 11 avdelningar 
enbait inom skatterätten och varje regeringsråds mycket vidsträckta 
arbetsområde. Till detta kommer också att den tyska doktrinen och preju
dikaträtten är mycket mer omfattande än den svenska, vilket ytterligare 
bidrar till det specialiserade kunskapsunderlaget inför avgörande av varje 
fråga. Genom att tilldela avdelningarna särskilda frågetyper får domarna 
ökade möjligheter att tillsammans med specialiserade kolleger under 
längre tid bygga upp en lämplig och konsekvent prejudikaträtt inom res
pektive område. Kanske motverkar specialisering också rädsla hos dom
stolen för att skriva fast sig. Sannolikt är väl underlaget i Sverige för litet 
för att efter tyskt mönster dela upp skattemålen i olika kategorier av skat
tefrågor, men det tål att diskuteras om inte upprättade av en särskild 
avdelning för skattefrågor skulle kunna vara motiverat. 

7.2.S Doktrinen 

Doktrinen har stor betydelse i BFH:s rättstillämpning. Borde RR an
vända doktrinen på ett liknande sätt? Frågan kan delas upp i två principi
ella delfrågor, dels huruvida doktrinen bör diskuteras och studeras ingå
ende av domstolarna och dels huruvida doktrinen mer generellt bör 
tillmätas större auktoritet som rättskälla ("rättskällevärde") än idag. Jag 
anser endast det förstnämnda vara generellt motiverat. 

Att beakta doktrinen är närmast en självklarhet. Härigenom uppmärk
sammas viktiga argument och vedertagna uppfattningar i doktrin och 
praxis. Detta ger ökat underlag för beslutsfattandet och förutsättningar 
för vid en samlad bedömning lämpliga beslut. 

En annan fråga är om man som BFH också bör referera rikligt till dok
trinen och diskutera den tämligen ingående. Jag tror att detta ofta kan 
vara lämpligt. En ingående diskussion i domskälen om uppfattningar i 
doktrinen kommer enligt min uppfattning på sikt att förtydliga domsto
lens egna uppfattningar och prioriteringar. Detta gör RR:s praxis mer 
tydlig och ledande. 

Att beakta synpunkter som förts fram i doktrinen är dock inte det
samma som att också tillmäta budbäraren i sig, doktrinen, stor auktoritet 
som rättskälla. Vägande argument kan anföras mot att generellt sett till
mäta doktrinen större auktoritet än idag. Det är inte säkert att i doktrinen 
förespråkade uppfattningar är lämpliga, eller att argument för tolknings
förslag anges. Om domstolarna istället "endast" ser till tyngden i argu
menten och prövar värdet av hävdade uppfattningar kommer doktrinen 
att tillmätas den tyngd den förtjänar i det aktuella fallet. 

Den svenska doktrinen är också av ganska begränsat omfång. Därför 
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finns det inte förutsättningar för en fyllig rättsvetenskaplig dialog i sär
skilt många frågor. Jag vill hävda att en sådan dialog har en kvalitets
höjande och självsanerande funktion. Om detta är riktigt är alltså garan
tierna för doktrinens kvalitet mindre i Sverige än Tyskland. Därmed vill 
jag naturligtvis inte säga att den svenska doktrinen skulle vara bristfällig, 
men förutsättningarna för rättsvetenskapen är inte desamma som i större 
länder. Det vore enligt min bedömning farligt att tillmäta en rättskälla 
utan demokratisk kontroll stor och auktoritativ betydelse som rättskälla, 
särskilt när den rättsvetenskapliga produktionen är begränsad. En rätts
källeprincip med denna innebörd skulle till och med på sikt kunna bädda 
för lobbyism i rättsvetenskapen. 

7.2.6 Teleologisk metod 

Teleologiska resonemang tillmäts ofta stor betydelse av BFH. Vore en 
metodologi mer inriktad på teleologisk argumentation ägnad att bidra till 
att rättstillämpningens mål uppnås? Den frågan skall jag diskutera här. 
Med teleologisk metod avses här att regeln tolkas så att lagstiftarens syf
ten med regeln eller regelns samhällsfunktion får genomslag vid tillämp
ningen av regeln. 

Det är naturligt att i någon utsträckning beakta lagens ändamål.607 Det 
blir annars mycket svårt att ens förstå skatteregler. Dessutom utmynnar 
de övriga tolkningsmetoderna, främst systematisk och historisk, i hög 
utsträckning i just förståelse för lagens funktion och ändamål. 608 Om 
lagens ändamål frånkänns relevans vid rättstillämpningen skulle därför 
en stor del av den ledning dessa andra analysmetoder ger gå förlorad. 
Särskilt närliggande är enligt min mening en teleologiskt inriktad diskus
sion när i lagtexten använda uttryck är av en sådan art att de förutsätter en 
värdering, t.ex. uttryck som "särskilda skäl".609 Åtminstone gäller detta 
innan rättspraxis etablerats, som klargör uttryckens innebörd. 

Högst sannolikt har någon form av teleologiska resonemang alltid haft 
en viss relevans i rättstillämpningen.610 En annan fråga är dock hur stor 

607
· Peczenik 1995 s. 363, Strömholm 1996 s. 492 och Klami 1989 s. 12. Se även H. 

Anderssons 1993 s. 198 djärva formulering: "Det skulle snarast till en idiot för att vilja ... 
nä en lösning som måste motiveras i strid med vad som kan uttryckas som ändamålet''. 
608

· Se SA och Tipke & Lang 1994 s. 128f, Agge 1950 (bLa. s. 12 och 30), H. Andersson 
1994 s. 143f och dens. 1993 s. 222f. 
609· Se för straffrättens del, Elwin 1972 s. 250f, som hävdar att det är "ett elementärt rätts
hygieniskt krav" att de värderingar som ligger till grund för avgörandet öppet redovisas 
när uttrycken i lagen är vaga och normativa. 
610

- Set.ex. Ekelöf 1951 s. 103 och Thomstedt 1955 s. 319. 

175 



vikt de teleologiska argumenten bör tillmätas. Teleologisk argumentation 
är enligt min mening ett bra exempel på en typ av argumentation som kan 
vara både utmärkt och mindre fruktbar. Enligt min uppfattning bör man 
inte ha orealistiskt stora förhoppningar på teleologisk metod i skatterät
ten. I idealfallet framstår det som helt klart att ett visst ändamål med 
regeln är det väsentliga för det aktuella fallet och att detta ändamål för
verkligas endast med en av två tänkbara tolkningar. I sådana fall kan den 
teleologiska metoden ge förnuftiga och förutsebara tolkningsförslag. I 
andra fall kan en teleologisk tolkning vara mycket svår. T.ex. kan regelns 
ändamål vara oklart eller flera ändamål vara relevanta men tala för oför
enliga tolkningar. Mycket av kritiken av Ekelöfs teleologiska metod rör 
just svårigheten att fastställa ändamålet.611 Jag skall här behandla några 
specifikt skatterättsliga förhållanden som i vissa fall gör teleologisk 
lagtolkning på skatteområdet svår, möjligen svårare än på andra rätts
områden. 

En svårighet med teleologisk lagtolkning är att skattereglerna utgör ett 
lapptäcke av hänsyn till och försök att förverkliga en mängd olika poli
tiska och ekonomiska önskemål.612 Det kan också diskuteras om 
skattelagstiftningen kan sägas vara helt teoretiskt koherent.613 Dessutom 
är det som påpekats inte säkert att de skäl för lagstiftningen som anges i 
förarbetena är de skäl som i själva verket låg till grund för lagstift
ningen.614 Nämnda omständigheter gör det svårt att avgöra vad som skall 
anses verkligen vara regelns ändamål. 

Ytterligare en omständighet som gör det svårt att avgöra vad som skall 
anses vara regelns ändamål är att skatterätten är starkt ekonomiskt-poli
tiskt präglad. Det är svårt för jmister att fastställa dessa ändamål efter
som de sällan är utbildade i företags- och nationalekonomi. När det är 
svårt att bilda sig en säker uppfattning om ändamålet med en regel blir 
det i konsekvens härmed också svårt för skattskyldiga att förutsäga den 
rättstillämpning som blir följden av den teleologiska metoden. Dessutom 
är det inte särskilt troligt att rättstillämpningen skulle bli särskilt likfor
mig med en utpräglat teleologisk argumentationsteknik. 

Slutligen kan det vara svårt att avgöra vilken tolkning som bäst skulle 
förverkliga det eftersträvade ändamålet. Hur går man t.ex. tillväga för att 
tolka en skatteregel på ett sätt som bidrar till exempelvis ökad tillväxt, 

61
1. Se Peczenik 1995 s. 367-375 och Strömholm 1996 kapitel 23. 

61 2
• Se Gunnarsson 1995. 

61 3
· Ibid. 

614 Se 3.2.1. 
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eller åstadkomma "rättvisa" eller stimulans av näringslivet? Svårigheten 
skall inte överdrivas, men det kan ifrågasättas om jurister generellt sett 
har särskilt goda möjligheter att översätta de starkt samhällsekonomiskt 
präglade målsättningarna till tolkningsförslag. Det blir inte lätt att uppnå 
förutsebarhet och likformighet i dessa fall, särskilt när sambandet mellan 
ändamål och de aktuella tolkningsaltemativen är svagt. 

Det framstår mot bakgrund av det anförda som klart att teleologisk 
lagtolkning ibland är svår i skatterätten. Skattelagstiftningens komplice
rade bakomliggande samhällsekonomiska mål bör nog därför inte gene
rellt sett tillmätas någon större betydelse vid lagtolkningen. Skattelagrum 
kan dock sägas ha fler ändamål än ett. Man kant.ex. skilja mellan å ena 
sidan omedelbart juridiskt-tekniska ändamål och å andra sidan lagrum
mens ändamål på det samhällsekonomiska planet.615 Klami talar om de 
omedelbart juridiskt-tekniska ändamålen som "instrumentella målsätt
ningar på en lägre abstraktionsnivå" .616 Att beakta sådan mer gripbara, 
lågabstrakta ändamål är inte förenat med samma svårigheter, för de är 
ofta mer hanterliga. Ett exempel på när sådana ändamål beaktats är RÄ 
1995 ref 83 (om förlust på dotterbolagsaktier). Här influerades RR av 
målsättningen att uppnå dubbel, och endast dubbel, beskattning av 
bolagsvinster. 617 

Ytterligare ett tänkbart problem med teleologisk lagtolkning på skatte
området har bland andra Tipke/Kruse anfört. De anser att teleologisk 
tolkning typiskt sett inte tillför så mycket vid tolkning av den typ av skat
teregler som kan beskrivas som "belastande" .618 Deras syfte skulle näm
ligen vara rent fi skalt, att dra in pengar till statskassan. De anser att 
teleologiska resonemang är mer fruktbara vid tolkning av olika undan
tagsregler. Dessa skall nämligen ha mer speciella syften.619 För egen del 
är jag delvis skeptisk till detta resonemang. Lagstiftaren kan nämligen 
ofta välja mellan att formulera skattepliktens omfattning genom helas-

61 5
· Se även 5.4.4. 

616
· Klami 1990:II s. 143. 

6 17
· Se närmare von Bahr & Norberg 1996 s. 328 och Wiman 1996 s. 350. 

6 18
• Tipke & Kruse 1992 § 4 AO s. 83. Hartmann & Walter 1984 s. 189 tycks vara av 

samma åsikt. Se för vidare hänvisningar till tysk metoddoktrin även Weber-Grellet 1993:1 
s. 103 not 78. Jareborg 1984 s. 92 framför en liknande uppfattning avseende straffrätten; 
att te leologisk lagtolkning har mycket liten betydelse vid tolkning av strafflag för att 
avgöra när ett brott föreligger. 
61 9

· Tipke & Kruse 1992 § 4 AO s. 83. 
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tande regler eller genom undantagsregler. 620 Så är visserligen inte alltid 
fallet, men även belastande skatteregler har ofta syften vid sidan av det 
rent fiskala.621 Ett klart syfte är att man ämnar beskatta något av ett visst 
slag, t.ex. vissa intäkter eller förmögenheter. Syftet kan vara att en sådan 
skatt skulle få vissa önskade styrande effekter, t.ex. göra en transaktions
typ mindre frekvent eller minska konsumtionen av något.622 Denna typ 
av syften är inte av mindre intresse som tolkningshjälpmedel än de syften 
som ligger bakom rena undantagsregler. Men måhända har undan
tagsregler ofta mer specifika syften. 

Sammanfattningsvis är ett teleologiskt anslag vid lagtolkningen natur
ligt, samtidigt som den teleologiska lagtolkningen är förenad med svårig
heter vilket gör att förutsättningarna för förutsebarhet och likformighet 
inte sällan är dåliga. De flesta tolkningsmetoder har dock brister om de 
används på fel sätt vid fel tillfälle.623 Problemen bör därför inte överdri
vas. Det är dock mot bakgrund av det anförda inte möjligt att entydigt 
säga att teleologiska argument generellt sett bör tillmätas stor eller liten 
betydelse. Däremot bör det oftast vara lämpligt att överväga och disku
tera reglernas ändamål. Det kan bidra till att väsentliga aspekter på den 
aktuella frågan uppmärksammas. Därigenom redovisar RR också sin syn 
på det aktuella lagrummets ändamål och, inte minst väsentligt, hur man 
resonerar för att komma fram till en uppfattning om detta. Det gör att 
användbarheten av prejudikatet ökar genom att det ger användbar ledning 
för framtida avgöranden och prognoser. 

7.2.7 Om författningen och rättskälleläran 

Det är en vanlig uppfattning att grundlagsfrågor inte hittills i praktiken 
haft någon särskilt stor praktisk betydelse i svensk rättstillämpning.624 

Skillnaden mot den ställning GG har i BFH:s rättstillämpning är som 

620
· Låt oss säga att man ämnar belasta stora, men inte små industrier med en viss skatt (X

skatt). Detta kan då antingen uttryckas genom en regel av följande typ: "Stora industrier 
skall betala X-skatt" eller genom denna typ: " Industrier skall betala X-skatt. Denna skatte
plikt omfattar dock inte små industrier". Det är svårt att se att ändamålen med skatten 
skulle vara olika i dessa två fall. 
621 Så även Weber-Grellet 1993:1 s. 103 m.v.h. 
622

· Ett exempel på en skatt som kan sägas syfta till att minska en transaktionstyp är Lagen 
(1992: 1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall , 
vars syfte var att man inte skulle avyttra andelar istället för att på vanligt sätt ta ut vinst ur 
handelsbolaget. Exempel på skatter som syftar till att minska konsumtionen av det beskat
tade är tobaks- och spritskatter. 
623

· Jämför Klami 1990:1 s. 226. 
624

· Se t.ex. Nergelius 1996:1 s.696fm.v.h. och dens. 1996:II s. 858 och 868. 
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sagt ganska påtaglig. Nergelius har efterlyst mer diskussion om frågor 
om lagtolkning och RF.625 Jag delar denna uppfattning. Frågan om 
grundlagens ställning är dock så komplex och värdeladdad att en mer 
ingående diskussion vore nödvändig än vad som är möjligt i detta sam
manhang. 

Jag skall dock här diskutera en typ av användning av rättsliga regle
ringar som jag nämnt i samband med redogörelsen för grundlagens ställ
ning i tysk rättskällelära; metoden att låta grundlagar och andra rättsliga 
regleringar påverka utformningen av rättskälleläran. Framställningen kan 
på intet vis göra anspråk på fullständighet; det är mer än en fråga om 
vissa reflektioner. 

Det är som nämnts möjligt att ur rättsliga regleringar härleda principer 
för lagtolkning. Ett exempel är att förvaltningsföreskriftemas ställning i 
rättskälleläran har diskuterats utifrån likhetsgrundsatsen i artikel 3 
GG.626 På motsvarande sätt härleder i svensk doktrin Hultqvist627 ett ana
logiförbud inom skatterätten från RF och Lindencrona628 argumenterar 
för stor följsamhet till förarbeten på grundval (bl.a.) av delegationsförbu
det på skatteområdet. Vidare ger RF I :9 en indikation om att en likformig 
rättstillämpning är önskvärd.629 Ledning för rättskällelärans utformning 
kan också hämtas ur vanlig lag. Regeln i 36 § FPL om att prövningstill
stånd bör ges "om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
talan prövas av regeringsrätten" ger t.ex. stöd för uppfattningen att RR:s 
avgöranden skall leda rättstillämpningen. 

Att ur rättsliga regleringar härleda principer för lagtolkning är intres
sant eftersom den kan ge argument för hur rättskälleläran skall utformas. 
Eventuellt kan detta ge stadga i rättskälleläran och enhetlighet i rätts
ti llämpningen. Kanske ger det även rättskälleläran legitimitet, bl.a. av 
demokratiskäl. 

Det är självklart att rättskälleläran i viss utsträckning bör påverkas av 
rättsliga regleringar. Det vore mycket konstigt att ställa upp tolknings
principer helt utan att beakta rättsliga regleringar, som t.ex. RF I : I st. 3 
om att den offentliga makten utövas under lagarna. Denna strävan bör 
dock inte gå till överdrift. För det första kan inte rättsliga regleringar 
fånga upp alla de hänsyn och aspekter som är viktiga när en rättskällelära 
formuleras. Rättsliga regleringar kan alltså inte utgöra ett allenarådande 

625· Nergelius I 996:Il, särskilt s. 836. 
626

· Se 5.3.6. 
627

· Hultqvist 1995 s. 332. 
628

· Lindencrona 1983 s. 500. 
629. Se 3.4. 
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fundament för hela rättskälleläran och man skall därför inte försöka 
bygga upp en heltäckande rättskällelära med utgångspunkt endast i rätts
liga regleringar. För det andra bör enligt den här företrädda uppfattningen 
lagtolkningsmetoderna vara principiellt överordnade lagarna. 630 Rättsliga 
regleringar är politiska produkter som med kort varsel kan ändras i olika 
riktningar. Det vore enligt min mening olyckligt att låta grunden för lag
tolkningen ytterst och förbehållslöst vila på RF, en politisk kompromiss 
från 70-talet. 

630
· Se kapitel 2. 
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8 Målstyrd lagtolkning 

8.1 Inledning 

En enkel, sann syn på livet, en 
ogrumlad blick för dess förete
elser - det var det mål han strä
vade till, och ju mer han 
nännade sig detta mål, desto 
starkare kände han hur svårt 
det var att nå ... 
IVAN GONTJAROV631 

Jag har ovan utvecklat en analysmetod för juridisk argumentation och 
diskuterat delar av svensk och tysk rättskällelära. Därvid har jag kommit 
fram till vissa önskemål avseende den juridiska metoden. Dessa önske
mål har dock i den ovanstående framställningen inte infogats i någon 
övergripande struktur eller metodologi för praktisk rättstillämpning. I 
detta kapitel skall jag utveckla ett förslag till en sådan övergripande 
struktur. Jag kallar den målstyrd lagtolkning och här även ML-metoden. 

Diskussionen om ML-metoden (se 8.4 och framåt) är inte begränsad 
till att avgöra hur förarbeten skall användas och diskussionen kommer i 
hög utsträckning att kretsa kring mer allmängiltiga frågeställningar om 
lagtolkning. Syftet med framställningen är dock i första hand att ge led
ning i frågan om användning av förarbeten vid tolkning av skattelag. 

