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1. Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Ibland händer det att en fysisk person på grund av erbjudna arbetstillfällen, av familjeskäl 

eller av någon annan anledning väljer att utflytta från Sverige. Vid denna utflyttning klipps 

oftast personens band till Sverige genom att till exempel bosättningsförhållandena ändras som 

en naturlig följd av utflyttningen. Skatterättsligt innebär en sådan utflyttning, där alla band till 

Sverige klippts, att Sverige inte längre kan beskatta denna person för alla dennes 

världsomfattande inkomster. Personen är i detta hänseende att betrakta som begränsat 

skattskyldig i Sverige för endast vissa, i lagtext specificerade, inkomster. En av de inkomster 

som omfattas av den begränsade skattskyldigheten återfinns i den så kallade tioårsregeln i 3 

kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) och avser vissa kapitalvinster som dessa 

personer erhållit efter utflyttning från Sverige.
1
  

Denna skattskyldighet är en utsträckt sådan i och med att skattskyldigheten för inkomst av 

detta slag kan kvarstå i upp till tio år efter det att utflyttning från Sverige skett. Tioårsregeln 

infördes i Sverige under 80-talet och har sedan införandet varit föremål för ett flertal 

förändringar genom åren. Den senaste förändringen genomfördes under år 2008 där lagregeln 

utvidgades. Lagändringen har gett upphov till en mängd frågeställningar som har anknytning 

till regelns tillämplighet och effektivitet. Förekomsten av skatteavtal, och begränsningarna av 

tioårsregeln däri, har medfört att regelns effektivitet har debatterats och ifrågasatts i den 

skatterättsliga doktrinen. Vissa röster förespråkar till och med ett övergivande av lagregeln 

som sådan till förmån för andra beskattningslösningar som används på 

utflyttningsbeskattningens område. Även regeringen visar, i propositionen till den nya 

lagändringen, tecken på medvetenhet om att den tänkta effektiviteten hos regeln kan hämmas 

genom de svenska skatteavtalen. 

En aspekt kring tioårsregeln som däremot inte undersökts i någon vidare mån i doktrinen är 

huruvida lagregelns utformning och omfattning skulle kunna ifrågasättas utifrån resonemang 

kring skattemässig likformighet. En av grundföreställningarna inom svensk skattlagstiftning 

är att denna skall vara så likformigt och neutralt utformad som möjligt. En form av 

likformighet som efterstävas är konkurrensneutralitet, vilken kort kan sägas innebära att en 

individs val av handlingsalternativ inte skall påverkas, eller vara beroende, av den 

skattemässiga konsekvens som följer av det valda alternativet. Om man applicerar denna 

föreställning på till exempel valet av placeringsalternativ, så ska inte skatteutfallet på 

respektive alternativ vara avgörande för det slutgiltiga valet. Tioårsregeln tar endast sikte på 

kapitalvinster gjorda efter avyttring av vissa, i lagregeln specificerade, tillgångar. Om en 

person som är i stånd att utflytta från Sverige skulle anse det motiverat att investera i 

tillgångar som inte omfattas av tioårsregeln framför sådana tillgångar som de facto omfattas, i 

syfte att på så sätt kringgå lagstiftningen på detta område, kan det diskuteras hur pass neutralt 

utformad lagregeln verkligen är. Detta främst baserat på resonemang kring 

konkurrensneutralitet.   

                                                 
1
 Se kapitel 2 nedan för utförligare beskrivning av lagregeln och dess innehåll. 
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1.2 Problemställning 

Upprätthåller tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL kravet på neutralitet och likformighet i 

beskattningen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån ovan ställda problemställning, genomföra en 

utvärdering av Sveriges beskattningsrätt i enlighet med 3 kap. 19 § IL, sett i ljuset av 

neutralitetsprincipen i svensk skatterätt. Uppsatsen syftar även till att problematisera lagregeln 

ur ett vidare perspektiv och ge ökad kunskap och förståelse för lagregelns existens och 

tillämpning, bland annat i förhållande till de svenska skatteavtalen.  

1.4 Metod 

1.4.1 Metod för fastställande av gällande rätt 

Vid fastställandet av gällande rätt avseende uppsatsens problemområde har jag utgått från en 

traditionell juridisk metod.
2
 Här studerar jag den befintliga lagstiftningen på området, 

bestående av lagtext med tillhörande förarbeten, samt relevant rättspraxis. I anledning av 

uppsatsens problemområde studeras även några av de svenska skatteavtalen. Sedermera har 

stöd hämtats ur den skatterättsliga doktrinen, där såväl läroböcker som debatterande artiklar 

har använts i arbetet. Urvalet av rättskällor som används i denna uppsats framgår nedan. 

1.4.2 Urval 

1.4.2.1 Lagar och förarbeten 

När en utvärdering av en lagregel skall företas är det av vikt att studera rättskällor som visar 

på såväl fördelar som nackdelar avseende dess förekomst och tillämplighet. För att skapa mig 

en grundläggande förståelse för tioårsregelns förekomst studerar jag förarbeten i form av 

bland annat propositioner, utskottsbetänkanden, remissyttranden med flera. Användandet av 

förarbeten som rättskälla har sedan länge varit en omdebatterad fråga i den skatterättsliga 

doktrinen. Den allmänna uppfattningen synes dock vara att Regeringsrätten och de lägre 

instanserna trots allt använder sig av, och följer riktlinjerna i, förarbeten vid tolkning och 

tillämpning av skattelag.
3
 Lagtexten är dock den huvudsakliga och viktigaste rättskällan som i 

första hand bör följas. Om förarbetena däremot inte står i strid med lagtextens ordalydelse 

tillmäts ofta dessa ett visst rättskällevärde.
4
 Att använda till exempel lagregelns proposition 

som rättskälla anser jag vara fördelaktigt i det att man enkelt kan skapa sig en bild över 

bakomliggande motiv och syften med regeln, sett ur lagstiftarens synvinkel. Genom att vidare 

studera remissvar från olika instanser tillgodogör jag mig aspekter på lagregelns utformning 

och tänkta effekter, vilka bidragit till en mer nyanserad bild över de överväganden som gjorts.  

                                                 
2
 Se bl.a. Aldén, S. (1998), ss. 20-27 samt Melz, P. (2004), ss. 107-110 för ytterligare information om 

användningen av traditionell juridisk metod inom den svenska inkomstbeskattningen.  
3
 Se Bergström, S. (2003), ss. 2-3. 

4
 Ibid. Denna uppfattning skiljer sig dock åt en aning inom den skatterättsliga doktrinen. 
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Den centrala lagen som jag utgår ifrån i denna uppsats är inkomstskattelagen. I anslutning till 

denna har dess förarbeten, främst i form av propositioner, använts för tolkningen. Här har 

propositionen till den senaste lagändringen avseende tioårsregeln utgjort utgångspunkten.
5
 

Många principiellt viktiga uttalanden, som med fördel kan användas som hjälpmedel för 

besvarandet av uppsatsens problemställning, har dock framkommit redan av tidigare 

förarbeten. Här avses i första hand propositionerna i anslutning till den svenska 

skattereformen som genomfördes under tidigt 90-tal.
6
 Dessa förarbeten används främst i syfte 

att skapa en förståelse för rättsområdets problematik och utformning samt för att fastställa 

gällande rätt. 