Jag skall i detta kapitel först (8.2) ge en problematiserande bakgrund 
till den fortsatta diskussionen genom att peka på uppgifter och förutsätt
ningar en rättskällelära måste kunna hantera. Därefter (8.3) identifierar 
och utvärderar jag några grundläggande delvis alternativa sätt att se på 
och utföra juridisk argumentation. Dessa båda avsnitt fungerar sedan 
som en fond och utgångspunkt för den fortsatta framställningen. Slutli
gen (8.4-8.5) redovisar jag och diskuterar ML-metoden. 

63
1. Oblomov, Wahlström & Widstrand, 1986 s. 178. 
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8.2 En problematisering av rättskällelärans 
uppgifter 

Jag har i det ovanstående identifierat och diskuterat dels ett antal övergri
pande målsättningar för rättstillämpningen (rättstillämpningens mål) och 
dels en mängd tolkningsargument som är eller kan vara ägnade att bidra 
till att dessa mål uppnås. Mål, rättskällor och tolkningsmetoder kan för
hålla sig till varandra på en mängd olika sätt. Även en tämligen summa
risk problematiserande sammanställning av sådana aspekter ger vid 
handen att rättstillämpning och utformning av en rättskällelära är en 
mycket komplex uppgift: 
• Rättstillämpningens mål kan stå i konflikt med varandra. T.ex. kan en 

materiellt lämplig tolkning vara mindre förutsebar än en annan, som är 
mindre materiellt lämplig. Därför kan inte alla målen alltid uppnås. 
Målen domskälsoptimering och hanteringsekonomi intar dock en sär
ställning eftersom de endast undantagsvis kan komma i konflikt med 
de andra målen. 

• Beroende på omständigheter och förutsättningar är de olika målen i 
varierande grad både viktiga och möjliga att uppnå. 632 Inte ens ett 
enskilt bestämt mål för rättstillämpningen, t.ex. förutsebarhet, kan all
tid uppnås. Därför är det inte lämpligt att välja ut ett visst mål såsom 
exklusivt. Det är också av andra skäl en oacceptabel förenkling att 
hävda att endast ett visst mål skall uppnås och därför bortse från de 
andra; vägande mellan olika skäl är en grundval för rättstillämp
ning.633 

• Det är lätt att förespråka en bred belysning av varje fråga, så att väsent
liga aspekter på det aktuella fallet uppmärksanunas. Samtidigt är det 
önskvärt att de starkaste argumenten skall väljas och, inte minst, att det 
skall gå att förutse vilka argument som kommer att följas. Dessutom 
måste praktisk juridisk metod vara hanterlig för praktiskt beslutsfat
tande. Detta innebär bl.a. att den bör vara så klar och enkel att dess 
huvuddrag kan förstås och tillämpas av andra än experter i allmän rätt
tslära. Den får inte heller vara orimligt krånglig i enkla fall, eller göra 
dem onödigt svåra. Samtidigt bör viktiga aspekter inte förbises. 

• En viss typ av argument eller en viss rättskälletyp ger inte alltid led
ning. T.ex. ger förarbetena ibland, men inte alltid, klara och materiellt 
lämpliga tolkningsförslag. En till antalet tolkningstekniker alltför 
begränsad arbetsmetod kan därför vara svårhanterlig. 

632
· Se kap i tel 3. 

633· Se kapitel 2 och 3. 
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• En viss rättskälla eller typ av tolkningsargument kan vidare mer eller 
mindre tydligt tala för ett visst tolkningsalternativ. 634 Rättskällorna 
säger ju långtifrån alltid klart "A" eller "B". Rättskällor kan också tol
kas enligt olika principer635 och de kan vara otydliga och därför förstås 
på flera olika sätt636

. En viss rättskälla kan också vara inbördes mot
stridig.637 Det är därför svårt att ge klara svar på t.ex. hur långt analy
sen av lagtexten, med t.ex. ordbok, skall drivas i förhållande till an
vändning av olika kompletterande rättskällor och andra resonemang. 
Det gör det också svårt att placera rättskällorna i en entydigt rättskälle
hierarki. 

• Rättskällor är också mer eller mindre aktuella, vilket ofta anses 
påverka deras auktoritet. T.ex. anses moderna förarbeten väga tyngre 
än äldre.638 Motsvarande torde normalt också gälla t.ex. RR:s praxis. 
Även rättskällors ålder försvårar således inplaceringen av dem i en 
entydigt rättskälJehierarki. 

Aspekter som dessa kan beaktas och hanteras på olika sätt. En tänkbar 
inriktning är att eftersträva övergripande teoribildning och, inom ramen 
för en sådan teori, regler och tolkningsprinciper. Ett annat alternativ är att 
kapitulera från anspråket på övergripande poänger, sammanhängande 
teoribildning och klara principer för att istället betona domstolarnas fri
het att efter eget omdöme finna tolkningsargument och välja lösning. 
Enligt min uppfattning tas aspekterna bäst tillvara med hjälp av det först
nämnda alternativet. Rättskälleläran bör ge ledning vid beslutsfattandet, 
men behöver inte därför syfta till att i varje detalj styra detta. Komplexi
teten i rättstillämpningens och i rättskällelärans uppgifter och förutsätt
ningar talar för att man bör vara försiktig med anspråk på definitiva och 
heltäckande regler och synsätt. Strävan efter "ordning" och tydliga regler 

634· Se Bydlinski 1991 s. 555, Eckhoff 1993 s. 23 och Klami 1989 s. 62. 
635· Lagtext kan tolkas ut.ifrån åtminstone lexikaliska, systematiska och teleologiska 
utgångspunkter. 
636· It.ex. RÅ 1985 1 :85 (om tolkning av övergångsbestämmelserna till nya regler om så 
kallas byggmästarsmitta) talade förarbetena för en annan tolkning än lagtexten. Både 
majoriteten och minoriteten var eniga om att en klar lagtext skall tillämpas enligt ordaly
delsen, men man hade olika uppfa ttningar om huruvida lagtexten var klar. Se vidare 4.1.2. 
Eu annat exempel är formuleringen " i objektivt hänseende finns fog" i RÅ 1994 ref 31 
(Astramålet). Denna formulering diskuterades i 1.3. 
637· Se t.ex. RÅ 1994 ref 31 (Astramålet), där ett detaljuttalande av departementschefen 
stod i strid med allmänna intentioner med lagstiftningen. Lagen är inte heller alltid internt 
koherent, se Gunnarsson 1995 s. 19 och Ekelöf 1958 s. 155. 
638· Se not 602. 
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bör naturligtvis inte heller föranleda att man söker sopa rättstillämpning
ens olika svårigheter under mattan. 

Det kan invändas att en övergripande rättskällelära inte är meningsfull 
eller till och med att den medför övervägande dåliga effekter. T.ex. skulle 
kunna hävdas (1) att någon sådan metod i praktiken inte kommer att 
accepteras och därför är onödig eller rentav förvirrande, (2) att en sty
rande rättskällelära hindrar det goda omdömet, rättskänslan och etablerad 
hanteringstradition och (3) att den är onödig eftersom jurister idag ändå 
argumenterar likartat och i relativt hög utsträckning kan förutsäga varan
dras beslut. Det ligger väl en del i sådana invändningar. Jurister förstår 
varandra ganska väl639 och utan fast övergripande teoribildning får sunt 
förnuft och rättskänsla stort utrymme vid lagtolkningen. Å andra sidan 
talar starka skäl för en övergripande teoriram (förutom att det är intellek
tuellt tilltalande): 

• För beslutsfattare blir rättstillämpningsuppgiften tydligare genom att 
målet med och metoderna för rättstillämpningen klargörs. Klarare teo
ribildning kan också göra domstolarna mindre osäkra rörande spel
rummet för sökandet efter lämpliga lösningar. Erfarenhet och intuition 
kommer dock alltid att behövas även inom ramen för en k lar och utför
lig rättskällelära. Mer eller mindre undermedvetna processer spelar 
säkert en viktig roll i valet mellan olika handlingsaltemativ.640 

• En övergripande teori ger också rättsvetenskap och domstolar något 
mer handfast att utgå från och relatera till vid diskussion om metodfrå
gor och i rättsfrågor de lege lata. Utan en övergripande teori, som i och 
för sig kan diskuteras och ändras, blir ideer och metoder "hängande", 
utan förankring i någon högre struktur. 641 Osäkerhet om rättskällelä
rans innehåll och (särskilt) teoribas gör det vidare svårt att diskutera 
metoden annat än i enskildheter. Diskussionen kan då bli ganska snäv. 
Även om metodförslag i praktiken inte blir fullt ut accepterade, kan 
välmotiverade metodförslag ge följdeffekter i rättsvetenskap och rätts
praxis. Därigenom kan de, tillsammans med andras insatser, föra 
utvecklingen inom området framåt. Att någon fullständig konsensus 
inte är att vänta är vidare i sig inget avgörande argument mot att ge 
förslag. Partiell konsensus är kanske bättre än ingen och att förslag ges 
som vitaliserar debatten är kanske lika viktigt som konsensus. 

639
· Jämför Eckhoff 1993 s. 23 och 302f och Strömholm 1992 s. 58. 

640· Jämför Gäverth 1996 s. 734 not 12. 
641. Peczenik 1995 s. 99 hävdar att "mångfalden av juridiska argument framstår som ett 
obegripligt pussel om den inte inordnas någon övergripande poäng". 
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• En ledande rättskällelära kan bidra till att viktiga aspekter på besluts
fattandet uppmärksammas och har därför en heuristisk, finnande, 
funktion.642 

• En ledande rättskällelära kan bidra till att göra argumentationen enhet
lig. 

• En välmotiverad rättskällelära kan bidra till legitimering av rättsord
ningen och rättstillämpningen. Legitimeringen uppnås på flera sätt. 
Om praktisk juridisk metod kan förklaras med att den används för att 
uppnå verkliga mål bör den vinna i legitimitet.643 En klar rättskällelära 
ger också allmänheten och andra domstolar bättre möjligheter att kon
trollera domstolarna. Den kan även minska spelrummet för godtycke 
vid rättstillämpningen.644 

• Att dagens rättskällelära fungerar praktiskt innebär inte att den är 
bättre än tänkbara alternativ. Att den enkelt löser många fall är inte hel
ler något bevis för att den är bra. Dessa fall skulle mycket väl kunna 
vara enkla även med delvis andra teorier och metoder. 

• Slutligen, om en metod inte tillåter sunt förnuft eller ger utrymme för 
gott omdöme är det fel på metoden, inte på själva förekomsten av en 
metod. Omvänt kan kanske även hävdas att om åsikter baserade på 
sunt förnuft inte låter sig motiveras kanske de inte är så förnuftiga? 

Någon rättskällelära som löser alla frågor kan aldrig uppnås, men jag 
utgår i det följande från att en övergripande lära/metod på en relativt hög 
abstraktionsnivå bör eftersträvas för att ordna argumentationen, väga 
argumenten och stegvis vidareutveckla rättskälleläran. 

Hur skulle en sådan rättskällelära kunna se ut? Med den i detta arbete 
företrädda grundsynen på rätt och rättstillämpning är det övergripande 
målet för en rättskällelära att bidra till att rättstillämpningens mål uppnås 
vid rättstillämpningen. För att målen skall kunna uppnås bör rättskällelä
ran ha vissa egenskaper. Förutom vad som framkommit i kapitel 3 och 
strax ovan kan även följande önskemål uppställas: 

• Den bör vara tillräcklig allmän och anpassningsbar för att kunna 
accepteras av breda lager av beslutsfattare. Samtidigt får den inte vara 
så aJlmänt hållen att den inte kan ge ledning. 

• Det är som sagt inte möjligt eller lämpligt att skapa en metod som helt 
onödiggör eller utestänger rättskänsla och omdöme. Rättskälleläran 

642
· Se vid not 78. 

643
· Se 8.4.1. 

644
· Jämför 3.2.2 om metodologisk regelnärhet. 
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bör inte reglera beslutsfattandet för hårt och in i minsta detalj utan bör 
ge visst utrymme för omdöme. Man riskerar annars antingen en alltför 
formalistisk rättstillämpning eller en diskrepans mellan rättskänsla och 
domstolarnas interna beslutsprocess å ena sidan och domsmotivering
arna å den andra. Enligt min uppfattning är det dessutom bra om rätts
källeläran motverkar slentrian genom att appellera till beslutsfattarens 
eget omdöme och, åtminstone i domstolarnas interna beslutsprocess, 
tvinga fram en mångsidig belysning av omständigheterna. 

• Metoden bör vara generellt användbar. Det är först och främst önsk
värt att den kan användas i alla skatterättsliga frågor. Det är också vär
defullt om metoden inte är alltför avvikande från den som används 
inom andra rättsornråden. En alltför stor metodologisk fragmentering 
skulle göra rättstillämpningen onödigt svår.645 Förutsättningarna på 
rättskälle- och ändamålsplanet är dock olika på olika områden. Därför 
kan olika sidor hos metoden träda i förgrunden i olika frågor, men 
detta får sägas gälla redan inom ramen för enskilda rättsområden (som 
skatterätten). 646 

• Det är bra om hittillsvarande hanteringstradition i lämplig utsträckning 
kan inordnas i metoden. Hanteringstraditionen får sägas ha ett legiti
merande värde och har dessutom utvecklats och visat sig fungera 
under lång tid.647 

Det är naturligtvis svårt att få denna ekvation att gå ihop. Närmast skall 
jag granska några olika sätt att hantera vissa av dessa önskemål. 

8.3 Om några metodologiska tillvägagångssätt 

8.3.1 Inledning 

Jag skall här identifiera och diskutera några delvis alternativa sätt att kon
struera rättskälleläror (eller snarare delar av rättskälleläror). Det huvud
sakliga syftet med denna utvärdering är att ge en bakgrund till 
framställningen om den i 8.4 och framåt förespråkade målstyrda lagtolk
ningen. 

Starkt schematiskt kan enligt min uppfattning tre tämligen renodlade 

645
· Jämför Pehrson I 99 1-92 s. 637. 

646
· Jämför Spanner 1995 st. 149. 

647· Jämför Bydlinski 1991 s. 555, Peczenik 1980 s. 170 och dens. J 995 s. 373 och 375. 
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tillvägagångssätt för lagtolkning urskiljas. Jag kallar dessa monistmodel
ler, argumenthlerarkier och vågskålsmodeller. Monistmodeller innebär 
att ett visst kriterium, t.ex. lagens ändamål eller fiktionen lagstiftarviljan 
får vara avgörande kriterium för lagtolkningen. Argumenthierarkier 
utgår från ett visst huvudkriterium, t.ex. lagtexten eller den subjektiva 
Iagstiftarviljan, men övergår till ett annat i förhand bestämt subkriterium, 
t.ex. praxis eller förarbeten, om huvudkriteriet inte ger tillräcklig led
ning. Om nödvändigt vänder man sig därefter till ett ytterligare kriterier, 
t.ex. teleologiska resonemang. Vågskålsmodeller, slutligen, innebär att 
man har en viss öppenhet för flera tolkningsargument och typer av tolk
ningsargument och att man väljer den tolkning för vilken de starkaste 
skälen talar. 

Efter granskningen av dessa tre modeller skall jag på ett mer allmänt 
plan diskutera den Iagtolkningsmetod som domstolarna torde använda. 
Den kallas nedan "praktisk juridisk metod'' och den har enligt min 
mening drag av alla tillvägagångssätt ovan. 

Knappast någon av de tre förstnämnda tillvägagångssätten finns före
trädd i helt renodlad form i doktrin (eller praxis). Jag har därför inte låtit 
någon enskild författare klä skott för de respektive tillvägagångssätten.648 

Istället skall jag här diskutera dem i renodlad form. Sedd som en helhet 
täcker dock diskussionen enligt min uppfattning mycket av det som kän
netecknar ofta förekommande uppfattningar om lämplig juridisk metod. 

8.3.2 Monistmodeller 

I monistmodeller spelar ett visst i förväg bestämt kriterium spelar en 
avgörande roll vid lagtolkningen. I övrigt kan modellerna se ut på olika 
sätt. Här följer två exempel på monistmodeller. En monistmodell är den 
Radikalteleologiska modellen, som innebär att tolkningsfrågor löses helt 
utifrån reglernas ändamål. En annan monistmodell är den Subjektivis
tiska modellen, som innebär att man strävar efter att fastställa den sub
jektiva lagstiftarviljan och låta denna vara avgörande.649 Kriterierna har i 
dessa fall direkt betydelse för vilka tolkningsargument som kommer att 
tillmätas betydelse. För den radikalteleologiska modellen är ändamålsre
sonemang helt avgörande och för den utpräglade subjektivististen är det 
naturligt att tillmäta förarbetena nära nog avgörande betydelse. En annan 
tänkbar typ av monistmodell är fokusering på ett visst mål för rätts-

648
· Se dock 8.3.4. 

649· Även om tanken på en subjektiv lagstiftarvilj a utsatts för kritik kan den användas som 
en fiktion. 
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tillämpningen, och t.ex. se förutsebarhet som enda mål. När ett visst mål 
är uppsatt kan olika typer av argument användas för att uppnå detta mål. 

Man kan kalla de monistmodeller som fokuserar på en viss typ av tolk
ningsargument för metodmonism och den typ som fokuserar på ett visst 
mål för målmonism. Monistmodellerna är med andra ord en heterogen 
grupp och förenas endast av signalementet att ett visst kriterium satts i 
centrum för lagtolkningen. Jag skall här först diskutera metodmonismen. 

Till metodmonismens starka sidor hör att en enhetlig metod ger god 
förutsebarhet och likformighet, när förutsättningarna är goda. Beslutsfat
tare och de som försöker förutsäga rättsläget vet att en viss metod kom
mer att användas och de kan därmed förutse utfallet. Då föreligger också 
metodologisk regelnärhet.650 Vidare är metoden, likaledes under goda 
förutsättningar, arbetseffektiv. 