1.4.2.2 Rättspraxis 

Den rättspraxis som redogörs för i uppsatsen behandlar främst klassificeringsbedömningen av 

olika finansiella instrument, där avgränsningen mellan delägarrätt respektive fordringsrätt har 

varit föremål för bedömningen i de olika avgörandena. Denna rättspraxis utgör merparten av 

den totala praxis som upptagits i uppsatsen. Rättspraxis som specifikt rör tioårsregeln är 

knapphändig, och de fall som finns behandlar inget om neutralitetsbedömningen, varför dessa 

fall inte anses vara aktuella för uppsatsens framställning. De avgöranden som behandlas har 

alla avgjorts i Regeringsrätten. Dessa avgöranden, vilka inte kan sägas vara en uttömmande 

behandling av rättsområdet, har utvalts på grund av att avgöranden från Regeringsrätten har 

prejudicerande verkan och därför kan sägas ha den största rättsliga digniteten i 

rättsfallssammanhang avseende skatterättsliga mål.
7
 Urvalet av rättsfall baseras till stor del på 

Axel Hillings artikel Kapitalvinstbeskattning av finansiella produkter
8
, i vilken en grundlig 

genomgång av relevant rättspraxis på området har gjorts. Utöver dessa avgöranden från 

Regeringsrätten finns inslag av EG-rättslig praxis genom C-436/00 (X & Y-målet). Detta 

rättsfall behandlas på grund av dess betydelse för tioårsregelns senaste lagändring. Rättsfallet 

behandlar inte tioårsregeln specifikt, men kan sägas vara den största bidragande faktorn till 

lagregelns senaste utvidgning.   

1.4.2.3 Doktrin 

Doktrin är en rättskälla som har ett stort inflytande över den juridiska argumentationen. 

Svenska domstolar använder sig ibland av den rättsvetenskapliga doktrinen som stöd för 

tolkning och ställningstaganden, varför doktrinen kan tillmätas ett visst rättskällevärde.
9
 

Doktrinens rättskällevärde är dock av något lägre dignitet i jämförelse med det som kan 

tillmätas de mer primära rättskällorna, såsom lagtext, förarbeten och rättspraxis.
10

  

Den skatterättsliga doktrinen på tioårsregelns område är dock relativt begränsad, främst sett 

till litteratur i form av läroböcker som specifikt behandlar regeln. Viss information kan dock 

erhållas genom doktrin som behandlar kapitalbeskattningen ur ett vidare perspektiv. Istället 

                                                 
5
 Se prop. 2007/08:12 om ”Vissa kapitalskattefrågor”. 

6
 Se t.ex. prop. 1989/90:110 samt 1990/91:54, men även tidigare propositioner på kapitalinkomstbeskattningens 

område, exempelvis prop. 1982/ 83:144. 
7
 Se t.ex. Perczenik, A. (1980), ss. 49-50.  

8
 Se Hilling, A. (2008), ss. 699-721. 

9
 Se Peczenik, A. (1995), ss. 42-43. 

10
 Se Lehrberg, B. (2006), s. 179. 
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har skatterättsliga artiklar, såväl utredande som debatterande, som publicerats i främst Svensk 

Skattetidning och Skattenytt, fått en framträdande roll i mitt val av doktrin på detta område. I 

fråga om doktrinen avseende skattemässig neutralitet har jag grundat urvalet främst på vilken 

auktoritär tyngd som kan tillmätas författaren. Vidare har jag försökt lyfta fram olika 

perspektiv på den skattemässiga neutraliteten i doktrinen genom att använda mig av källor 

med inbördes olika uppfattningar gällande denna neutralitet.  

1.4.2.4 Skatteavtal 

Avseende de svenska skatteavtalen går det av omfattningsskäl inte att i uppsatsen exakt återge 

tioårsregelns tillämpning i samtliga dessa avtal. Jag har därför nödgats göra ett urval av dessa 

avtal som skall fungera som belysande exempel på regelns tillämpning i skatteavtalen. För 

detta syfte har jag valt att visa på bestämmelserna i de svenska skatteavtalen med USA, 

Storbritannien och Grekland. Anledningen till att dessa avtal valts är att dessa kan sägas 

representera olika utfall av tioårsregelns tillämpning i skatteavtalen. På grund av uppsatsens 

problemställning görs dock ingen omfattande redovisning av tioårsregelns utformning i de 

svenska skatteavtalen. Detta sker endast i den mån det behövs för att uppfylla uppsatsens syfte 

och belysa lagregelns tillämpningsproblematik.  

1.4.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet med fastställandet av gällande rätt har, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i 

lagtext och tillhörande förarbeten, som exempelvis propositioner och offentliga utredningar. 

Efter läsning av dessa har jag erhållit en övergripande bild av tioårsregelns förekomst, motiv 

bakom, och syftet med, lagregeln samt även vissa aspekter på förutsättningarna för lagregelns 

tillämpning. Med anledning av tioårsregelns utformning har även ett nedslag gjorts i de 

tillgångar som omfattas av lagregelns tillämpningsområde. I anslutning till detta görs en 

genomgång av klassificeringsproblematiken mellan delägarrätter och fordringsrätter, i ett led 

att vidare undersöka de tillgångar som kan beskattas enligt tioårsregeln. Denna genomgång 

baseras på avgöranden i rättspraxis på kapitalinkomstbeskattningens område. Resultatet av 

genomgången används senare i uppsatsens mer utvärderande del.          

I uppsatsen konstrueras även exempelfall i ett försök att, på ett pedagogiskt sätt, illustrera 

tänkbara skattemässiga konsekvenser av dels den senaste lagändringen, och dels lagregeln 

som sådan. I ett försök att utröna hur tioårsregeln förhåller sig till neutralitetsprincipen i 

svensk skatterätt är exemplen tänkta att påvisa huruvida olika handlingsalternativ ger olika 

skattemässiga resultat vid tillämpningen av tioårsregeln. Dessa skattemässiga resultat baserar 

jag dock inte på några kvantitativa skatteberäkningar på utfallet. Resultaten utgår snarare från 

kvalitativa aspekter på lagregelns tillämpning.  

Vid genomgången av de svenska skatteavtalen undersöks särskilt huruvida dessa avtal 

begränsar den svenska beskattningsrätten och, om så är fallet, i vilken omfattning lagregelns 

tillämpning begränsats. Vid studerandet av de svenska skatteavtalen läggs tyngdpunkten vid 

de bestämmelser i avtalen där den svenska tioårsregelns tillämpning reglerats. På denna punkt 

använder jag mig av en ”lathund” innehållande en förteckning över tioårsregelns 
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tillämpningsomfattning i de svenska skatteavtalen.
11

 Lathunden används dock främst i syfte 

att erhålla en översiktlig bild av tioårsregelns tillämpning i de svenska skatteavtalen, varför en 

mer ingående läsning av avtalsvillkoren har vidtagits gällande de skatteavtal jag, i urvalet, valt 

att undersöka mer specifikt.  

1.4.4 Terminologi  

För de flesta av de termer och begrepp inom kapitalinkomstbeskattningens område som 

upptas i uppsatsen, råder ingen oklarhet om deras definition och innebörd. En dock, i 

uppsatsen, frekvent förekommande term är ”finansiellt instrument”. Denna term kan, 

beroende på sammanhang, definieras och förstås på flera sätt. En allmän och relativt bred 

definition av finansiella instrument är att dessa avser; 

”…[a]lla bevis på det rättsförhållande som härrör från tillhandahållandet av  

pengar, egendom eller ett löfte om att betala pengar eller egendom av en person till en 

annan med hänsyn till ett löfte från den andra personen att lämna  

pengar eller egendom vid en framtida tidpunkt/er, eller vid förekomsten eller icke-

förekomsten av viss framtida händelse/[r].”
12

  

 

 I denna framställning har jag dock främst använt termen ”finansiellt instrument” för att 

beteckna de tillgångar vilka finns uppräknade i 48 kap. IL.
13

 

En annan föreliggande terminologisk olikhet avser termen ”kapitalvinst”. Även denna term är 

vanligt förekommande i uppsatsens framställning. I tidigare lagstiftning och propositioner 

talas det ibland om ”realisationsvinster”, ”intäkt av kapital” eller terminologi av liknande slag. 