Till metodmonismens svaga sidor hör att stora svårigheter uppstår när 
den valda metoden inte fungerar bra, vilket naturligtvis kan inträffa.651 

Ett exempel kan vara att det i många fall är synnerligen svårt att konstru
era ens en hypotetisk lagstiftarvilja, t.ex. genom att tolka förarbetena 
ingående. 652 Ett annat exempel är att en teleologisk metod i många fall är 
svår att tillämpa, inte minst på skatteområdet.653 Strikt tillämpad ger 
alltså metodmonismen en metodologisk immobilitet, man hindras att 
använda tolkningsargument som skulle kunna vara mer fruktbara i sam
manhanget. I vissa fall leder därför metodmonismen inte ti11, utan för
sämrar förutsättningarna för förutsebarhet och likformighet. Immo
biliteten kan dock reduceras genom att man modifierar metodmonismen 
till en argumenthierarki, se nedan.654 

Vidare medför metodmonismen en stor risk för enkelriktning i och 
med att endast en viss typ av ledning anses vara relevant.655 T.ex. beaktar 
en verklig objektivist inte förarbeten, en anhängare av en rent subjekti
vistisk metod tillåter sig kanske inte att pröva utfallet av Ekelöfs teleolo
giska metod och en radikalteleolog kan ha svårt att acceptera direkt 
följsamhet till förarbetsuttalanden i detaljfrågor eller att beakta RSV:s 
rekommendationer. Man riskerar därför att tolkningsargument som 
skulle kunna vara ägnade att bidra till att rättstillämpningens mål uppnås 

650· Se 3.2.2. 
651. Jämför tex. Eckhoff 1993 s. 20: " ... fordi om en faktor generelt sett er relevant, er det 
ikke sikkert at man finner noe der ... " . 
652

· Jämför Strömholm 1996 s. 454. 
653

· Se 7 .2.6. 
654

· 8.3.3. 
655· Se även Peczenik m.ft. 1990 s. 177 och 204-207. H. Andersson 1994 s. 128 och 137ff, 
m.v.h. 
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inte uppmärksammas.656 Det är inte säkert att en metod där man i förväg 
entydigt och slutgiltigt bestämmer vilken typ av tolk:ningsargument som 
skall vara avgörande är ägnad att bidra till att de mest relevanta av rätts
tillämpningens mål uppnås. T.ex. kanske metoden i ett visst fall inte 
bidrar till förutsebarhet fastän förutsebarhet vore särdeles önskvärt i det 
aktuella fallet. Det kan också hända att den bidrar till viss förutsebarhet 
men att mycket starka skäl talar för en annan tolkning, och dessa inte 
uppmärksammas. 

Metodmonism representerar enligt min mening, typiskt sett, en syn på 
rättstillämpning som något som bör styras av mycket bestämda regler. 
Detta behöver inte vara negativt i sig, men det är alltså enligt min upp
fattning tveksamt om de fördelar som i vissa fall uppnås med denna 
mycket hårda styrning överväger nackdelarna. Vidare kan ifrågasättas 
om det egentligen är möjligt att med en monistmodell på ett rimligt sätt 
hantera de ändamål som gett upphov till så olika metoder som t.ex. teleo
logisk tolkning, bokstavstolkning, följsamhet till förarbeten och systema
tisk tolkning. Sammanfattningsvis bör inte någon enskild argumenttyp 
kunna göra anspråk på monopolställning. 657 

I den andra typen av monism, målmonismen, kan flera olika typer av 
tolkningsmetoder användas för att uppnå ett visst mål. Den hör därför 
enligt min bedömning bättre hemma i diskussionen i nästföljande två 
avsnitt. Jag kommer dock inte att behandla metoden särskilt, eftersom 
jag redan i kapitel 2 och 3 har argumenterat mot att i förhand välja ett 
visst enda mål som mål för rättstillämpningen. 

8.3.3 Strikta argumenthierarkier 

Argumenthierarkier utgår som monistmodellerna från ett visst huvudkri
terium, t.ex. lagtexten eller den subjektiva Jagstiftarviljan. Om huvudkri
teriet inte ger tillräcklig ledning för att den aktuella frågan skall kunna 
avgöras övergår man dock till ett annat, i förväg bestämt subkriterium 
(t.ex. praxis eller förarbeten) och därefter till ytterligare subkriterier (t.ex. 
ändamålsresonemang). Man arbetar så att säga "monism för monism" 
och slutar söka när ett svar erhållits. 

Jag skulle vilja påstå att tanken på en, åuninstone prima facie, 
argumenthierarki är stark i traditionellt svenskt metodologiskt tänkande. 
Rekommendationerna kan avse begränsade frågor, t.ex. när förarbetena 
bör följas, eller måla upp en mer heltäckande rättskällelära. I denna 

656· Se även 4.2-4.5. 
657

· Se även Peczenik 1995 s. 376. 
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metodinriktning passar den ofta förekommande tanken på att rangordna 
rättskällorna i en entydig rättskällehierarki.658 Ett bra exempel på en 
sådan bestämd princip är som sagt den i kapitel 4 diskuterade rättskälle
principen om under vilka förutsättningar domstolarna bör följa förarbe
tena till skattelagar. Här tycks många ha strävat efter att ge en bestämd 
rekommendation avseende i precis vilka typfall förarbeten skall följas 
och när de inte skall följas - en metod som synes vara avsedd att följas i 
princip oberoende av konsekvenserna. 

Till argumenthierarkiernas starka sidor hör att de som monistmodel
lema kan ge fasthet och enhetlighet i argumentationen och därigenom 
vara ägnade att bidra till förutsebarhet och likformighet. Vidare erbjuder 
argumenthierarkier större beslutsunderlag än den mer "fanatiska"659 

monismen. En mycket strikt rättskällelära torde typiskt sett minska dom
stolarnas frihet att välja mellan olika tolkningsargument och tolkningsal
temativ. Frågan om detta är eftersträvansvärt eller inte kan inte besvaras 
generellt. Att ordna argumenttyperna i en åtminstone provisorisk hierarki 
har också vissa pedagogiska fördelar och torde vara nödvändigt för att 
uppnå flera av rättstillämpningens mål. Slutligen är en sådan bestämd 
metod ganska lätt att hantera i enkla fall. 

Invändningar kan dock riktas mot en strikt tillämpad argumenthierarki. 
Strängt taget skulle den kunna anses innebära att man skall uttömma en 
typ av tolkningsargument, t.ex. lagtextens ordalydelse, innan man går 
vidare till underordnade tolkningsargument. Detta innebär att andra tänk
bara argument inte utreds och att man avstår från den ledning övriga tolk
ningsargument kan ge. Det kan ifrågasättas om en så enkelspårig argu
mentationsteknik, där sålunda andra aspekter än huvudkriteriet saknar 
betydelse för avgörandet, är särskilt lämplig. Vad som utgör "den vid en 
samlad bedömning mest rimliga" lösningen kan knappast avgöras utan 
att man ser till flera faktorer. 

På motsvarande sätt som angående monistmodellerna kan ifrågasättas 
om det är möjligt att inom ramen för en viss given argumenthierarki på 
ett rimligt sätt hantera alla aspekter som kan läggas på en juridisk fråga. 
Med en sådan argumentationslära finns " risk" att domstolarna ändå beak
tar andra argument men inte uppger detta. Det blir då svårt att komma till 
klarhet om vilken betydelse dessa argument har. 

Argumenthierarkier medför även en risk för osäkerhet om vilken nivå i 
hierarkin som skall användas. Skall man tolka varje lager ingående eller 
snabbt gå vidare till subkriterier om det första kriteriet inte ger ledning? 

658· Set.ex. SOU 1993:62 s. 76. 
659· Termen från Peczenik 1995 s. 376. 
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Hur djupt skall analysen av varje lager drivas? Det finns en risk att man 
hoppar över ett överliggande lager när ett subkriterium ger klarare 
besked ("undertolkning") eller att man analyserar ett överliggande lager 
mer än vad som är sakligt motiverat ("övertolkning"660). 

Vidare är det i praktiken ofta inte så enkelt som att ett visst kriterium -
t.ex. förarbeten - ger ett klart svar som domstolen kan välja att följa eller 
inte följa, särskilt inte i RR:s ofta svåra fall. I 8.2 identifierades bl.a. föl
jande svårigheter: Argumenttyper kan tala mer eller mindre starkt för ett 
visst tolkningsalternativ. En argumenttyp, t.ex. lagtextanalysen eller för
arbetena, kan också ge motsägelsefulla indikationer. Rättskällor kan 
vidare tolkas med flera olika metoder. Slutligen kan en rättskälla vara 
mer eller mindre aktuell. 

I SOU 1993:62 (Rättssäkerheten vid beskattningen) talas om vikten av 
en fixerad prioritetshierarki mellan olika rättskällor.661 Till grund för 
detta önskemål ligger lovvärda syften (i första hand rättssäkerhet) och 
man kan mycket väl ställa upp en rättskällehierarki, men den kommer 
inte att kunna klargöra varifrån argumenten för ett avgörande skall häm
tas eller ge säkra svar på alla tolkningsfrågor. 

Som bland andra Peczenik framhåller är det alltså inte lämpligt att 
uppställa några universella prioriteringsregler mellan olika typer av tolk
ningsargument.662 Totalt sett framstår en stark tro på fas ta och färdiga 
prioriteringar i rättskälleläran som en fiktion. Kanske är strävan efter ett 
slutet operativsystem för lagtolkningen en kvarleva från äldre rättsteorier 
som hoppades på naturvetenskaplig exakthet i rättstillämpningen?663 De 
problemen j ag här målat upp skall dock inte överdrivas. Om man är med
veten om att argumenthierarkin är av prima facie-karaktär (provisorisk) 
kan frågorna ändå belysas brett. Därefter kan i normalfallet argumenthie
rarkin få avgöra vilket tolkningsaltemativ som skall väljas. Men med en 
prima facie-hierarki är argumenthierarkin inte längre strikt och då har vi 
lämnat operativsystemens trygga hamn till förmån för avvägningarnas 
mer osäkra vatten. 

Den immobilitet strikt tillämpade monistmodeller och argumenthierar
kier kan medföra, kan även göra det svårare att anpassa rättstillämp
ningen till nya krav på och förutsättningar. Ett i llustrativt exempel på 
detta är den rådvillhet rörande förarbetsanvändningens framtid som upp-

660
· Jämför Strömholm 1996 s. 454 om förarbetsanvändning. 

66
1. sou 1993:62 s. 76. 

662
· Se Peczenik i not 119. Se även Hellner 1994 s. 72 och Zippelius 1994 s. 56. 

663· Se t.ex. Klami 1990:JI s. 93 om Montesquieu och Strömholm 1992 s. 156f om be
greppsjurisprudensen. Se även om teoretiska och praktiska vetenskaper, Kriele 1979 s. 17 
och Molander 1993 s. 216-22 1. 
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stått efter det svenska EU-inträdet. Om rättskällelärans satser formuleras 
mindre entydigt blir eventuella anpassningar till förändrade förutsätt
ningar lättare. 

En risk med metodmonism och argumenthierarkier är slutligen enligt 
min uppfattning att man lätt ''fastnar i verktygen" och bortser från målen 
- "förarbeten skall följas för att..." men man glömmer bort att se om 
målet ("för att...") har uppfylls med den valda tekniken och om det skulle 
uppnås bättre med en annan metod. Detta blir lätt konsekvensen av att 
man i alltför hög utsträckning försöker styra en så komplex verksamhet 
som rättstillämpning med odynarniska metodologiska regler. Risken är 
att rättstillämparna upplever användning av en viss argumentationsteknik 
som ett ändamål i sig. Denna risk blir särskilt påtaglig om den teoretiska 
basen för metoden är osäker. 

8.3.4 Vågskålsmodeller 

Alternativet till att som i monistrnodellen och argumenthierarkin i förväg 
bestämma att en viss typ av tolkningsargument skall vara avgörande vid 
lagtolkningen, är att pröva flera olika angreppssätt, metoder och argu
ment - vilket naturligtvis kan resultera i flera olika tolkningsförslag -
och sedan välja den tolkning för vilken de starkaste skälen talar. Olika 
metodologiska argument och angreppssätt får då komplettera varandra. 
Denna argumentationsmetod kan lämpligen kallas vågskålsmodellen. 
Exempel på denna metodologiska inriktning (som förekommer i många 
olika nyanser) är topiken664 och Peczeniks sammanvägningsmetod.665 

Beroende på hur ändamålet fastställs kan även vissa teleologiska meto
der hänföras till denna grupp.666 Se även under "praktiskjuridisk metod" 
nedan. 

Vågskålsmodellen kan kombineras med olika tolkningsnormer och en 
prima facie-rättskällehierarki.667 Om sådana fastare drag drivs långt och 
tillmäts stor betydelse vid lagtolkningen, kommer vågskålsmodellen att 
närma sig monistmodellen och argumenthierarkin. Den här gjorda tredel
ningen mellan olika metodologiska tillvägagångssätt återspeglar alltså 
gradskillnader snarare än absoluta artskillnader. 

664· Se närmare not 218. 
665

· Se Peczenik 1995, främst s. 375ff. Även t.ex. Hellner 1994 s. 78 och Hultqvist 1995 s. 
344 tycks företräda liknande uppfattningar. 
666

· Enligt Tipke 1993 s. 1239 ff bör i princip alla tolkningsmetoder användas för att fast
ställa regelns ändamål. 
667· Peczenik 1995 s. 375f. 
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Till vågskålsmodellens starka sidor hör för det första att den inte ute
sluter viktigt beslutsunderlag. En bärande tanke är just att rättsliga pro
blem skaJI ses ur flera synvinklar och i ljuset av "alla" tillgängliga 
relevanta tolkningsargument. Den borgar för en mångsidig och uttöm
mande belysning av frågorna. Vågskålsmodellen innebär för det andra en 
möjlighet, och enligt min uppfattning också en skyldighet, för domstolen 
att följa just de tolkningsargument som är mest relevanta i det enskilda 
fallet (t.ex. förarbetena när de ger klara besked, men inte om de är mer 
oklara). Den ger ingen ursäkt för övertolkning. Det goda beslutsunderla
get och den relativa friheten att välja mellan argumenten som blir resulta
tet av vågskålsmodellen är enligt min uppfattning ägnat att bidra till just 
vid en samlad bedömning rimliga beslut eftersom alla viktiga argument 
beaktas och övervägs. 

Ett brett beslutsunderlag kan dessutom lika väl som ett smalt vara 
ägnat att ge förutsebara resultat. I de enkla fallen är det som sagt troligt 
att monistmodeller leder till hög förutsebarhet. Ett fall kan sägas vara 
enkelt när dels ett eller flera skäl talar klart för ett visst tolkningsaltema
tiv och det dessutom inte föreligger starka argument för något annat tolk
ningsalternativ. I ett sådant fall kommer inte vågskålsmodellen att leda 
till sämre förutsebarhet än monistmodellen eftersom alla relevanta tolk
ningsargument talar i samma riktning. Möjligen kommer säkerheten på 
avgörandets riktighet att vara ännu större eftersom förutsättningar finns 
att komma fram till att flera skäl talar för den slutliga lösningen. 

Svåra fall kännetecknas av att klara indikationer saknas för en viss 
tolkning eller att ungefär lika starka skäl står emot varandra. Om resulta
tet från en monistmodell är osäkert kan osäkerheten inte sällan undanrö
jas med vågskålsmodellens bredare belysning. Här kan dock monist
modellen sägas medföra fördelar i vissa fall genom att ett visst kriterium 
skall vara avgörande. Det kan dock ifrågasättas om rättstillärnpningens 
natur verkligen i praktiken är så enkel att man verkligen utan vidare kan 
bortse från viktiga motargument. Svåra fall är nog alltid svåra. Det kan 
därför inte förbehållslöst hävdas att monistmodellen skulle vara bättre ur 
förutsebarhetsperspektiv; allt beror på förutsättningarna i det enskilda 
fallet. Typiskt sett bör vågskålsmodellen vara bättre ämnad att klara olika 
typer av variationer i förutsättningar på ändamåls- och rättskälleplanet. 
Dessutom bidrar den till en bättre belysning av olika frågor. Därmed inte 
sagt att det skulle vara lätt att uppnå förutsebarhet med någon av de här 
diskuterade modellerna. 

Något av en avigsida med vågskålsmodellen är ändå just den relativa 
frihet den innebär och de konsekvenser detta för med sig. Det har hävdats 
att vågskålsmodellen, till skillnad från monist- och hierarkimodellema, 
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skulle ge rättstillämpare möjlighet att "efter fritt skön" välja mellan tänk
bara argument.668 Även om man definitivt inte skall överdriva utrymmet 
för fritt skön med en i någon utsträckning väljande metod, kan man ändå 
tala om att vågskålsmodellen är förenad med ett "eklektiskt problem". 
Frågan vilka argument som kommer att följas vid tillämpning av våg
skålsmodellen är dock i praktiken långtifrån helt lämnat åt domarnas fria 
skön. Beslutsfattandet skall ju ske med stöd av rättskällor, hanteringsreg
ler och andra tolkningsargument. Man får inte bortse från relevanta tolk
ningsargument och skall, åtminstone enligt den här företrädda 
uppfattningen, klart och tydligt motivera kriterierna för valen mellan 
dessa.669 Att beslutsfattaren skall välja det tolkningsaltemativ för vilket 
de starkaste skälen talar, innebär inte att han själv utan vidare har full fri
het att välja. Det finns också skäl att peka på de i 2.5 diskuterande "sam
manhållande" faktorerna, som naturligtvis är relevanta även om man 
väger olika tolkningsargument mot varandra.670 Totalt är domarens val
frihet ganska beskuren. Även monistmodellens huvudargument kan för 
övrigt tolkas på olika sätt vilket ger domstolen en viss valfrihet. Vissa 
möjligheter till val från domstolarnas sida kommer alltid att finnas, men 
det ligger i rättstillämpningens natur. 

Vågskålsmodell kan dock sägas ha en nackdel: En allsidig belysning 
av juridiska problem .kräver ofta ett mer omfattande arbete, åtminstone i 
svåra fall.67 1 Enligt min uppfattning är det mödan värt. 

8.3.5 Om "praktisk juridisk metod" 

Att beskriva de principer efter vilka svenska domstolar tolkar skattelagar, 
är ingen lätt uppgift. Praktisk juridisk metod bygger knappast på något 
entydigt fundament som ger klara och enkla principer för hur juridisk 
argumentation skall gå till. Den är vidare inte helt enhetlig och någon 
bestämd och i detaljer beskrivbar metod kan nog inte sägas existera. Sna
rare kännetecknas praktisk juridisk metod av ett flertal mer eller mindre 
regelbundna förfaranden, hänsynstaganden, principer och tumregler. 
Praktisk juridisk metod kan enligt min uppfattning beskrivas som en 
blandning av värderingar, hanteringstradition, auktoritetsbundenhet och 
beaktande av olika mål. Det är svårt att se någon egentlig teoretisk "röd 

668· Lehrberg 1993 s. 145. Jämför också Eckhoff 1993 s. 22. 
669· Se 3.6. 
670

· Se även 8.5.1. 
671. I enklare frågor behöver belysningen för övrigt inte göras lika uttömmande. Argumen
tationens omfång måste bestämmas utifrån vad som är rimlJgt. 
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tråd" . Detta är inte enbart negativt, eftersom rätten enligt min uppfattning 
bör färgas av många olika intressen och avvägningar. Till en icke ringa 
del är rättstillämpning, med Larenz uttryck, "en skapande verksam
het" .672 

Praktisk juridisk metod får sägas ha drag av både argumenthierarkier 
och vågskålsmodellen. Argumenthierarkin kan enligt min uppfattning 
sägas återspeglas i t.ex. de avgöranden där en förarbetsreferens är den 
enda egentliga domsmotiveringen.673 En sådan domsmotivering tyder på 
att ett visst argument ansetts vara tillräcklig t. Ett vågskålstänkande kan 
sägas komma till uttryck när RR använder olika argument vid olika till
fällen och ibland också anför flera argument för en viss slutsats.674 RR: s 
domskäl är dock sällan särskilt principiellt hållna i metodfrågorna, varför 
klara och generella slutsatser är svåra att dra. Här skall jag diskutera 
huruvida praktisk juridisk argumentation tycks emanera ur någon över
gripande teori och konsekvenserna av detta. 