Jag har dock i förenklande syfte valt att använda mig av termen ”kapitalvinst” som en samlad 

beteckning. 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats är inte tänkt att behandla tioårsregelns förhållande till EG-rätten ifråga om dess 

förenlighet med nämnda rätt, främst med beaktande av bestämmelserna om fri rörlighet. Det 

är främst på grund av omfattningsskäl som jag valt att avgränsa bort detta problemområde, 

trots att det inte till fullo kan anses vara utrett i dagsläget.  

I fråga om behandlingen av den skattemässiga neutraliteten har jag gjort ett försök att låta 

framställningen innehålla en nyanserad bild av synen på neutral beskattning utifrån den 

skatterättsliga doktrinen. Framställningen skall dock fokuseras på ett neutralitetsperspektiv 

som baseras på horisontell neutralitet och konkurrensneutralitet på individnivå där den 

skattemässiga inverkan på individens handlingsalternativ skall begränsas. Någon utförligare 

                                                 
11

 ”Lathunden” är framtagen av Peter Sundgren, jur.kand., och återfinns som bilaga 2 till hans remissyttrande 

avseende Finansdepartementets PM ”Vissa kapitalskattefrågor”. Förteckningen är uppställd efter vilket land som 

Sverige ingått skatteavtal med, i vilken artikel i avtalet som bestämmelsen återfinns, vilken egendom som 

Sverige givits rätt att beskatta samt under vilken tid efter utflyttning som Sverige kan beskatta egendomen.  
12

 Fri översättning från Hilling, A. (2007), s. 21, vari hänvisas till Edgar, T. (2000), ss. 4-5. 
13

 Avseende delägarrätter, svenska och utländska fordringsrätter samt övriga tillgångar.  
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redogörelse för skattemässig neutralitet på makronivå, som utgår från den samhälleliga 

effektiviteten i stort, företas således inte.  

I kapitlet som behandlar något om avgränsningen mellan delägarrätter och fordringsrätter, har 

jag lagt tyngdpunkten vid de finansiella instrument som angränsar mot delägarrätter, men som 

i rättspraxis klassificerats annorlunda. Kapitlet är i första hand tänkt att fungera som 

bakgrundsinformation till uppsatsens senare del, där dessa instrument figurerar i de 

konstruerade exempelfallen varifrån utvärdering av tioårsregeln görs. Övriga avgränsningar 

av mindre vikt sker löpande i anslutning till det aktuella avsnittet. 

1.6 Disposition 

Den inledande delen av uppsatsen behandlar tioårsregeln. Eftersom tioårsregeln i 3 kap. 19 § 

IL utgör navet i denna uppsats inleds framställningen med en historisk överblick av lagregeln. 

Här är det tänkt att läsaren skall tillgodogöra sig en grundläggande förståelse för regeln 

existens. Här beskrivs vidare när regeln infördes i svensk rätt samt vilka motiv som ligger 

bakom regelns förekomst. Framställningen övergår sedan till en genomgång av tioårsregelns 

nuvarande utformning i 3 kap.19 § IL, innehållande dels med en beskrivning av lagregelns 

senaste lydelse och vad som föranlett dess ändring från tidigare lydelse.  

Slutligen i kapitlet redogörs för tioårsregeln i förhållande till de svenska skatteavtalen och 

deras inverkan på tioårsregelns tillämpning. Här beskrivs tioårsregelns utformning i de 

svenska skatteavtalen och vilka begränsningar i beskattningsrätten som kan föreligga. Vidare 

skall här redogöras för konkreta exempel på tioårsregelns tillämpning från de i metoden 

utvalda skatteavtalen.  

I kapitel tre behandlas neutralitetsprincipen i svensk skatterätt. Här sker en redogörelse för 

dels den generella innebörden av skattemässig neutralitet utifrån den skatterättsliga doktrinen 

och dels en redogörelse för olika typer av neutralitetsbegrepp, där fokus ligger på 

konkurrensneutraliteten. Här beskrivs även något om konvergensen mellan å ena sidan 

neutralitetsprincipen och å andra sidan den allmänna likhetsprincipen i svensk rätt. Detta 

kapitel syftar till att ge läsaren den teoretisk grund gällande skattemässig neutralitet som 

behövs inför uppsatsens utvärderande delar. 

Med anledning av den valda problemställningen sker, i kapitel fyra, även en redogörelse för 

gränsdragningsproblematiken mellan delägarrätter, vilka omfattas av tioårsregelns 

tillämpning, och fordringsrätter, vilka faller utanför lagregelns tillämpningsområde. 

Framställningen är fokuserad på sådana finansiella produkter som uppvisar likheter med de 

omfattade tillgångarna, men som i praxis klassificerats annorlunda.  

I den sista och avslutande delen av uppsatsen sker en utvärdering, i kapitel fem, av 

tioårsregeln i ljuset av neutralitetsprincipen i svensk skatterätt för att se om denna 

upprätterhåller kravet på en sådan neutralitet i beskattningen. Utvärderingen görs med hjälp 

av konstruerade exempel, utgående från olika konkurrens- och gränsdragningssituationer 

mellan olika finansiella instrument, där tioårsregelns tillämpning prövas. Utifrån dessa 

exempelfall dras sedan slutsatser för tioårsregelns tillämpning ur neutralitetssynpunkt.  
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2. 3 kap. 19 § IL - Tioårsregeln 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för tioårsregelns 

tillämpning, ändamål och syfte. Vidare skall förändringar av lagregeln samt relevant 

rättsutveckling på området lyftas fram i den mån den inverkat på regelns utformning och 

uppbyggnad.  

2.1 Inledning 

1983 infördes för första gången bestämmelser i svensk rätt innebärande en beskattningsrätt på 

begränsat skattskyldiga fysiska personers kapitalvinster som uppstått vid avyttring av 

kapitaltillgångar efter utflyttning från landet.
14

 Denna beskattningsrätt innebar en så kallad 

utsträckt skattskyldighet i det hänseendet att fysiska personer skulle anses skattskyldiga i 

Sverige för kapitalvinster uppkomna genom avyttring av kapitaltillgången under en 

tioårsperiod efter utflyttningen från landet, varför regeln ofta betecknas tioårsregeln
15

. 

Alltsedan regelns införande i svensk rätt har den varit föremål för flertalet modifieringar och 

kompletteringar till följd av den utveckling på kapitalinkomstens område som skett genom 

åren. Regeln har dels ändrats till följd av rättsutvecklingen på området och dels genom 

uppkomsten av nya former och konstruktioner av finansiella instrument.  

Efter tillkomsten av inkomstskattelagen, vilken ersatte bland annat kommunalskattelagen, 

återfinns tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
16

. Tioårsregeln har tidigare endast avsett kapitalvinster 

som begränsat skattskyldiga fysiska personer gjort på svenska aktier och andra delägarrätter 

med anknytning till svenska associationer. Från och med den 1 januari 2008 har dock regeln 

utvidgats till att även omfatta utländska delägarrätter och andelar.
17

 Ändringen föranleddes av 

ett avgörande i EG-domstolen (C-436/00
18

) efter begäran av förhandsavgörande från 

Regeringsrätten (avseende RÅ 2002 not. 210). Den svenska regeringen ansåg att regeln borde 

anpassas till rättsutvecklingen inom EG-området efter nämnda avgöranden, i ett led att 

förhindra att den svenska skattebasen urholkas.  