Enligt min uppfattning är det inte möjligt att finna någon entydig över
gripande teori bakom praktisk juridisk metod. RR själv är sparsam med 
metodologiska klargöranden och i doktrinen diskuteras juridisk metod ur 
många olika perspektiv. Praktisk juridisk metod förefaller vara ett kom
plext konglomerat av ett flertal olika överväganden, teorier och hänsyn. 
Den är i konsekvens härmed snarare erfarenhetsmässigt inlärd, än ett 
resultat av en deduktion utifrån en väl definierad teoretisk bas. Att juris
ter ändå förstår varandra bygger nog snarare på en erfarenhetsmässig 
intuition än på att praktisk juridisk metod skulle vara ett utflöde av bak
omliggande för rättstillämpningen kända och tillämpade entydiga princi
per för lagtolkningen.675 

Eftersom lagtolkningens komplexa ändamålsstrukturer inte hindrar att 
jurister ändå förstår varandra ganska väl676

, skall man inte vara överdrivet 
skeptisk. Praktisk juridisk metod har växt fram ur de problem som varit 
relevanta och den visar sig fungera.677 Dessutom kommer vi aldrig ifrån 
att "rättstillämpningens väsen" de facto är komplext och inte utan vidare 
låter sig infogas i en entydig förklaringsmodell. Knappast någon förkla
rande framställning om juridisk argumentation är entydig rörande rätts-

6n Larenz 1991 s. 346. 
673 Se kapitel 4. 
674

· Också Gregow 1993 s. 526, Hellner 1994 s. 78, Lehrberg 1993 s. 144 och Strömholm 
1996 s. 394 och 493 hävdar att domstolarna i praktiken oftast torde göra en avvägning 
mellan olika tolkningsargument. 
675

· Jämför Ekelöf 195 1 s. 114 och Strömholm 1996 s. 77 och 497. 
676

· Se not 639. 
677

· Bydlinski 199 1 s. 555 och Peczenik 1995 s. 373 och 375. 
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källelärans (såväl de lege lata och de lege ferenda) innehåll.678 Tvärtom 
brukar föreslagna principer och tolkningsmaximer ofta modereras med 
något inslag av "sunt förnuft". Detta talar för att slutsatsen ovan är riktig. 
Frågan hur lag skall tolkas är säkert evig.679 Någon "rätt" rättskällelära 
kan inte upptäckas, för juridik är inte en helt teoretisk vetenskap.680 Där
för kommer omdöme och en erfarenhetsmässigt förvärvad hanterings
känsla alltid att behövas, särskilt i de svåra fallen. Därför kan också 
hanteringstradition och domarens egna ställningstaganden sägas utgöra 
det kitt som tätar luckor och löser motsägelser mellan olika tolkningsar
gument och tolkprinciper. Som jag framhöll i 8.2 kan dock en övergri
pande teoriram ge goda effekter. 

8.3.6 Slutsats och utgångspunkt för fortsatt diskussion 

Det framstår som klart att en strikt monistmodell eller argumenthierarki 
inte täcker alla de överväganden som måste göras vid rättstillämpningen 
och att en sådan inte alltid leder fram till klara svar. Någon slags våg
skålsmodell - att väga samman olika typer av argument och analysmeto
der - är därför nödvändig. Vågskålsmodellens avigsida är dock att det 
kan vara svårt att veta vilka tolkningsargument som skall tillmätas avgö
rande betydelse (det eklektiska problemet). Avvägningen blir lätt i någon 
utsträckning skönsmässig. 

Går det att lösa denna knut och i vilken utsträckning är den ett pro
blem? Jag skulle vilja hävda att det finns anledning till såväl pessimism 
som optimism. 

Pessimism kan föranledas av insikten att de flesta bestämda rekom
mendationer i metodfrågor som syftar till att ge definitiva påbud (avse
ende t.ex. prioriteringar mellan olika källor eller hur teleologisk lag
tolkning skall gå till) så gott som alltid kan kritiseras eller nyanseras. Det 
torde också vara svårt att uppnå konsensus om sådana regler. Att det är 
svårt att finna några slutligt giltiga och entydiga hanteringsregler eller 
(ännu svårare) hela periodiska system för praktiskjuridisk metod bottnar 
i två grundproblem. 

Det första problemet ligger i rättskällornas natur och verklighetens 
komplexitet. Som diskuterats ovan är rättskälletypema flera, de är 

678· Set.ex. Eckhoff 1993 s. 302, Lindblom 1987 s. 437 och Strömholm 1996 s. 77. Se 
även t.ex. Jämför Mattsson 1981 s. 292: "Att i detalj ange, hur skattelag tolkas är en omöj
lig uppgift", Bergström 1978 s. 21: " ... det knappast råder full klarhet i vad som är normala 
lagtolkningsprinciper i svensk skatterätt" och Hellner 1994 s. 72. 
679 Strörnbolm 1996 s. 498. 
680· Set.ex. Strömberg 1964 s. 619. 
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abstrakta i förhållande till verkligheten och de är i varierande utsträck
ning och på varierande sätt relevanta för de praktiska fallen. 

Det andra grundproblemet är att ständiga meningsskiljaktigheter och 
en fortgående debatt om vad som är lämpligt ligger i rättstillämpningens, 
och överhuvudtaget maktutövningens, natur. Det finns inget "facit" för 
hur sådana avvägningar mellan olika värden skall göras.681 Rätts
tillämpning innebär en avvägning mellan olika etiska och andra värden 
och detta kan inte ändras av aldrig så skarpa rättsteoretiska förslag. 
Många olika hänsyn är ofta aktuella samtidigt. 682 Därtill kommer att de 
faktiska förutsättningarna för praktisk rättstillämpning är sådana att 
mycket avancerade system svårligen kan tillämpas i praktiken, ens i alla 
svårare fall. I denna mening är en viss öppenhet i det juridiska beslutsfat
tandet ofrånkomligt. Beslutsfattaren själv, inte rättskälleläran, är den 
yttersta garanten för att vid en samlad bedömning lämpliga beslut upp
nås . 

Frågan är dock hur stort detta kärnproblem egentligen är. Genom att 
kombinera vågskålstekniken med olika prima facie-principer, erfarenhet 
och gott omdöme kan man komma långt och i hög utsträckning uppnå 
rättstillämpningens mål. Flera faktorer samverkar i denna riktning. Jag 
har ovan pekat på sunt förnuft, hanteringsregler och hanteringstradition, 
relativt informativa rättskällor och socialt och formellt tryck.683 En stor 
mängd rättsfrågor är som sagt de facto ganska enkla och kan i förhand 
besvaras med ett stort mått av säkerhet. 684 Även med mycket sofi
stikerade modeller för juridisk argumentation kvarstår, egentligen som en 
konsekvens av rättstillämpningens natur, en öppenhet om hur man skall 
väga skälen för och emot olika tolkningar. Enligt min mening behöver 
detta inte vara något stort problem. 

Det framstår som sagt som omöjligt att komma till någon slutlig viss
het om hur juridisk argumentation bör gå till. Kanske är det inte ens 
något att eftersträva. Som jag hävdat ovan skulle dock en övergripande 
lära eller tankestruktur kunna vara till nytta. I nästa avsnitt skall jag pre
sentera ett förslag till en sådan lära. 

68
1. Peczenik 1996 s. 80. Se även Strömberg 1964 s. 619. 

682
· Eckhoff 1993 s. 23. 

683. 2.5. 
684· Se 3.3. 1. 
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8.4 ML-metoden - presentation 

8.4.1 Inledning och något om framställningens 
användningsområden 

Här skall jag först (8.4) presentera grunddragen i ML-metoden för att 
därefter (8.5) mer ingående utvärdera, motivera och nyansera den utifrån 
de olika målen för rättstillämpningen. 

Jag vill framhålla att framställningen inte gör anspråk på att vara 
någon fullständig och färdigutvecklad detaljerad rättskällelära. ML
metoden är snarare ett förslag till tankestruktur som jag tror skulle kunna 
vara användbar för att analysera tolkningsfrågor på i första hand skatte
rättens område. Jag skulle gärna se den vidare diskuterad. Sådan diskus
sion borde kunna vara av intresse eftersom metoden är skapad i syfte att 
bidra till avgöranden som i så hög utsträckning som möjligt uppnår rätts
tillämpningens mål. 

Innan jag går in på själva metoden skall jag säga något om hur och till 
vad ML-metoden och nedanstående framställning kan användas. 

ML-metoden skall för det första ge ledning för valet mellan olika tolk
ningsaltemativ. Det är naturligtvis, för det andra, även min förhoppning 
att metodens riktlinjer för val mellan tolkningsaltemativ är förnuftiga och 
att ML-metoden därför också kan bidra till en god rättstillämpning. Med 
en god rättstillämpning avses i det följande en rättstillämpning där de i 
kapitel 3 uppställda målen uppnås i så hög utsträckning som möjligt (sett 
över den samlade dömande verksamheten på skatteområdet). Vad gäller 
användningen av förarbeten, menar jag att metoden är ägnad685 att leda 
till att förarbeten tillmäts den vikt de faktiskt bör tillmätas i det enskilda 
fallet. ML-metoden utgör dock som sagt inte någon uttömmande rättskäl
lelära och ger inga absoluta och slutliga svar på hur tolkningsproblem 
skall hanteras. För praktiskt beslutsfattande är ytterligare ställningstagan
den och framförallt inventering av tolkningsargument nödvändiga (se 
nedan). 

ML-metoden tar sin utgångspunkt i tanken att domstolar bör sträva 
efter att uppnå verkliga mål (rättstillämpningens mål) och att den är kon
struerad just för att bidra till detta. Därigenom får den enligt min uppfatt
ning, för det tredje, en stark legitimering. De riktlinjer för besluts
fattandet som ställs upp i ML-metoden kan nämligen motiveras med 
starka argument (rättstillämpningens mål). Att ML-metoden faktiskt 
också utgör en övergripande och förklaringsbar, om än alltså inte uttöm-

685· Alla metoder kan "haverera" om de hanteras fel. Jämför Klami 1990:1 s. 226. 
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mande, metod gör att rättstillämpningen kan inordnas under ett övergri
pande syfte (att i så hög utsträckning som möjligt uppfylla rättstillämp
ningens mål). Också detta har enligt min uppfattning en legitimerande 
effekt och kan kanske också sägas vara intellektuellt tilltalande. 

Därtill bör påpekas att de prima facie-metoder som kommer att föror
das nedan (bl.a. rättskällehierarkier) har starka gemensamma drag med 
dagens rättskällelära, som den särskilt kommer till uttryck i doktrinen. 
Traditionell rättskällelära kan och bör i hög utsträckning beaktas inom 
ramen för ML-metoden. Därmed kan framställningen även bidra till att i 
viss utsträckning legitimera dagens tolkningsmetoder, eftersom de kan 
motiveras med samma teleologiska argument. En annan sak är att dessa 
metoder i ML-metoden ses som principiellt provisoriska.686 

Nedanstående framställning ger vissa principer för vägning av mål
sättningar mot varandra, i de fall de talar för olika tolkningsalternativ. 
Det har ovan konstaterats att beslutsfattarnas omdöme och värderingar 
ofta har ett inte ringa utrymme i lagtolkningen. Låt oss anta a) att besluts
fattare strävar efter att fatta bästa möjliga beslut inom dessa ramar, b) att 
man då väger målsättningar som rättstillämpningens mål mot varandra 
och c) att denna vägning sker på ett sätt som inte är helt olikt det nedan 
föreslagna. Jag tror inte att något av dessa antaganden är särskilt lång
sökta, även om tankeleden kanske inte är lika utmejslade som i ML
metoden (se nedan). Om antagandena är riktiga kommer nedanstående 
framställning även, för det fjärde, att kunna kasta ett visst ljus över för 
den dömande verksamheten viktiga tankestrukturer - varför domstolar 
gör som de gör. 

För det femte och slutligen kan hävdas att ML-metoden har ett heuris
tiskt (finnande687) värde. ML-metoden kan nämligen bidra till (men 
naturligtvis inte framtvinga) att man vid beslutsfattandet uppmärksam
mar dels viktiga målsättningar för rättstillämpningen och dels viktiga 
aspekter för bedömningen av vilken relevans dessa mål har. 

Nedanstående framställning tar sikte på frågan efter vilka principer 
tolkningsproblem kan lösas, men inte på hur domskäl bör utformas. Det 
är en delvis annan fråga. Angående principer för utformning av domskäl 
hänvisas i första hand till 3.6. 

8.4.2 Kort beskrivning 

Enligt den här företrädda uppfattningen bör alltså en avvägning göras 

686· Se främst 8.4.4 
687

· Se not 78. 
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mellan olika tolkningsargument. Endast härigenom beaktas alla aspekter 
som bör beaktas och det blir dänned möjligt att välja den tolkning för 
vilka de starkaste skälen talar. Metoden att se till många olika tolknings
argument medför att det eklektiska problemet måste hanteras, det vill 
säga frågorna hur man skall avgöra vilken tolkning som skall väljas och 
hur skattskyldiga skall kunna förutse dessa val. ML-metoden skall ge 
ledning för detta val mellan olika tolkningsaltemativ. 

Den grundläggande tanken bakom målstyrd lagtolkning är att målen 
för rättstillämpningen bör spela en roll också i beslutsfattandet i enskilda 
fall. Målen skall alltså inte endast användas för att motivera utform
ningen av en given tolkningsmetodik (t.ex. rättskällehierarki) utan även 
själva ha en roll i argumentationen. 

ML-metoden bygger (i princip688) på ett system med två olika nivåer 
för den juridiska argumentationen; prima facie-nivån och komplementni
vån. Prima facie-nivån är det första steget och utgångspunkten för prak
tisk problemlösning. Komplementnivån är det andra steget. Det är 
principiellt överordnat det första och därmed ytterst avgörande för det 
slutliga beslutet. För att utrycka det mycket enkelt innebär prima facie
nivån att man gör en preliminär lagtolkning enligt i huvudsak "sedvan
lig" juridisk metod och komplementnivån att man därefter dels överväger 
om denna preliminära tolkning verkligen skall anses vara "den vid en 
samlad bedömning bästa" och eventuellt korrigerar denna och dels supp
lerar den "sedvanliga" metoden i de fall där den inte ger ett klart svar. 

Prima facie-nivån är en provisorisk (prima facie) tolkningsmetodik 
som består av olika tumregler och regelbundenheter för och i juridisk 
argumentation. Detta system har till innehållet mycket gemensamt med 
dagens rättskällelära som den kommer till uttryck i t.ex. doktrinen. Här 
kan t.ex. finnas regler om efter vilka principer lagtext skall tolkas, vilken 
betydelse förarbeten skall tillmätas, vilka förarbeten som bör tillmätas 
störst betydelse, vilken betydelse avgöranden från olika instanser skall ha 
vid senare rättstillämpning och så vidare. Också kunskap som inte direkt 
kan fonnuleras i uttryckliga regler, såsom intuition, erfarenhet och andra 
typer av hanteringstradition, kan komma till användning. Det grundläg
gande motivet till prima facie-nivån är att den är nödvändig för att erhålla 
en förutsebar och likformig rättstillämpning och att beslutsfattandet inte 
bör göras onödigt komplicerat. Det måste finnas en "normal", lätthanter
lig standardmetod för genomsnittsjurister i normala faU.689 

688· Se 8.4.8. 
689

· Jämför 3.3.1 om den stora gruppen förutsebara fall . Se även Svante Bergström 1972 s. 
121 och Thornstedt 1955 s. 337f. 
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Prima facie-nivån ger i normala fall god ledning och materiellt fullt 
acceptabla tolkningsförslag. Som jag ovan visat finns dock ibland ett 
behov av att dels överpröva resultatet av prima facie-te.knikema och dels 
supplera dem. Här kommer komplementnivån in; den används just för att 
överpröva och supplera de provisoriska resultatet av prima facie-nivån. I 
största ko1thet innebär komplementnivån att man (1) gör en grundlig 
inventering av olika för det aktuella fallet relevanta aspekter och tolk
ningsargument (2) relaterar dessa till de olika målen för rättstillämp
ningen och (3) att man därefter väljer den tolkning som gör att det eller 
de i det enskilda fallet mest relevanta målen för rättstillämpningen upp
nås. Tanken är att denna teknik skall vara ägnad att bidra till att de i varje 
enskilt fall viktigaste målen uppnås i så hög utsträckning som möjligt. 

Förfarandet i komplementnivån illustreras med nedanstående skiss, 
som jag nedan (8.4.5-8.4.7) skall förklara närmare. Närmast ger jag en 
kortfattad redogörelse för komplementnivån. (Punkterna i schemat är 
exempel på ett tänkbart utfall i en konkret fråga.) Jag vill dock betona att 
det intressanta inte är figuren i sig eller tänkbara alternativa utformningar 
av denna, utan grundprinciperna för vägning av relevansen hos målen på 
rättstillämpningen. 

Tolkningsalternativ a ~ 

- I I I I I -

riktning MålA • 
och Mål B • 

entydighet MålC I 

Mål D • 
- -- . 
• per • se relevans • 

• - -- ~ 

slutlig rele- • 
vans och • 

avgörande • 
• 

Summor: X y 

X>Y--> a 
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Först (1) fastställer man det tema analysen skall avgöra. Det är samma 
fråga som prima facie-nivån ger svar på, vanligen en fråga om ett rekvisit 
i en viss regel skall anses vara uppfyllt eller ej.690 De två tolkningsalter
nativen kallas här a och p. Därefter (2) inventerar man aspekter på frå
gan och argument för och emot de två tolkningsalternativen. Här kan alla 
slags argument anföras, t.ex. a) att förarbetena ger stöd för tolkning a 
eller ~) att förutsebarhet är särskilt viktig i den aktuella måltypen, se 
vidare nedan.691 Denna inventering ger förutsättningar för en grundlig 
analys av aspekter på valet. 

Nästa steg (3) - "riktning & entydighet" - är att argument från inven
teringsfasen relateras till målen för rättstillämpningen. Det första ledet i 
denna operation är att man steg för steg utreder och överväger för vilket 
av tolkningsalternativen de respektive målen talar ("riktning"). Det andra 
ledet är att fastställa hur klart och entydigt respektive mål talar för en viss 
tolkning ("entydighet"). Ett visst argument kan mycket väl vara relevant 
för bedömningen av riktning och entydighet hos flera mål. Resultatet av 
detta tredje steg är att man ser för vilken tolkning respektive mål talar 
och hur entydigt. 

Om alla målen talar för samma tolkning saknas anledning att gå 
vidare, då väljs denna tolkning. Om de däremot talar för olika tolkningar 
är det nödvändigt att avgöra hur viktiga de olika målen är i det aktuella 
fallet. För detta avgörande är det nödvändigt att också (4) se till per se
relevansen hos respektive mål. Det är ett avgörande av hur högt priorite
rade de olika målen i sig är i det aktuella fallet. Den aktuella relevansen i 
det enskilda fallet hos ett visst mål måste ju avgöras utifrån två kriterier; 
dels hur entydig målet talar för ett tolkningsalternativ och dels hur viktigt 
det i och för sig är att målet uppnås i det aktuella fallet. Per se-relevansen 
är primärt ett resultat av värderande ställningstaganden. Allmänt sätt bör 
denna fråga besvaras genom argumentation i det enskilda fallet och 
genom skolbildning i praxis och doktrin. För skatterättens del har som 
sagt ofta hävdats att förutsebarhet är särskilt centralt. 

Om (5) resultaten av ovanstående led (1-4) summeras erhålls den slut
liga relevansen hos de olika målen i det aktuella fallet. Dessa adderas 
sedan och i princip väljer man det tolkningsalternativ som fått den högsta 
summan, se schemat ovan. Denna teknik leder - i princip - fram till den 
tolkning för vilken de i det enskilda fallet tyngst vägande målsättning
arna talar. 

Naturligtvis måste omfattning och inriktning på det juridiska arbetet 

690· Jämför Aarnio 1988 s. 16. 
691. Slutet av 8.4.5. 
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styras av omdöme, praktiska behov och frågornas svårighetsgrad. Det är 
inte nödvändigt att i varje fråga uttömma varenda tänkbart argument och 
nyans. I t.ex. fall där prima facie-nivån ger klart besked och inga mycket 
starka argument kan anföras för en annan tolkning, saknas anledning att 
mer ingående argumentera i linje med komplementnivån. Komplement
nivåns primära funktion är då snarast i dessa enklare fall att utgöra en 
kontrollstation för att bekräfta att en planerad tolkning verkligen är den 
"vid en samlad bedömning mest rimliga lösningen". Inte heller är den 
inbördes ordningen i de olika stegen i komplementnivån någon nödvän
dig arbetsordning. Istället är vart och ett av stegen en hjälp för de övriga. 

Nedan, 8.4.4 och framåt, skall jag närmare utveckla de olika leden i 
den målstyrda lagtolkningen. Först skall jag säga något om ML-meto
dens ontologiska karaktär. 

8.4.3 ML-metoden - en slags teleologisk metod 

Enligt ML-metoden skall målen för rättstillämpningen spela en viktig 
roll i det juridiska beslutsfattandet. Grekiska för mål är "telos" och teleo
logisk lagtolkning betyder att man tolkar lagen så att något mål uppnås. 
ML-metoden kan därför sägas vara en teleologisk metod. 

Den skiljer sig dock från ändamålsresonemang i allmänhet. Ofta bru
kar man med teleologisk lagtolkning syfta på ändamåJsresonemang som i 
hög utsträckning tar sikte på den funktion just den regel har som skall 
tolkas, man kan kalla denna typ av resonemang regelteleologiska. Detta 
ändamål kan t.ex. fastställas med ledning av uttalanden i förarbeten om 
syftet med regeln, med ledning av en systematisk tolkningsmetod eller 
med ledning av en rubrik till regeln, som anger dess syfte. Därefter tolkas 
den aktuella regeln i syfte att förverkliga detta ändamål. De ändamåls
strukturer som är avgörande i ML-metoden ligger på en högre funktio
nell nivå, det är här fråga om beakta ändamål [mål] för rättstillämp
ningen, inte för en enskild regel. 

Det sagda innebär inte att den som använder ML-metoden bör borste 
från ändamålen med de enskilda reglerna. Till skillnad från en ren regel
teleologisk tolkningsmetod ses dock för den enskilda regeln specifika 
ändamål som ett tolkningsargument bland andra. Det övergripande målet 
med rättstillämpningen är enligt ML-metoden att uppnå just målen för 
rättstillämpningen. Det är inte nödvändigtvis detsamma som att vad som 
kan anses vara ändamålet med en viss enskild regel uppnås. 

Låt oss t.ex. säga att man anser att en regel har ett visst ändamål, efter 
att ha sett till förarbetena och till regelns systematiska ställning, och att 
detta ändamål talar för tolkning a. Det är då möjligt att lagtextens orda-
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lydelse sedd ur ett rent lexikaliskt perspektiv samtidigt talar mer för tolk
ning ~- Tolkning ex skulle i detta fall kunna vara svår att förutse och 
sådana tolkningsmetoder skulle svårligen kunna resultera i en likformig 
rättstillämpning. Om en fråga som denna belyses utifrån målen för rätts
tillämpningen ses alternativen ur ett vidare perspektiv, och det är då möj
ligt att man väljer tolkning ~-

Det bör dock inflikas att regelteleologen naturligtvis kan hävda att 
ändamålet med en viss enskild regel bör fastställas delvis i ljuset av 
målen för rättstillämpningen. 

8.4.4 Prima facie-nivån 

För att uppnå likformighet, förutsebarhet och hanteringsekonomi torde 
det vara nödvändigt att det finns en "standardmetotf'; olika regler och 
regelbundenheter för juridisk argumentation från vilka det är möjligt att 
utgå vid praktisk rättstillämpning. Det bör alltså finnas ett standardförfa
rande som anger var man normalt skall hämta tolkningsargument och hur 
dessa tolkningsargument normalt skall viktas inbördes. Att denna stan
dardmetod inte alltid ger ledning "ända fram" hindrar inte att det kan ge 
god ledning i många fall. Enkla fall får i huvudsak sin lösning på denna 
nivå. Då behöver lagtolkningen inte bli något svindlande intellektuellt 
äventyr. ML-metodens andra led, komplementnivån, får egentlig bety
delse just och först i de svåra fallen. 

Allmänt sett är det alltså här fråga om att uppställa ett antal huvudreg
ler avseende var man skall hämta tolkningsargument och hur argumenten 
skall viktas inbördes. Utgångspunkten bör vara att prima facie-nivåns 
regler och regelbundenheter skall utformas i syfte att bidra till att de vik
tigaste av målen för rättstillämpningen uppnås. Mitt syfte är inte att dis
kutera hur dessa regler skulle se ut. Vi kan för resonemangets skull i den 
fortsatta framställningen i princip utgå från de regler och regelbundenhe
ter som idag är relevanta vid tolkning av skattelag i RR. Jag har ovan 
hävdat att användning av lojala och källnära metoder inte bara är just 
lojalt utan också bidrar till förutsebarhet och likformighet och är effektivt 
ur hanteringsekonomiskt perspektiv. Mycket talar för att man skall till
mäta säkra besked i rättskälloma, särskilt lagtext tolkad enligt språk
brukskonvention, förarbeten och rättspraxis, stor betydelse. En relativt 
klar prioriteringsordning mellan olika käll- och argumenttyper är sanno
likt också ändamålsenligt. Den traditionella rättskälleläran skulle långti
från ha spelat ut sin roll. 

En uppgift för prima facie-nivåns regler och regelbundenheter är att 
bidra till en lämplig och enhetlig användning av förarbeten. En närmast 

204 



självklar utgångspunkt är här att klar lagtext skall följas oavsett vad som 
står i förarbetena. Mycket talar dock för att man bör uppstälJa en prima 
facie rättskälleprincip om att förarbetena nonnalt bör följas när lagtexten 
inte ger tillräcklig ledning, inom ramen för vad skattelagtexten, EG-rätt
ten och RF tillåter och om förarbetsuttalandet ligger väl i linje med vad 
dessa källor ger anledning vänta. Särskilt gäller detta om förarbetena ger 
klara tolkningsförslag och inte är alltför ålderstigna. 

Prima facie-niväns regler och regelbundenheter kan förändras över 
tiden. Orsaker till sådana förändringar kant.ex. vara förändringar i förut
sättningarna för rättstillämpningen (t.ex. avsevärt magrare förarbeten), 
ändrade värderingar hos juristkåren eller att komplementnivån föranleder 
avsteg från en tidigare regel eller regelbundenhet i prima facie-nivån. 

Prima facie-nivån kan alltså påminna mycket om praktisk juridisk 
metod som den beskrivits ovan. Liksom dagens rättskällelära ger den 
ibland klara tolkningsförslag och ibland inte. Tolkningsförslagen kan 
också vara mer eller mindre materiellt lämpliga. Oavsett om prima facie
nivän ger klara svar eller inte skall man därefter även pröva frågan enligt 
komplementnivån, om det inte är uppenbart onödigt. Prima facie-nivåns 
resultat är som sagt i princip provisoriskt. 

Först av allt bestäms dock det tema diskussionen skall avgöra, det vill 
säga normalt frågan om ett rekvisit skall anses vara uppfyllt eller inte. 
Den ena tolkningen kan kallas för a. och den andra ~· Detta led är i nor
malfallet mycket enkelt. Andra eller mer komplexa teman kan i och för 
sig förekomma. Vid t.ex. val mellan två samtidigt tänkbart tillämpliga 
regler kan temat göras om så att tolkning a. innebär att det ena av lagrum
men skall tillämpas och tolkning ~ det andra. Det kan vara svårt att dela 
upp vissa frågor så att valet står mellan två alternativ, men det bör ändå 
vara möjligt att analysera tolkningsfrågor utifrån de här förordade grund
principerna i komplementnivån. Det intressanta är som sagt inte den på 
sidan 201 presenterade figuren i sig eller tänkbara alternativa utform
ningar av denna, utan just de skisserade grundprincipema för vägning av 
relevansen hos målen för rättstillämpningen. 

8.4.5 Komplementnivån: inventering 

Efter prima facie-nivän skall alltså de preliminära resultatet prövas mot 
komplementnivån. Den senare kan då supplera, överpröva och bekräfta 
resultaten av prima facie-nivån. 

Först bestäms som sagt det tema diskussionen skall avgöra, det vill 
säga normalt frågan om ett rekvisit skall anses vara uppfyllt eller inte (a. 
resp.~). 
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Nästa steg är att argument inventeras för och mot olika tolkningar. Här 
kan alla slags argument anföras. 692 Med fördel kan argumentkataloger 
(så kallade topoikataloger693

) skapas för att uppmärksamma olika aspek
ter och bidra till att generera argument. Genom denna inventering 
uppmärksammas ett vidsträckt spektrum av aspekter. Det är viktigt att 
påpeka att hit hör även de tolkningsargument som användes i prima 
facie-nivån. 

Exempel på argument är (1) att ett tolkningsalternativ finner stöd i förarbe
tena eller (2) i RSV:s rekommendationer, (3) att en av tolkningarna är att 
föredra ur skatteförmågeperspektiv, (4) att man i rättspraxis i tvivelsmål 
brukar prioritera en viss typ av argument och detta argument talar för en av 
tolkningarna, (5) att ett av tolkningsalternativen ligger mer i linje med vad 
som med visst fog i doktrin och det ekonomiska livet antagits vara gällande 
rätt, (6) att förarbeten brukar tolkas efter en viss princip och att en sådan 
tolkning talar för ett av tolkningsalternativen och (7) att lagtextens systema
tiska sammanhang talar för att en tolkning är bättre . 

8.4.6 Komplementnivån: riktning & entydighet 

Efter inventerings- och tematiseringsfasen relateras argumenten till rätts
tillämpningens olika mål. Här utreder man steg för steg vilket av tolk
ningsalternativen som är mest förutsebart, materiellt lämpligt och så 
vidare. Man studerar alltså respektive mål isolerat. Detta medför att man 
verkligen överväger relevansen hos varje mål för rättstillämpningen. 

I denna process är det naturligt att olika argumenttyper är relevanta för 
bedömningen av olika mål. T.ex. är det naturligt att i perspektivet materi
ell lämplighet diskutera tämligen fritt och väga för- och nackdelar med 
olika tolkningar. Ur förutsebarhets- och likformighetsperspektivet är 
däremot som huvudregel en mer formell metod att föredra, med starkt 
styrande tolkningsprinciper. Förutsebarhet och likformighet förutsätter 
säkert i praktiken normalt att också teknikerna i prima facie-nivån 
följs.694 

En viss källa eller ett visst argument kan mycket väl vara relevant för 
bedömningen av riktning och entydighet hos flera mål. Ett exempel är att 
följsamhet till klara förarbetsuttalanden kan bidra till både förutsebarhet 

692
· Det kan inflikas att man ibland även talar om "tyst kunskap" som knappast kan invente

ras i vanlig mening, se vidare Wennström 1996 om "tacid knowledge'', bl.a. s. 25 m.v.h. 
693· Se not 2 J 8 och H. Andersson 1994 s. 14 1 m. v.h. 
694

· Se även 8.5.2. En förutsättn ing är naturligtvis att prima fa.cie-teknikerna inte är inbör
des motstridiga. 
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och likformighet. Ett annat exempel är att om lagtexten talar mer för en 
tolkning är detta relevant ur såväl förutsebarhets- och likformighetsper
spektiv som ur lojalitetsperspektiv. Ytterligare ett exempel är att en syste
matisk tolkningsmetod kan bidra till såväl materiell lämplighet som till 
förutsebarhet. 

I bilden ovan laborerar jag med olika entydighetsnivåer för respektive 
mål. Detta följer av det i grunden enkla faktum att bilden i praktiken kan 
vara mer eller mindre klar avseende vart och ett av målen. 

Om vi t.ex. ser till lagtexten isolerad och denna tveklöst talar för tolk
ning a har bl.a. regelnärhets- och lojalitetskriteriet en hög nivå av enty
dighet för tolkning a. Om istället lagtexten är vag och talar endast något 
mer för tolkning a än för tolkning 13, minskas entydigheten i lojalitetskri
teriet och därmed dess aktuella relevans. Entydigheten i ett visst krite
rium minskar också om olika argument står emot varandra inom ramen 
för samma mål. Exempel är (1) om inom ramen för materiell lämplighet 
neutralitetsskäl talar för tolkning a och skatteförrnågeskäl för tolkning 13 
eller (2) om förarbetena ger stöd för flera oförenliga tolkningar.695 

Att jag i skissen på s. 201 använt en skala för bedömning av målens 
relevans skall inte ses som något krav, eller egentligen ens någon rekom
mendation, på att i sifferform räkna med entydiga värden på de respek
tive målen ("iudex non calculat"). Sådana formler kan inte kontrolleras 
eller uppskattas med säkerhet. Däremot kan användningen av någon form 
av skala, eller att annars tänka i termer av större eller mindre relevans hos 
ett mål, vara ett hjälpmedel i den interna beslutsprocessen.696 

Resultatet av detta första steg är att man ser - eller kanske snarare har 
tagit ställning till - för vilken tolkning respektive mål talar och hur enty
dig denna indikation är. Om alla mål talar för samma tolkning saknas 
anledning att gå vidare, då väljs denna tolkning. Om målen däremot talar 
för olika tolkningar är det nödvändigt att även avgöra hur viktiga de olika 
målen är i det aktuella fallet. För detta avgörande är det nödvändigt att gå 
vidare till komplementnivåns nästa nivå och se till vad jag kallat per se
relevansen i det aktuella fallet hos respektive mål. 

695
· Det var fallet i RÅ 1994ref31 (Astramålet), se 4.1.2. 

696· I linje med obundenheten till matematiska tal följer att det i princip är möjligt att dela 
upp målen på olika sätt. T.ex. talar förutsebarhet och likformighet oftast för sarruna tolk
ning och kan då ses som ett mål. 
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8.4.7 Komplementnivån: per se-relevans och avgörande 

Entydigheten hos respektive mål beaktades ovan genom entydighets
prövningen. Frågan vilken relevans ett visst mål har i ett visst fall måste 
som påpekats besvaras utifrån två kriterier - dels hur entydig respektive 
mål talar för ett av beslutsalternativen (entydighet) och dels hur viktigt 
det i och för sig är att respektive mål uppnås i det aktuella fallet (per se
relevans ). Det är alltså nödvändigt att göra två olika bedömningar. 

Det kan t.ex. anses vara mycket önskvärt att uppnå förutsebarhet (per 
se-relevans) men det är inte därför säkert att det också kan avgöras vilket 
tolkningsalternativ som uppfyller detta mål (entydighet). Bristande enty
dighet kan t.ex. bero på att rättskällorna inte direkt talar mer för något av 
de aktuella tolkningsalternativen och att ingen tolkningsprincip ger ett 
klart svar. Omvänt kan per se-relevansen hos ett mål för rättstillämp
ningen vara mer eller mindre hög.697 It.ex. särpräglade fall är enligt min 
mening hanteringsekonomiska aspekter och likformighet inte lika cen
trala som i frågor av stor ekonomisk betydelse för många skattskyldiga. 

Det är visserligen inte nödvändigt att hålla isär de två stegen (entydig
het respektive per se-relevans) så tydligt som här, men det är viktigt att ha 
klart för sig att målens samlade relevans är beroende av två olika storhe
ter. Syftet med detta andra steg är alltså att till respektive måls riktning 
och entydighet lägga dess per se-relevans, alltså hur viktigt målet i och 
för sig är i det aktuella fallet. 

Metoden för att avgöra de respektive målens per se-relevans är i grun
den ett värderande ställningstagande. Jag har diskuterat detta i kapitel 3 
och ämnar inte utveckla den frågan vidare. Skäl för och emot att prioritera 
vissa mål får vägas mot varandra. I detta steg kan hanteringsregler i frå
gan vara av värde och ge stadga åt frågan om målens per se-relevans. Utan 
principer eller konsensus om vilken per se-relevans olika mål har, hotas 
likformighet och förutsebarhet eftersom målen då kan komma att priori
teras alltför olika i olika fall och av olika konstellationer av beslutsfattare. 

Ställningstagandena kan vara mer eller mindre casurelaterade och de 
principer som styr detta kan vara mer eller mindre nyanserade. Rätts
tillämpningen skall vara optimal totalt sett, sett över domstolarnas sam
lade dömande verksamhet, och därför kan ett entydigt, övergripande och 
"mindre nyanserat" ställningstagande kanske vara motiverat, eftersom ett 
sådant övergripande hanteringssätt totalt sett medför fler fördelar. Här 
skulle RR tex. kunna prioritera förutsebarheten om en viss tolkning är 
den mest väntade och dessutom inte "illojal" och därför mer eller mindre 
bortse från om den är materiellt lämplig eller ej. 

697
· Se kapitel 3. 
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Liksom gällde entydighetsprövningen i det föregående steget är det 
inte nödvändigt att här åsätta nivåerna entydiga värden i sifferform. En 
tänkt skala kan dock möjligen också här vara till ledning i den interna 
besluts processen. 

Per se-relevansen kan också, men behöver inte, ha en "riktning". T.ex. 
är det lättare att motivera och acceptera en friare, mindre förutsebar tolk
ning till den skattskyldiges fördel än till hans nackdel.698 

Om ovanstående led i komplementnivån summeras - vi kan tänka oss 
att man räknar samman resultatet av dem - erhålls den slutliga relevan
sen hos de olika målen i det aktuella fallet. Dessa summor adderas sedan 
och man väljer i princip den tolkning som fått den högsta summan. Däri
genom har man inventerat viktiga aspekter på frågan och tagit ställning 
till vilka skäl som faktiskt väger tyngst. 

8.4.8 De två nivåernas inbördes förhållande 

Prima facie-nivån och komplementnivån samverkar på ett intimt sätt. Jag 
skall här diskutera nivåernas inbördes förhållande närmare. 