Tioårsregelns tillämpning är beroende av utformningen i de skatteavtal
19

 som Sverige ingått 

med andra stater. Sverige har i dagsläget 72 skatteavtal med 81 stater, varav ett flertal av 

dessa utformades och ikraftträddes redan innan tioårsregelns införande i svensk lagstiftning.
20

 

För att tioårsregeln skall kunna tillämpas fullt ut i enlighet med dess ändamål krävs att det i 

svenska skatteavtal finns motsvarande bestämmelser. I de allra flesta fall har, gällande 

tioårsregeln, Sveriges beskattningsrätt enligt skatteavtalen begränsats på ett eller annat sätt. 

                                                 
14

 Se Prop. 1982/83:144. Regeln infördes initialt i 53 § 1 mom. i den numera upphävda Kommunalskattelagen 

(1928:370). 
15

 Tioårsregeln kallas också i vissa sammanhang för ”8-april-regeln”. Detta på grund av att det av prop. 

1982/83:144 framgår att regeln skulle gälla i fråga om avyttringar som skedde efter den 8 april 1983. 
16

 Lagregeln finns bifogad som bilaga 1 till uppsatsen, i överskådande syfte. 
17

 Se Prop. 2007/08:12, vilken behandlas mer utförligt nedan under avsnitt 2.3.  
18

 Även kallat ”X och Y-målet”, vilket behandlas vidare nedan under avsnitt 2.3.2. 
19

 Ofta benämnda ”dubbelbeskattningsavtal”. Jag har dock i uppsatsens framställning valt att använda mig av den 

lite mer förenklade terminologin ”skatteavtal”. 
20

 Se Paulin, I. (2007), s. 2. 
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Begränsningarna kan till exempel bestå i att beskattningsrätten endast omfattar viss typ av 

egendom, endast avser kapitalinkomster från företag med anknytning till ett visst land eller att 

beskattningsrättens tidsrymd inskränkts.  

2.2 Tioårsregeln – En historisk överblick 

2.2.1 Lagregelns initiala införande i svensk rätt   

Tioårsregeln infördes, som tidigare nämnt, i svensk lagstiftning 1983. Motiven bakom 

lagregelns införande går att utläsa från prop. 1982/83:144 om utvidgning av skattskyldigheten 

i Sverige för aktievinster, m.m. Förslaget föranleddes av Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) 

promemoria ”Beskattning av vissa aktievinster vid utlandsflyttning m.m.”.
21

 Lagförslaget som 

lades fram utgjorde ett led i den svenska regeringens sedan tidigare påbörjade arbete att 

förhindra skatteflykt samt åstadkomma en rättvis beskattning. 
22

 Lagstiftaren framhöll även 

vikten av att främja en god internationell samverkan på området för att undvika 

skatteundandragande med internationell anknytning. De dåvarande interna skattereglerna i 

kombination med föreskrifterna i många av de svenska skatteavtalen lämnade, enligt 

lagstiftaren, utrymme för obefogade skatteförmåner. Detta eftersom aktievinster under vissa 

förutsättningar inte bara kunde undgå beskattning i Sverige, utan även helt gå fria från skatt. 

Lagförslaget var bland annat därför avsedd att tillförsäkra Sveriges beskattningsrätt i fråga om 

aktievinster vid utlandsflyttning.
23

 

2.2.2 Dåvarande lagstiftning samt föreslagna ändringar  

Enligt den dåvarande lagstiftningen på området, den numera upphävda Kommunalskattelagen 

(KL), var en fysisk person som inte var bosatt i Sverige inte skattskyldig för vinst vid 

försäljning av aktier eller andelar i svenska företag.
24

 Fokus för beskattningsrätten på sådana 

vinster låg således på bosättningsförhållandena hos den fysiska personen. Som bosatt i landet 

räknades den som hade sitt egentliga bo och hemvist i landet samt den som stadigvarande 

vistades här. Även den fysiska person som inte hade sitt bo eller hemvist i Sverige, eller 

stadigvarande vistades här, men som hade en väsentlig anknytning till landet skulle anses vara 

bosatt i landet.
25

 Propositionen behandlade i huvudsak två förslag till ändring på området. Den 

första föreslagna ändringen bestod i att skattskyldigheten på kapitalvinster på aktier skulle 

utvidgas till att även omfatta utomlands bosatta fysiska personer. Den andra föreslagna 