Prima facie-teknikerna får stor betydelse inom komplementnivån. De 
är absolut nödvändiga för att uppnå för rättstillämpningen viktiga mål 
som regelnärhet, förutsebarhet, likformighet och hanteringsekonorni. 
Tex. kan förutsebarhet knappast uppnås om man avviker från prima 
facie-nivåns metoder. Mycket starka skäl bör krävas för att rättfärdiga en 
avvikelse från klara tolkningsförslag enligt prima facie-nivån. Prima 
facie-teknikerna utgör alltså fundamentala utgångspunkter i en prövning 
enligt komplementnivån. Normalt bör därför prima facie-nivån leda till 
samma resultat som Mb meteiden. Prima facie-nivån påverkar således 
komplementnivån såtillvida att e~prövning enligt komplementnivån 
måste bygga på prima facie-nivån. f\c.o ~pl e. .....,c-itVl~l)2..., 

Mot bakgrund av att prima facie-nivån är så viktig kommer det i enkla 
fall inte att vara någon krävande process att reflektera över om den valda 
tolkningen är den som ligger bäst i linje med rättstillämpningens mål. I 
rutinfall kan det göras närmast undermedvetet. Det är ingen mening att 
göra det svårare för sig än nödvändigt, när rättskälloma ger klara 
besked.699 Därför kan ML-metoden hanteras relativt enkelt i normala 
fall. 700 

698
· Lodin m.fl. 1997 s. 535f. 

699· Bydlinski 1991 s. 559 och 560. Jämför även Bergholtz 1987 s. 396 m.v.h., om dom
skäl. 
700· Jämför vid not 689. 
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Komplementnivån supplerar prima facie-nivån när denna inte ger till
räcklig ledning. Att supplera ett beslutsunderlag (här främst rättskälloma 
och prima facie-teknikerna) innebär inte i sig att man också avviker från 
detta. En konflikt kan dock naturligtvis uppstå mellan de två nivåerna. I 
uttrycket prima facie ligger att man kan avvika från den givna tolknings
tekniken om tillräckligt starka skäl föreligger. Att så ska kunna ske är 
också ett av syftena med ML-metoden. Ett gmndläggande element i den i 
denna avhandling företrädda synen på rättstillämpning är just att man bör 
se till flera faktorer än endast regleringsinformationen och några enkla 
hanteringsregler. ML-metoden gör det svårt att med stöd av en rättskälle
princip om följsamhet till förarbeten försvara sådant som långt drivna 
tolkningar av förarbetena, användning av förarbeten till annan lagstift
ning än den aktuella, följ samhet till förarbetsuttalanden som ligger min
dre väl i linje med lagtexten och förarbetsuttalanden som är materiellt 
klart olämpliga. Enligt min uppfattning finns anledning till oro om kom
plementnivåns aspekter överhuvudtaget inte övervägs i åtminstone RR:s 
dömande verksamhet och i någon form färgar denna. Den breda belys
ning som komplementnivån ger, borgar för att ställningstagandet när 
avvikelse från komplementnivån/standardmetoden anses nödvändigt är 
detta är verkligt väl övervägt. Ett nyckelord för ML-metoden är just upp
märksammande. 

Supplering av prima facie-nivån genom komplementnivån eller avsteg 
från prima facie-nivån med stöd av komplementnivån kan leda till att 
prima facie-nivån vidareutvecklas i riktning mot mer förfinade eller klara 
regler. Komplementnivån kan därmed komma att påverka prima facie
teknikema. Låt oss t.ex. säga att två rättskällor som båda anses viktiga 
talar för olika tolkningar (och att dessa källor är de enda av praktisk rele
vans för det aktuella fallet) och att prima facie-nivån saknar en regel för 
en sådan kollision. Kollisionen måste då lösas med ledning av komple
mentnivån. När och i takt med att sådana fall får sin lösning på komple
mentnivån, kommer dessa lösningar att kunna anammas som inslag i 
prima facie-nivån. Komplementnivån påverkar således i sin tur prima 
facie-nivån. Ett intimt växelspel råder sålunda mellan prima facie-nivån 
och komplementnivån. 

8.4.9 Om förarbetenas ställning 

Med ett metodologiskt synsätt som målstyrd lagtolkning skall alltså inte 
någon i förväg bestämd och slutlig argumenthierarki fastställas. Istället 
avgörs lagtolkningen genom val mellan rättstillämpningens olika mål 
efter ovan redovisade principer. Jag kommer därför inte att ta ställning 
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slutligt, generellt och entydigt till frågan om under vilka förutsättningar 
förarbetena bör följas. Med ML-metoden framstår svaret på om den slut
liga rättstillämpningen ligger i linje med förarbetsuttalanden eller inte i 
princip snarast som en restpost, efter en prövning enligt komplementni
vån. Med viss tillspetsning skulle man kunna säga att ML-metoden inne
bär att det strängt taget inte är förarbetena som följs ens när Jagen tolkas i 
ljuset av förarbetena, utan att domstolen väljer en tolkning i linje med 
förarbetena därför att det bidrar till att rättstillämpningens mål uppnås i 
så hög utsträckning som möjligt. Genom målstyrd lagtolkning får förar
betena en ställning helt och hållet som ett verktyg, och verktyg används 
när de bidrar med något. 

Detta synsätt förhindrar inte prognoser om hur förarbetena kommer att 
användas. Det är viktigt att understryka att målstyrd lagtolkning inte i sig 
betyder att förarbetena skulle få ett mindre praktiskt genomslag än tidi
gare. Däremot medför ML-metoden att man inte gärna kan följa förarbe
tena helt okritiskt, slentrianmässigt eller helt utan att se till andra 
aspekter än lag och förarbeten. Detta kan i praktiken få till effekt att för
arbetena kommer att följas i mindre utsträckning än annars. Med reserva
tion för hur målen kan komma att prioriteras inbördes (per se-relevansen) 
är dock min uppfattning att förarbetena även med målstyrd lagtolkning 
borde komma att få mycket stor praktisk betydelse. När förarbeten till det 
lagrum som tolkas ger entydiga och rimliga tolkningsförslag som ligger 
inom ramen för lagtextens ordalydelse och dessa förslag inte motsägs av 
tungt vägande argument, är det mycket som talar för en slutlig rätts
tillämpning i linje med förarbetena. Då bidrar förarbetena till lojalitet och 
regelnärhet, förutsebarhet, likformighet och hanteringsekonomi. Efter
som lagprodukter ofta är väl förberedda bidrar följsamhet till förarbeten 
ofta också till materiell lämplighet. 

Därtill talar mycket för att inom ramen för primafacie-nivån uppställa 
en stark rättskälleprincip om följsamhet till förarbeten, under förutsätt
ning att de ligger väl i linje med lagtexten. Detta är dock alltså inte det
samma som att de också kommer att följas. 

I de fall där man vid lagtolkningen avviker från förarbetsuttalanden är 
det viktigt att man tillkännager att förarbetena inte följs och att man 
motiverar detta ställningstagande. Många kan ha räknat med att förarbe
tena skulle följas och det är även viktigt att kriterierna för när förarbetena 
inte följs klargörs i rättspraxis. 
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8.5 ML-metoden och rättstillämpningens mål 
Jag har ovan presenterat ML-metodens teknik. Jag skall här närmare dis
kutera ML-metoden utifrån de konsekvenser den skulle kunna få för för
verkligandet av rättstillämpningens mål. Framställningen ger samtidigt 
en ytterligare belysning och nyansering av ML-metoden. 

8.5.1 Lojalitet och regelnärhet - eller relativism och anarki? 

ML-metoden kan kanske förefalla öppen för en stor obundenhet till rätts
källorna och alltför stora möjligheter för domstolarna att efter eget gott
finnande med stöd av komplementnivån komma fram till de tolkningar 
man anser passande. Någon "frirättslig" rättstillämpning är dock på intet 
sätt någon naturlig, eftersträvad eller nödvändig konsekvens av att ML
metoden tillämpas. Jag skall här diskutera detta och därvid återknyta till 
framställningen i avsnitt 2.5 om anledningen till att dagens rättstillämp
ning är relativt lojal, enhetlig och förutsebar. De faktorer jag pekade på i 
detta sammanhang skulle nämligen enligt min bedömning definitivt ha 
förutsättningar att vara på motsvarande sätt relevanta som de är idag om 
ML-metoden tillämpades. 

Jag pekade i 2.5 på att det råder en tämligen bred konsensus om många 
frågor och att domarnas goda omdöme förhindrar annars tänkbara över
raskande och/eller olämpliga beslut. Vidare påpekades att en omfattande 
hanteringstradition och det ofta omfattande och vägledande juridiska 
källmaterialet skapar förutsättningar för en ordnad, enhetlig och förutse
bar rättstillämpning. 

Mycket starka sakskäl talar, som återkommande påpekats, för en syn
nerligen stark bindning till utfallet av en traditionell lojal tolkning av lag
texten och även för en rättstillämpningen väl i linje med centrala 
kompletterande rättskällor. Därvidlag föreligger ingen skillnad om ML
metoden används. Det finns mot bakgrund härav inte heller någon anled
ning till att befara att det juridiska källmaterialet (rättskälloma) skulle 
komma att bli mindre informativt om ML-metoden användes.70 1 

Inget hindrar heller att regler och regelbundenheter i måls och 
tolkningsmetoders ställning i juridisk argumentation uppstår och bibe
hålls. Det är önskvärt att de eftersträvas. Som påpekats kan och bör också 

7o1. Tolkningsmetodema och produktionen av rättskällor påverkar som påpekats varandra 
ömsesidigt, se Hellner 1990, Hultqvist 1995 s. 48 och Strömberg 1964 s. 626ff. Eftersom 
källmaterialet även med ML-metoden skulle ha utomordentligt stor betydelse finns ingen 
anledning anta att det med tiden skulle bli mindre utförligt p.g.a. av ML-metoden. 
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dagens metoder och värderingar i mycket hög utsträckning inlemmas i 
ML-metoden. 

Det är inte heller något som hindrar att konsensus uppstår om att vissa 
inslag i rättskälleläran skall uppfattas som mer eller mindre ovillkorliga 
ramar för lagtolkningen. Man bör t.ex. självfallet inte avvika från klar 
lagtext annat än när det är alldeles klart att en sådan rättstillämpning är 
den enda förnuftiga och att skälen för en sådan tolkning väger tyngre än 
skälen för andra tolkningar. Vidare framstår det som självklart att EG
rätten skall följas . Det uppstår som sagt ett betydande socialt och for
mellt tryck att inte avvika från normala metoder för lagtolkning. Enligt 
min bedömning talar inget för att denna typ av faktorer skulle få mindre 
betydelse med ML-metoden. 

Sammanfattningsvis talar mycket för att rättstillämpningen skulle bli 
lika regelnära och lojal med ML-metoden som med dagens praktiska 
juridiska metod och för att domstolarna inte skulle komma att ta sig 
större friheter än idag. 

8.5.2 Förutsebarhet och likformighet 

Förutsebarhet förutsätter förutsebara tolkningsförslag som följs vid rätts
tillämpningen.702 Den huvudsakliga garanten för förutsebarhet är här 
prima facie-nivån, som oftast ger klara tolkningsförslag. Eftersom prima 
facie-nivåns tolkningsförslag väger tungt inom ramen för komplementni
vån (bl.a. just av förutsebarhetsskäl) talar mycket för att enkla frågor 
även fortsättningsvis skulle vara enkla och förutsebara och bli likformigt 
avgjorda. Här är utrymmet för egna ideer mycket begränsat. Detta gäller 
inte minst i ljuset av faktorerna diskuterade i 2.5 och 8.5.1. 

Komplementnivån innebär att man analyserar relevansen hos respek
tive mål isolerat. Komplementnivån kan därför innehålla särskilda kom
pletteringsprinciper inom ramen för målet förutsebarhet, som inte hör till 
prima facie-nivån.703 Här kan man t.ex. uppställa vissa speciella principer 
om i vilka fall förutsebarhet är mest viktigt. Här skulle i princip metodo
logiska prejudikat kunna ge ledning. Som sagt kan också avsteg från de 
mest väntade förslagen vara motiverade just för att bidra till förutsebar
het på längre sikt och över en större grupp mål. 704 

För förarbetenas del kan enligt min mening sägas att när de ger klar 

702
· Se 3.3. 

703 Det är enligt min bedömning ingen viktig fråga vilka regler som är att hänföra till 
prima facie-nivån och vilka som är att hänföra till komplementnivån. 
704· Se 3.3.2. 
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och acceptabel information och inga starka motskäl talar för en annan 
tolkning, skall förarbetsuttalandena väga tungt. Och det är just i dessa 
fall de bör få genomslag. 

8.5.3 Materiell lämplighet, domskäl och hanteringsekonomi 

ML-metoden är ägnad att motverka en alltför ensidig belysning av frågor 
och ett okritiskt och osjälvständigt sökande i rättskälloma, t.ex. förarbe
tena. Domstolen förväntas i svåra fall analysera frågorna ur ett brett per
spektiv och se till många aspekter. Detta reducerar risken för okritisk 
hållning och ger förutsättningar för en materiellt lämplig rättstillämp
ning. 

ML-metoden är dock självfallet inte någon garanti för materiellt lämp
liga slut. Vidare gör skatterättens politiska laddning och utpräglat kom
plexa teleologi (multimålkaraktär) att enighet inte alltid råder om vad 
som är lämpligt. Materiell lämplighet måste som sagt också vägas mot 
andra mål, om dessa talar för en annan tolkning. Här bör enligt min upp
fattning lojalitet och förutsebarhet prima facie definitivt ges företräde, 
om de entydigt talar för en annan tolkning. 

Jag har i 3.6 pläderat för att slutinstansavgöranden som huvudregel bör 
vara utförligt motiverade avseende skälen för ställningstagandet i rätts
frågan, med många tolkningsargument och tydligt uttalade kriterier för 
val mellan tolkningsalternativen. Det finns i och för sig inte någon direkt 
koppling mellan utförliga domskäl och till ML-metoden; man kan argu
mentera utförligt även inom ramen för andra rättskälleläror. Möjligen 
kan dock ML-metodens strukturerade uppbyggnad underlätta arbetet 
med domskrivning i kontroversiella fall. 

ML-metoden har inte särskilt stor relevans för hanteringsekonomin i 
rättstillämpningen. Ett större antal aspekter som bör begrundas är i och 
för sig ett ytterligare led i beslutsfattandet, men det behöver inte göra 
beslutsfattandet särskilt mycket mer tidskrävande. ML-metoden kan 
dock vara hanteringsekonomiskt gynnsam, eftersom hanteringsekonomi 
ses som ett mål för rättstillämpningen. 

8.6 Sammanfattning och slutord 
En mängd önskemål och aspekter på rättskällelära och rättstillämpning 
kan identifieras. Bilden är komplex och det torde inte vara möjligt att 
ställa upp särskilt många hållbara, definitiva och universella regler för 
vilka tolkningsargument som skall vara avgörande. Trots detta kan man 
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argumentera för att söka uppställa en övergripande teoribildning för lag
tolkning och tolkningsprinciper av prima facie-karaktär inom ramen för 
denna teoribildning. 

Jag har ovan diskuterat tre starkt schematiserade tillvägagångssätt för 
lagtolkning; monistmodellen, argumenthierarkin och vågskålsmodellen. 
Alla dessa tillvägagångssätt har fördelar och nackdelar. Som huvudregel 
torde kunna sägas att monistmodellens och argumenthierarkins hårda 
styrning av beslutsfattandet under goda förutsättningar ger god förutse
barhet och likformighet, men att de är förenade med vissa problem. Styr
ningen är nämligen alltför kategorisk för att vara riktigt realistiskt och 
strikt tillämpade ger monistmodeJlen och argumenthierarkin en metodo
logisk immobilitet som kan sägas hindra domstolar från att söka vid en 
samlad bedömning lämpliga avgöranden. Vågskålsmodellen ger större 
frihet och anpassbarhet, men riskerar att bli alltför öppen och svår att för
utse. Prima facie-principer och andra faktorer kan dock minska utrymmet 
för beslutsfattarnas frihet och bidra till lämpliga och likformiga beslut. 

"Praktisk juridisk metod" i svensk skatterätt har, såvitt den överhuvud
taget kan fastställas, drag av alla dessa tillvägagångssätt och det är nog så 
den metodologiska teoribildningen bör se ut - en del fasthet och en del 
öppenhet. Ett problem med traditionell metod är dock att dess teoretiska 
grundvalar får sägas vara ganska osäkra. Enligt min uppfattning bör som 
sagt en övergripande teoribildning eftersträvas. 

Mitt förslag för att möta detta behov av övergripande teori bildning och 
för att få en metod som är väl ägnad att bidra till att rättstillämpningens 
mål uppnås, är vad jag kallar målstyrd lagtolkning, ML-metoden. Den 
grundläggande tanken bakom ML-metoden är att målen för rätts
tillämpningen bör ges en central plats också i beslutsfattandet i enskilda 
fall. De används alltså inte endast för att motivera utfonnningen av en 
given tolkningsmetodik utan har själva en funktion i själva problemlö
sandet. 

Arbetssättet i ML-metoden är i korthet att tolkningsargument invente
ras och re lateras till de olika målen för rättstillämpningen och att man 
därefter väljer den tolkning som gör att det eller de i det enskilda fallet 
mest relevanta målen uppnås. 

ML-metoden bygger på en tvåstegs analysmetod. Det första steget 
innebär analys av den aktuella rättsfrågan med ledning av en prima facie
nivå. Prima facie-nivån utgör en standardmetod för juridisk argumenta
tion i normala fall. Här styrs arbetet av olika regler och regelbundenheter 
för juridisk problemlösning de lege lata. Tillämpade förnuftigt ger de 
oftast god ledning och lämpliga och likformiga avgöranden. 

Efter prima facie-nivån belyses frågan med ledning av vad jag kallat 
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komplementnivån. Det första ledet i detta steg är att på basis av en grund
lig inventering av tänkbara tolkningsargument utreda vilken tolkning 
som bäst skulle svara mot respektive mål och hur klar och entydig denna 
indikation är. Det andra ledet är att fastslå målens per se-relevans, det vill 
säga hur centrala målen i sig är, i det aktuella fallet. 

Sedda tillsammans ger komplementnivåns båda led en uppfattning om 
vilket av tolkningsalternativen som står i samklang med de av rättstil
lämpningens mål som är mest relevanta i det aktuella fallet. Komple
mentnivån är principiellt överordnad prima facie-nivån, men den bygger 
i hög utsträckning på densamma. Komplementnivån kan också påverka 
innehållet i prima facie-nivån. 

ML-metodens teknik är tänkt att bidra till att de i varje enskilt fall mest 
relevanta målen uppnås i så hög utsträckning som möjligt. Jag ser i detta 
arbete uppfyllelse av rättstillämpningens mål som kriterium för god rätts
tillämpning. ML-metoden skall bidra till att dessa mål uppnås och kan 
alltså sägas vara ägnad att uppnå en maximalt god rättstillämpning. 

En mängd frågor har lämnats obeaktade eller obesvarade. Till en del 
beror detta på att jag inte haft för avsikt att besvara dem. Andra frågor är 
av en sådan art att de inte kan besvaras med rättsvetenskapliga metoder. 
ML-metoden löser alltså inte tolkningsproblemen; det kan ingen metod 
göra. Däremot kan ML-metoden bidra till att viktiga aspekter för besluts
fattandet uppmärksammas och den erbjuder en struktur för hantering av 
tolkningsfrågor. Eftersom rättstillämparen är den yttersta garanten för en 
god rättstillämpning är mycket vunnet redan genom användning av en 
arbetsmetod som fokuserar på för beslutsfattandet viktiga aspekter. 
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Zusammenfassung 

Kapitel 1 
Schwedische Gerichte messen bei der Auslegung von Steuergesetzen den 
Gesetzesmaterialien grosse Bedeutung bei. Es ist jedoch in Frage gestellt 
worden, ob man den Gesetzesmaterialien in einem so hohen Grade fol
gen sollte. In dieser Abhandlung werden passende Prinzipien fur die 
Anwendung von Gesetzesmaterialien als Auslegungsargumente disku
tiert, besonders in Hinsicht auf die Auslegung des Steuerrechts durch das 
höchste schwedische Steuergericht (Regeringsrätten). Auch allgemeinere 
Fragen der Gesetzesauslegung werden diskutiert und machen einen 
wichtigen Teil der Abhandlung aus. 

Kapitel 2 
In Kapitel 2 werden die grundlegenden Ausgangspunkte för die Auswer
tung von Argumentationsmethoden und Vorschläge in methodischen Fra
gen dargestellt. Der Ausgangspunkt fur die ganze weitere Arbeit ist in 
diesem Zusammenhang, dass das Recht als ein Kulturprodukt betrachtet 
wird, das ganz in unserer Macht steht und uns dient, dass die iibergrei
fende Zielsetzung dieser Tätigkeit ist, etwas zu leisten, was uns als 
erstrebenswert erscheint und dass diese Zielsetzung auch för die Urteils
sprechung gilt. Die Beschlussfassung muss deshalb von echten Zielen 
und Bediirfnissen gesteuert werden. 

Zuerst werden die iibergreifenden Ziele der Recbtsanwendung und der 
prinzipielle Stellenwert von Zielsetzungen för dieselbe in Hinsicht auf 
die juristische Argumentation diskutiert. Es wird daför argumentiert, dass 
Zielsetzungen för Recht und Rechtsanwendung (z.B. Voraussagbarkeit) 
eine der Methodenlehre und den Recbtsquellen iibergeordnete Stellung 
einnehmen sollten. Die Zielsetzungen sollten teils den Ausgangspunkt 
daför bilden, die juristische Argumentationstechnik zu gestalten, teils 
sollte man ihnen eine prinzipiell iibergeordnete Stellung gegeniiber der 
Methodenlehre und den Rechtsquellen zubilligen, um in extremen Fällen 
Abstriche davon motivieren zu können. Abweichungen vom klaren Wort
laut des Gesetzestextes werden jedoch im folgenden nicht behandelt. 

Was för die richterliche Tätigkeit erstrebenswert ist, ist natiirlich 
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abhängig von der gesellschaftlichen Funktion der Rechtsanwendung und 
von besonderen Voraussetzungen för diese (s.u.). Das i.ibergreifende Ziel 
der Rechtsanwendung ist folgendermassen definiert worden: 

Die Gerichte sollten die Auslegung erstreben, die, im Lichte der gesell
schaftlichen Funktion der Rechtsanwendung und besonderer Vorausset
zungen, nach abwägender Stellungnahme die sinnvollste Lösung einer 
konkreten Situation ausmacht. 

Dieser Ausgangspunkt wird in der weiteren Darstellung konkretisiert und 
in mehrere Zielsetzungen aufgespalten. Die Hauptfragen sind dann, wel
che Zielsetzungen die Rechtsanwendung hat, mit welchen Auslegungs
methoden diese verwirklicht werden können und wie die einzelnen Ziele 
im Verhältnis zueinander stehen - alles in besonderer Hinsicht auf die 
Anwendung von Gesetzesmaterialien bei der Auslegung der Steuerge
setzgebung. 

Ein selbstverständlicher Ausgangspunkt dabei ist, dass die Urteile der 
Gerichte durch die Gesetzgebung gesteuert werden und dass sie Loyalität 
gegeni.iber dem Gesetzestext zeigen, sich von ihm leiten lassen und ihn 
objektiv im Hinblick auf Wortlaut und systematische Stellung auslegen. 
Mit einer solchen Arbeitsweise verbunden ist auch eine gewisse Loyalität 
gegentiber dem Willen des Gesetzgebers wie er in den Gesetzesmateria
lien zum Ausdruck kommt. Diese Auffassung wird hier vertreten. 

Diese Loyalität wird jedoch nicht als das einzige Ziel der Rechtsan
wendung betrachtet. Die "angemessenste Lösung" kann wohl nur unter 
der Voraussetzung erreicht werden, dass mehrere Ziel vorstellungen 
gegeneinander abgewogen werden. Die Loyalität gegentiber einer Auto
rität hat ihre Grenzen. Eine erste Begrenzung besteht darin, dass die 
Rechtsquellen bei weitem nicht immer die Entscheidung in allen Ausle
gungsfragen fördem. Die Unsicherheit kann sehr wohl bestehen bleiben, 
auch wenn man geltend macht, der Rechtsanwender solle nicht nur 
gegentiber den Rechtsquellen, sondern auch gegeni.iber der Methoden
lehre loyal sein. Rechtsquellen und Methodenlehre bilden also kein deck
endes periodisches System miteinander; vom Rechtsanwender werden 
auch selbständige Entscheidungen verlangt. Diese sollten von den Ziel
setzungen der Rechtsanwendung gesteuert werden. 

Mehrere Ziele sollten also aufgestellt werden. Diese können dann der 
Diskussion i.iber juristische Argumentation zugrundeliegen. Sie können 
auch eine Basis för Ergänzungen abgeben, wenn die "gewöhnliche" 
juristische Arbeitsweise zu unklaren Resultaten föhrt oder för die Uber
pri.ifung des Resultats einer normalen loyalen Auslegung. In der Abhand
lung werden folgende Zielsetzungen diskutiert: 1) Gerichtsurteile sollten 
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in einem hohen Grade durch materielle und methodologische Regeln 
gesteuert werden und <lie Gerichte sollten Loyalität gegentiber <ler 
Gesetzgebung und den Grundsätzen, <lie sie geprägt haben, anstreben. 2) 
Die Rechtsanwendung sollte voraussehbar sein. 3) Die Rechtsanwen
dung sollte gleichförmig sein, d.h. dass gleiche Fälle gleich beurteilt wer
den. 4) Die Rechtsanwendung sollte auf <lie materiellen Effekte 
Ri.icksicht nehmen. 5) Des weiteren sollte man Entscheidungsgriinde 
angeben, die unter anderem för die zuki.inftige Rechtsanwendung 
wegweisend sind und die Uberprtifung der Gri.inde för Entscheidungen 
erlauben. 6) Schliesslich miissen die ökonomischen Aspekte der Handha
bung beachtet werden. Die beiden letztgenannten Zielstellungen richten 
sich nicht primär auf das mate1ielle Resultat, sind aber von indirekter 
Bedeutung för die anderen und daför, wie Materialien angewendet wer
den sollten in juristischer Argumentation. 

Mehrere Zielsetzungen för die Rechtsanwendung sind also fur die 
Wahl zwischen verschiedenen Auslegungsaltemativen relevant. Zur 
Beantwortung der Frage, was denn die "bei abgewogener Beurteilung 
angemessenste Lösung " sei, sollen der hier vertretenen Auffassung nach 
Auslegungsfragen vor dem Hintergrund der Zielsetzungen för die 
Rechtsanwendung entschieden werden. Eine zentrale Frage in diesem 
Zusammenhang sollte sein, welche Auslegung die wichtigsten Zielstell
ungen verwirklicht. Rechtsquellen und die verschiedenen Regeln der 
Methodenlehre sind zentral in diesem Prozess, und zwar deshalb, weil 
sie, und unter der Voraussetzung dass sie faktisch dazu beitragen, die 
Ziele der Rechtsanwendung zu erreichen. 

Trotz der Multizielteleologie <ler Rechtsanwendung bilden ein urnfas
sendes juristisches Quellenmaterial und Regeln und Regelmässigkeiten 
zum Zwecke juristischer Beschli.isse gute Voraussetzungen för eine 
geordnete Rechtsanwendung. Gesunder Menschenverstand und kein ge
ringer sozialer und formaler Druck althergebrachte Methoden zu verwen
den, tragen dazu bei, dass diese guten Voraussetzungen klug ausgenutzt 
werden. 

Kapitel 3 
Im Kapitel 3 werden die Ausgangspunkte in Kapitel 2 konkretisiert und 
weiterentwickelt. Die obengenannten Zielsetzungen sollen diskutiert 
werden. Die Diskussion bertihrt folgende Fragen: Warum die genannten 
Ziele als Ziele för die Rechtsanwendung betrachtet werden sollen, wie 
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die entsprechenden Ziele in der Rechtsanwendung erreicht werden kön
nen und das Verhältnis der Ziele untereinander und zu verschiedenen 
Techniken der Auslegung. 

Stabilität, Voraussagbarkeit und Gleichförrnigkeit in Rechtsanwen
dung und Rechtssystem setzen Regeln voraus, die bindend sein sollen 
und die in gewissen Grenzen auch auf eine loyale Weise angewendet 
werden. Deshalb sollte man bindenden Regeln, die als ausserordentlich 
starke Hauptregel beabsichtigt sind, folgen, und sie loyal auslegen in 
Hinsicht aufWortlaut und Systematik. Bis zu einem gewissen Grade soll
ten auch Gesetzesmaterialien von dieser Loyalität umfasst werden. 

Es wird auch daför argumentiert, was ich Regelnähe genannt habe, 
was bedeutet, dass die Gerichtsentscheidungen vereinbar mit und in 
hohem Grade das Resultat von materiellen und methodologischen 
Regeln sein sollen. Damit sind nicht nur bindende Quellen, sondern auch 
Regeln und Prinzipien in der Methodenlehre gemeint. 

Nach dem Beitritt Schwedens zur EU soll das Gemeinschaftsrecht von 
schwedischen Gerichten angewendet werden und schwedische Regeln 
sollen EG-rechtskonform ausgelegt werden. Soweit schwedische Regeln 
EG-rechtskonform ausgelegt werden sollen, mangelt es den schwedi
schen Gesetzesmaterialien an Autorität und sie können nur eine informa
tive Funktion iibernehmen. Nichts hindert jedoch die Gerichte daran, den 
Gesetzesmaterialien zu folgen, wenn sie mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar sind. Im Steuerrecht wird der Anwendung von Gesetzesmateri
alien viel Raum gelassen. 

Voraussagbarkeit scheint bei der Auslegung von Steuerrecht oft das 
wichtigste Anliegen zu sein. Die Gerichte können in dieser Richtung 
arbeiten teils indem sie iiber die verwendeten Auslegungsmethoden und 
die Bedeutung materieller Rechtsregeln informieren, teils indem sie Aus
legungsmethoden verwenden, <lie eine gute Voraussagbarkeit gewährleis
ten. Solche Auslegungsmethoden sollen auf <ler einen Seite bekannt und 
einheitlich sein, damit die Steuerpflichtigen voraussehen können, wel
chen Auslegungsargumenten entscheidende Bedeutung beigemessen 
wird, auf der anderen Seite sollen sie prädiktable Auslegungsvorschläge 
bereithalten. Es lässt sich generell schwer sagen, welcher Typ von Ausle
gungsargumenten solche Auslegungsvorschläge bereithält. Es wird 
immer schwer vorauszusehende Fälle geben. In Zweifelsfällen sollte das 
Urteil zum Vorteil <les Steuerpflichtigen ausfallen, aber erst, nachdem der 
Gesetzestext ausgelegt und ergänzende Rechtsquellen konsultiert worden 
sind. Diesem Prinzip sollte jedoch keine zu grosse Bedeutung beigemes
sen werden. Es entsteht dann das Risiko, dass die Anzahl der Prozesse 
steigt. Dieses Prinzip ist auch nicht immer verwendbar oder sinnvoll, 
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zum Beispiel kann es darum gehen, wer von mehreren Steuerptlichtigen 
eine gewisse Steuer bezahlen soll. 

Es kann fruchtbar sein zu diskutieren, fur welche Gruppen die Be
steuerung voraussehbar sein soll. Hier wird daför gehalten, dass ein Prin
zip der Voraussicht auf zwei Ebenen erstrebenswert ist. Die Gerichte 
sollten die Voraussehbarkeit (in unterschiedlichen Graden) auf zwei Ebe
nen der Handhabung fördem und in ihrer Rechtsanwendung diese beiden 
Ebenen bei der Auslegung des Steuergesetzes beriicksichtigen. Es sollte 
erstens möglich sein, durch das Studium des Gesetzestextes und seines 
unmittelbaren Kontextes ungefähr vorauszusehen, welche Bedeutung 
eine Gesetzesstelle hat, und man sollte fordern können, dass dieser vor
läufige Eindruck in der Rechtsanwendung nicht ohne besondere Grtinde 
unberiicksichtigt bleibt. Zweitens sollte es möglich sein, das Resultat der 
Rechtsanwendung nach einer sorgfältigen Ermittlung vorauszusehen. 

Ein weiteres wichtiges Ziel för die Rechtsanwendung ist die Gleichbe
handlung, eine gleichförmige Rechtsanwendung. Formale Gleichbe
handlung wird hauptsächlich durch gleiche Auslegungsmethoden 
erreicht, die in Voraussehbarkeit resultieren. 

Hier wird daför argumentiert, materiell sinnvolle Entscheidungen zu 
treffen und dies als eines der Ziele för die Rechtsanwendung zu betrach
ten. Der Begriff der materiell sinnvollen Entscheidung ist seiner Natur 
nach sehr offen, was sinnvoll ist oder nicht, ist in hohem Grade abhängig 
von den Umständen im Einzelfall. Deshalb sollte man sich lieber von 
einer Anzahl von Leitprinzipien fi.ihren lassen, als von einer eindeutigen 
und erschöpfenden Definition. Die zentralen steuerrechtlichen Prinzipien 
(z.B. das Kontinuitätsprinzip und das Neutralitätsprinzip) können u. a. 
solche Wegweiser sein. Weiterhin kann man danach streben, Regeln eine 
systemkohärente Auslegung zu geben, so dass das Regelsystem sich so 
weit wie möglich als ein zusammenhängendes vemtinftiges System er
klären lässt. 

Ein weitere Ziel ist es, die Entscheidungsgrtinde optimal zu gestalten. 
Dieses Ziel ist von grösster Bedeutung för die juristische Argumentation, 
för die Legitimität der Rechtsordnung und för das Erreichen anderer 
Ziele fur die Rechtsanwendung. Hier wird daftir argumentiert, dass die 
Entscheidungsgriinde eine eingehende Argumentation in der Rechtsfrage 
enthalten, damit mehrere Auslegungsargumente erprobt werden, falls das 
nicht als iibertliissig erscheint, dass das Gericht Rechenschaft ablegt tiber 
die Grtinde und Prinzipien der Wabl zwischen Auslegungsargumenten 
und Auslegungsalternativen und dass das Gericht sich in materiellen und 
methodologischen Fragen prinzipiell äussert. 

Das letzte zu diskutierende Ziel ist die Ökonomie der Handhabung. 
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Die Auslegungsmethoden mi.issen im Normalfall von normalen Juristen 
gehandhabt werden können, deren Zeit begrenzt ist. Das Oberste Steuer
gericht (Regeringsrätten) kann jedoch zur Voraussehbarkeit und zur Han
tierungwirtschaftlichkeit in niedrigeren Instanzen durch gute und 
ausföhrliche Entscheidungsgrilnde beitragen. 

Die Zielsetzungen stehen in einem interessanten Verhältnis zu den 
Auslegungsmethoden. Nicht selten werden die Ziele durch teilweise 
unterschiedliche Auslegungsmethoden erreicht und das scheint daför zu 
sprechen, dass Auslegungsalternativen untereinander unvereinbar sein 
können. Andererseits kann eine gewisse Technik der Auslegung sehr 
wohl dazu beitragen, dass mehrere Ziele erreicht werden. Wenn eine 
"Standardmethode" entwickelt wird, mit deren Hilfe man in erster Linie 
Fragen durch eine normale Auslegung des Gesetzestextes entscheidet 
und in zweiter Hand vor dem Hintergrund von Gesetzesmaterialien und 
der Rechtspraxis, erföllt diese normalerweise alle Zielsetzungen der 
Rechtsanwendung recht gut. Andere Auslegungsmethoden und nuancier
tere Sehweisen werden deshalb erst in komplizierteren Fällen praktisch 
relevant. 

Es di.irfte also in der Praxis möglich sein, alle oder wenigstens die 
meisten Ziele zu erföllen, besonders in einfachen Fällen. Es ist jedoch 
nicht immer möglich, Prädiktabilität z.B. kann wohl kaum in allen Situa
tionen erreicht werden. Die Ziele können auch mehr oder weniger unver
einbar rniteinander sein. Welche sollen dann als die wichtigsten betrach
tet und vo1rnngig behandelt werden? In erster Linie muss nati:irlich fast 
immer das Loyalitätsziel soweit erföllt werden, dass die bindenden 
Rechtsquellen den Ausschlag geben. Man komrot jedoch nicht sehr weit 
rnit diesem Prinzip, wenn in scbweren Fällen der Gesetzestext rnehrere 
unterschiedliche Auslegungen zulässt. Es gibt keine objektive Antwort 
auf die Frage, welche Abwägung/ Auffassung in solchen Dingen die rich
tige ist, es spricht aber vieles daför, dass die Voraussehbarkeit eine zen
trale Rolle spielt. 

Man kann sich jedoch fragen, ob es wirklich notwendig oder sinnvoll 
ist, ein Ziel fur das wichtigste zu halten. Verschiedene Ziele sind in ein
zelnen Fällen von unterschiedlichem Gewicht und verschieden erreich
bar. Es ist kaum machbar, einigen von ihnen eindeutig den Vorrang zu 
geben. Das wichtigste di.irfte sein, dass die Gerichte vor einer Entschei
dung die Zielvorstellungen der Rechtsanwendung, deren Relevanz, 
Bedeutung und Erreichbarkeit im Einzelfall i.iberdenken. 
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Kapitel 4 
In diesem Kapitel wird dargestellt, wie das Regierungsgericht Gesetzes
materialien bei der Auslegung des Steuergesetzes verwendet und danach 
wird diskutiert, wie gut sich diese Anwendung dazu eignet, zur Erreich
ung der Ziele för die Rechtsanwendung beizutragen. 

Wenn sie wegweisend sind, folgt man den Gesetzesmaterialien sehr 
genau. Aussagen der Gesetzesmaterialien zählen weniger als der reine 
Gesetzestext und in einigen Fällen hat das Regierungsgericht den Geset
zestext nach systematischen oder teleologischen Methoden ausgelegt und 
ist damit zu einer Auslegung gelangt, die den Gesetzesmaterialien entge
genläuft. Es wird behauptet, dass die Orientierung an den Gesetzesmate
rialien als Methode so etabliert ist, dass man von einem Rechtsquellen
prinzip sprechen kann, das beinhaltet, dass man dem Sinn der Gesetzes
materialien folgen soll, wenn nicht entscheidende Grtinde för eine andere 
Auslegung sprechen. 

Oas schwedische Prinzip, bei der Auslegung des Steuergesetzes den 
Gesetzesmaterialien zu folgen, kann in hohem Masse dazu beitragen, 
dass die Ziele der Rechtsanwendung erreicht werden und es gibt gute 
Gri.inde daför, dieses Prinzip zu einem Standardverfahren werden zu las
sen. Es ist eine loyale und regelnahe Technik, sie kann zu Prädiktabilität 
und Gleichheit in der Rechtsanwendung beitragen. Gleichzeitig ist es 
wichtig, die Orientierung an den Gesetzesmaterialien nicht kritiklos zu 
betreiben. Es ist wichtig, auch den Gesetzestext zu diskutieren und 
andere denkbare Auslegungsargumente nicht zu verwerfen. Indem man 
die verschiedenen Ziele der Rechtsanwendung, andere Rechtsquellen 
und mehrere verschiedene Auslegungsargumente einbezieht, werden 
wichtige Aspekte der Beschlussfassung hervorgehoben. Meistens wird es 
seine Grilnde haben, das Gesetz in Dbereinstimmung mit den Gesetzes
materialien nach erfolgter Untersuchung auszulegen. 

Kapitel 5, 6, 7 
In den Kapiteln 5-7 wird die Methodenlehre im deutschen Steuerrecht 
und die Anwendung von Gesetzesmaterialien durch den Bundesfi
nanzhof studiert. Oie Absicht dabei ist, die schwedische Methodenlehre 
zu perspektivieren und zu diskutieren, ob Unterschiede för die Gesetzes
auslegung des Regierungsgerichts in Schweden nutzbar gemacht werden 
können. 

Oas deutsche Steuerrecht hat im Prinzip die gleichen Rechtsquellen 
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wie das schwedische und auch in formaler Hinsicht haben sie das ent
sprechende Gewicht. 

In der Praxis existierenjedoch gewisse deutliche Unterschiede, sowohl 
was den Zugang zu den Rechtsquellen als auch ihre Ausformung und 
Anwendung in der Gesetzesauslegung betrifft. 

Gesetzesmaterialien spielen im deutschen Steuerrecht ei ne weniger 
grosse Rolle als im schwedischen. Der Bundesfinanzhof verweist relativ 
selten auf Gesetzesmaterialien. Wahrscheinlich beruht das in erster Linie 
darauf, dass die Materialien weniger Information als die schwedischen 
enthalten und dass es als iiberfliissig betrachtet wird, darauf hinzuweisen, 
wenn der Gesetzestext oder wesentlichere Auslegungsargumente klare 
Antworten geben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Bundesfi
nanzhof intern immer die Gesetzesmaterialien (ev. durch Gesetzeskom
mentare) zu Rate zieht, zumindest in zentralen Fragen. 

Die Gesetzesmaterialien enthalten in erster Linie Information tiber den 
allgemeinen Sinn und Zweck der Gesetzgebung und in den Entschei
dungsgrtinden wird vor allem diese Art von Information angeföhrt. In der 
methodologischen Theorie wird rnitunter auch hervorgehoben, dass die 
tibergreifenden Wertvorstellungen des Gesetzgebers wichtiger för die 
Rechtsanwendung sind, als Vorstellungen in Einzelfragen. 

Man ist der Ansicht , dass bei der Gesetzesauslegung den Gesetzesma
terialien nur dann eigentliche Bedeutung zugemessen werden sollte, 
wenn ihre Aussagen in irgendeiner Form im Gesetzestext ihren Nieder
schlag gefunden haben ( die von mir so genannte Andeutungsforderung, 
s.o.S. 129). Diese Forderung ist prinzipiell wichtig för die Anwendung 
von Gesetzesmaterialien, scheint aber in der Praxis nur zu bedeuten, dass 
Gesetzesmaterialien, die dem Gesetzestext zuwiderlaufen, nicht beachtet 
werden. Der praktische Unterschied zu dem in Schweden oft wiederhol
ten Prinzip, die Gesetzesmaterialien sollten "im Gesetzestext enthalten 
sein" ist aus diesem Grunde gar nicht so gross. Aber, und das ist wesent
lich, es werden in den Entscheidungsgrtinden des Bundesfinanzhofs so 
gut wie immer Materialienaussagen gegen mehrere andere Auslegungs
argumente abgewogen. 

Normalerweise wird den Materialien nicht einmal besonders grosse 
Bedeutung zugemessen, wenn sie interessante Auslegungsinformation 
enthalten, die mit der Andeutungsforderung tibereinstimmt. Die Methode 
ist in bohem Grade objektivistisch. Anleitung aus den Gesetzesmateria
Iien soll in erster Linie dazu verwendet werden, die Richtigkeit einer 
Auslegung, die eher objektivistischen Methoden entsprungen ist, zu be
stätigen. Viele Entscheidungen, in denen den Materialien die grösste 
Bedeutung beigemessen wurde, zeichnen sich dadurch aus, dass es 
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schwierig gewesen zu sein scheint, sie durch rein objektivistische Metho
den zu treffen oder mit solchen Argumenten zu begriinden. Die schliess
liche Rechtsanwendung lag rneiner Meinung nach in allen den Fällen, in 
denen auf Materialien hingewiesen wurde, innerhalb des Rahmens mög
licher Auslegungen im Gesetzestext In keiner von den untersuchten 
Entscheidungen haben die Materialien dem Gesetzestext Ergänzungen in 
der Form von neuen Voraussetzungen oder Forderungen zugeftihrt. 

Vor allem drei Typen von Rechtsquellen dtirften grössere Bedeutung 
haben als in Schweden, die Rechtspraxis, die Doktrin und das Grundge
setz. In den Uiteilen des Bundesfinanzhofs referiert man viel häufiger die 
Rechtspraxis. Diese hohe Frequenz kann damit erklärt werden, dass etwa 
zehnrnal so viele Referate von letzter lnstanz produziert werden und dass 
die Entscheidungsgri.inde des Bundesfinanzhofs wegweisend sind. Man 
drtickt unter anderem in hohem Masse und auf eine allgemeingtiltige 
Weise materielle und methodologische Stellungnahmen aus. Nach den 
Entscheidungsgri.inden zu urteilen hat auch die Doktrin eine grosse 
Durchschlagskraft, besonders die zentralen Gesetzeskommentare. Auch 
die Bedeutung der Doktrin muss im Lichte der Tatsache gesehen werden, 
dass diese deutlich von grösserem Umfang ist als die schwedische. 

Die engere Bedeutung des Gnmdgesetzes ist komplex. Es ist jedoch 
sicher, dass das Grundgesetz grosse Bedeutung hat för die Rechtsanwen
dung und die Theoriebildung auf methodologischem Gebiet. Der Bun
desfinanzhof lässt sich oft vom Grundgesetz leiten und es ist ein 
zentrales Auslegungsprinzip, dass Steuerregelungen unter gewissen 
Voraussetzungen verfassungskonform ausgelegt werden sollen. In der 
Rechtsanwendung des Bundesfinanzhofs scheint das Grundgesetz prak
tisch viel relevanter zu sein als das Schwedische Grundgesetz (Reger
ingsformen) irn Regierungsgericht Schwedens. 

Vier verschiedene Auslegungsargumente nehmen in der Gesetzesaus
legung des Bundesfinanzhofs eine filhrende Position ein: sprachliche, 
systernatische, teleologische und historische. Sie sind funktional ineinan
der integriert und es gibt keine ganz eindeutige Rangordnung zwischen 
ihnen. Ausserdem sind auch andere Aspekte von Bedeutung, zum Bei
spiel die verfassungskonforrne Auslegung. Generell ist jedoch die histo
rische Methode weniger schwerwiegend als die tibrigen. Die Argumen
tation ist stark ausgerichtet auf die Analyse des Wortlauts des Gesetzes
textes und die systematische Stellung der Regeln. 

Zur Auslegung im Rahmen des Gesetzestextes ist oft noch etwas mehr 
vonnöten als eine sprachliche Analyse. Hier kommt teleologische Argu
mentation zur Anwendung. Es ist bezeichnend för den Bundesgerichts
hof, oft zweckorientiert zu argumentieren, meiner Meinung nach 
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häufiger und deutlicher als in den Entscheidungsgriinden des Regie
rungsgerichts. Eine wichtige Quelle zur Festlegung des Zwecks einer 
Gesetzesregel ist ihr Kontext. Die Systematik spielt auch im schwedi
schen Recht eine wichtige Rolle, aber ich möchte wie gesagt trotzdem 
hervorheben, dass Argumentation auf der Basis des Kontextes im deut
schen System mehr fokussiert wird. Um den Zweck des Gesetzes fest
zustellen, werden manchmal auch Gesetzesmaterialien verwendet. 

Der Bundesfinanzhof fi.ihrt oft mehrere Auslegungsargumente zur 
Sti.itze der gleichen Schlussfolgerung an und man beachtet Auslegungs
argumente, die för andere Auslegungsalternativen sprechen als die, die 
man schliesslich wählt. Damit bekomrnt die Argumentation manchmal 
den Charakter eines offenen Abwägens zwischen verschiedenen Gri.inden 
und Auslegungsalternativen. Die Entscheidungsgriinde sind sehr gri.ind
lich und ausföhrlich und allgemeine Prinzipien in Rechts- und Metho
denfragen werden oft beriihrt. 

Im zweiten Teil von Kapitel 7 wird die Frage diskutiert, ob die metho
dologischen Verfahren im Bundesfinanzhof sich auch för das Regie
rungsgericht eignen wi.irden. Es wird dafi.ir argumentiert, dass bei der 
Auslegung des Steuerrechts in Schweden den Gesetzesmaterialien auch 
weiterhin grosse Bedeutung beigemessen werden sollte. Schwierige Fra
gen nur auf der Grundlage von Gesetzestexten entscheiden zu wollen, 
setzt oft eine markiertere teleologische Argumentationstechnik voraus, 
was der Voraussehbarkeit und der Gleichförmigkeit zum Schaden gerei
chen kann. Dagegen muss jedoch der Gesetzestext eingehend analysiert 
werden. Eine solche Analyse kann einen Teil einer breiteren Argumenta
tionstechnik ausmachen, wie im Bundesfinanzhof. 

Ein ausgebautes Präjudikatsrecht und eine reichhaltige Doktrin sind 
natiirlich von V01teil, setzen in der Praxis aber voraus, dass das Land 
gross ist. Das Regierungsgericht kann jedoch den Umfang des Präjudi
katsrechts durch urnfassende Entscheidungsgriinde erweitern. Vielleicht 
wäre eine grössere Spezialisierung der Regierungsräte erstrebenswert. 
Der Unterschied zum schwedischen System ist gross, denn hier fällt 
jeder Richter Urteile inbezug auf das ganze öffentliche Recht, während 
es die Aufgabe des Bundsfinanzhofs ist, in einer von 11 Spezialabteil
ungen nur för das Steuerrecht Entscheidungen zu fällen. Der Dokt1in 
grössere Bedeutung beizumessen als bisher ist wahrscheinlich nur dann 
sinnvoll, wenn ein fi.illiger rechtswissenschaftlicher Dialog existiert, was 
in Schweden in vielen Fragen nicht gerade der Fall ist. 

Es ist eine verbreitete Auffassung, dass Grundgesetzfragen in der 
schwedischen Rechtsanwendung bisher praktisch nicht besonders aktuell 
gewesen sind. Der Unterschied zur Stellung des Grundgesetzes in der 
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Rechtsanwendung des Bundesfinanzhofs muss aJs ziemJich merkbar 
bezeichnet werden. Methodische Fragen anhand des Grundgesetzes zu 
diskutieren, könnte eventuell zu Stabilität und Legitimität beitragen. 

Kapitel 8 
In diesem Kapitel wird versucht, die juristische Argumentation und die 
Wiinsche, denen oben Ausdruck verliehen wurde, einzufögen in eine 
i:ibergreifende Methodologie för die praktische Rechtsanwendung. 

Die ersten zwei Punkte stellen eine Diskussion iiber die Vorausset
zungen för die Ausfonnung einer Methodenlehre und iiber teils alterna
tive Arten und Weisen, wie juristische Argumentation durchzuföhren ist, 
dar. Nicht unerwartet wird offenbar, dass Zielsetzungen, Rechtsquellen 
und Auslegungsmethoden sich sehr unterschiedlich zueinander verhalten 
können. Auch eine ziemlich summarisch problematisierende Zusammen
stellung solcher Aspekte deutet darauf hin, dass es eine äusserst kom
plexe Aufgabe ist, eine Methodenlehre auszuarbeiten. 

Ich diskutiere hier drei stark typisierte Yeifahrensweisen, um die 
Rangordnung zwischen den Auslegungsargumenten festzulegen: Monis
tenmodelle bedeuten, dass ein gewisses Kriterium, z.B. der Zweck des 
Gesetzes, das entscheidende Kriterium der Gesetzesauslegung sein darf; 
Argumenthierarchien, dass man, ausgehend von einem gewissen metho
dologischen Hauptkriterium, z.B. dem Gesetzestext, zu einem anderen, 
im voraus bestimmten Subkriterium, z.B. Gesetzesmaterialien, und falls 
notwendig auch noch zu einem weiteren Subkriterium iibergeht, wenn 
die ersten beiden nicht klar genug sind, und schliesslich Waagschalen
modelle, die 'allen' Auslegungsargumenten gegeni.iber offen sind, deren 
eines man schliesslich wählt, da es am stärksten motiviert scheint. Die 
beiden erstgenannten wirken ansprechend, sind aber als Wegweiser nicht 
gut genug. Das Waagschalenmodell ist ftexibler, erhöht aber die Unsi
cherheit in der Wahl der Auslegungsargumente(/-altemativen). In der 
praktischen juristischen Tätigkeit ist die Gebundenheit an Regeln und 
eine gewisse Empirie mit einer gewissen Freiheit der Wahl unter den 
Auslegungsargumenten verbunden. Juristische Argumentation ist ein 
komplexes Konglomerat aus den verschiedensten Erwägungen, Theorien 
und Ri:icksichtnahmen und setzt Intuition und Erfahrung voraus. 

Schliesslich wird ein Methodenvorschlag lanciert, zielgerichtete juris
tische Auslegung, der mit Ausgangspunkt von den Wunschvorstellungen, 
die oben bechrieben wurden, diskutiert wird. Es handelt sich dabei nicht 
um eine vollständige und abgeschlossene und detaillierte Methodenlehre, 
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sondern eher um eine Anweisung fur eine Gedankenstruktur, <lie man 
dazu verwenden könnte, juristische Auslegungsfragen in erster Linie auf 
dem Gebiet <les Steuerrechts zu analysieren und zu lösen. 

Der Ausgangspunkt för diese Methode ist <lie in Kapitel 2 Jancierte 
Auffassung, dass <lie Zielvorstellungen der Rechtsanwendung eine i.iber
geordnete Stellung einnehmen. Ein Grundgedanke zielgerichteter juristi
scher Argumentation ist, dass <lie Zielvorstellungen <ler Rechtsan
wendung auch in Beschli.issen einzelner Fälle eine Rolle spielen sollten. 
Die Ziele sollen also nicht nur angewendet werden, <lie Ausformung 
einer vorgegebenen Methodenlehre zu motivieren, sondern selbst eine 
Rolle in <ler Argumentation iibernehmen. 

Die Methode baut auf zwei Niveaus, dem prima facie-Niveau und dem 
Komplementniveau. Das prima facie-Niveau ist <ler erste Schritt sowie 
<ler Ausgangspunkt <ler praktischen Problemlösung. Es handelt sich um 
eine provisorische (prima facie) Auslegungsmethodik, die aus ver
schiedenen Faustregeln und Regelgebundenheiten för die und in der 
juristischen Argumentation, u.a. ein prima facie in <ler Rechtsquellenhie
rarchie. Das prima facie-Niveau hat dem Inhalt nach vieles gemeinsam 
mit <ler heutigen Methodenlehre so wie diese oft z.B. in <ler Doktrin zum 
Ausdruck kommt. Hier kann es z.B. Regeln daför geben, nach welchen 
Prinzipien Gesetzestext ausgelegt werden soll, welche Bedeutung den 
Gesetzesmaterialien beigemessen werden soll, welche Bedeutung 
Entscheidungen verschiedener Instanzen för <lie spätere Rechtsanwen
dung haben sollen usw. usw. Meiner Ansicht nach sollten die Gesetzes
materialien hier eine starke Position einnehmen. 

Das Komplementniveau ist <ler zweite Schritt. Es ist dem ersten prinzi
piell iibergeordnet und damit höchst entscheidend för den finalen 
Beschluss. Auf dem Komplementniveau erwägt man, ob Auslegungs
vorschläge vom prima facie-Niveau als "<lie nach griindlichem Ermessen 
besten" betrachtet werden können. Das Komplementniveau kann <lie 
Auslegungsvorschläge <ler prima facie-Ebene korrigieren und ersetzen, 
wenn <lie letztere keine Antwort gibt. Das Komplementniveau kann auch 
dauerhafte Veränderungen im prima facie-Niveau veranlassen. 

Die Arbeitsweise auf dem Komplementniveau besteht darin, dass 
erstens eine griindliche Inventur der för den aktuellen Fall relevanten 
Aspekte und Auslegungsargumente gemacht wird, dass diese zweitens in 
Beziehung gesetzt werden zu den verschiedenen Zielen der Rechtsan
wendung und dass drittens danach die Auslegung gewählt wird, <lie es 
leistet, im einzelnen Falle das oder die för <lie Rechtsanwendung relevan
teste(n) Ziel(e) zu erreichen. Die Absicht ist, dass diese Technik dazu 
beitragen soll, <lie in jedem einzelnen Falle wichtigsten Ziele so weit wie 
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möglich zu erreichen. Es wäre aber sehr aufwendig, dieser Methode total 
Folge zu leisten. Nattirlich mtissen Umfang und Richtung in der juristi
schen Tätigkeit geprägt sein von Urteilsvermögen, praktischen Bedtirf
nissen und dem Schwierigkeitsgrad der Fragen. Im Normalfall ist es die 
primäre Funktion des Komplementniveaus eher, eine Kontrollstation zu 
sein auf dem Wege zur Bestätigung dafur, dass eine geplante Auslegung 
sinnvoll ist. 

Mit einer methodologischen Sehweise wie der zielgerichteten juristi
schen Auslegung soll al so keine im voraus festgelegte und definitive Hie
rarchie der Argumente bestirnmt werden, in die Rechtsprobleme 
eingegeben werden. 

Stattdessen wird die Gesetzesauslegung durch die Wahl zwischen den 
verschiedenen Zielen der Rechtsauslegung nach den oben beschriebenen 
Prinzipien entschieden. Oas macht, dass nicht definitiv, generell und ein
deutig Stellung bezogen wird in der Frage, unter welchen Vorausset
zungen den Gesetzesmaterialien Folge geleistet werden soll. lch bin 
jedoch der Auffassung, dass den Gesetzesmaterialien grosse Bedeutung 
beigemessen werden sollte. Wenn sie eindeutige Auslegungsvorschläge 
bereithalten, die nicht ausserhalb des Rahmens des Wortlautes im Ge
setzestext liegen, und wenn keine schwerwiegenden Argumente dage
gensprechen, spricht vieles för eine Rechtsanwendung auf der gleichen 
Linie wie in den Gesetzesmaterialien. 
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