ändringen tog sikte på beskattningstidpunkten för kapitalvinsterna.
26

 Enligt dåvarande 

lagstiftning var beskattningen av kapitalvinster på bland annat aktier knuten till den tidpunkt 

då kontanta medel var tillgängliga för lyftning, vilket även var en i rättspraxis fastslagen 

princip.
27

 Denna princip kunde, enligt BRÅ, ge upphov till oönskade skattekonsekvenser. I 

och med att beskattning skedde först när de kontanta medlen blev tillgängliga för lyftning 

                                                 
21

 Se BRÅ PM 1983:4, vilken finns att tillgå som bilaga 1 till prop. 1982/83:144. 
22

 Se prop. 1982/83:144, s.11. 
23

 Ibid. 
24

 Se 53 § KL (1928:370). 
25

 Dessa bosättningsfaktorer återfinns numera i 3 kap. 3 § IL, vilken anger förutsättningarna för obegränsad 

skattskyldighet i Sverige. Se vidare under avsnitt 3.2.1 gällande den obegränsade skattskyldigheten. 
26

 Se prop. 1982/83:144, s.12. 
27

 Den så kallade första-kronans-princip. 
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möjliggjordes en frihet för en aktieöverlåtare att välja beskattningsår.
28

 Genom att skjuta upp 

beskattningen av kapitalvinsten till dess personen var begränsad skattskyldig i Sverige var 

personen inte längre skattskyldig för kapitalvinsten i Sverige. På denna punkt föreslogs 

ändringar innebärande bland annat att skattskyldigheten för kapitalinkomster skulle anses 

inträda när flyttning sker, om intäkten för avyttringen inte blivit tillgänglig för lyftning 

dessförinnan. Om en skattskyldig däremot avyttrat aktier eller andelar i ett svenskt företag 

efter utflyttning från Sverige så skulle skyldigheten inträda i samband med avyttringen, 

oavsett om de kontanta medlen blev tillgängliga för lyftning vid ett senare tillfälle. 

Kontentan av de föreslagna ändringarna blev således att skattskyldigheten på kapitalvinster på 

aktier utvidgades till att även omfatta utomlands bosatta fysiska personer,
29

 samt att reglerna 

om tidpunkten för skattskyldighetens inträde ändrades. 
30

  

2.3 Den senaste utvidgningen av tioårsregeln 

2.3.1 Tioårsregelns nuvarande utformning – bakomliggande orsaker 

Kapitalbeskattningens område präglas av en ökad internationalisering och en stark utveckling 

på finansmarknaden i allmänhet, och värdepappersmarknaden i synnerhet. Dessa faktorer har, 

tillsammans med rättsutvecklingen på området, främst inom EG-området, på senare tid 

medfört ett behov av en anpassning av lagreglerna på området i syfte att uppnå en 

tillfredsställande nivå av effektivitet inom beskattningen. Med anledning av detta utarbetade 

Finansdepartementet under våren 2007 en promemoria i vilken förslag till förändringar på 

kapitalbeskattningens område lades fram. Promemorian, Vissa kapitalskattefrågor m.m., 

behandlades senare i regeringens proposition 2007/08:12. I propositionen föreslås ett flertal 

ändringar inom kapitalbeskattningens område. Ett av förslagen behandlade förändringar av 

tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL, i ett effektiviserande syfte.
31

 En starkt bidragande faktor till de 

föreslagna ändringarna var rättsutvecklingen på området, i synnerhet inom EG-rättslig praxis, 

vilken gett upphov till behovet av förändringarna i fråga. Den kanske störst bidragande 

faktorn till behovet av förändring på området utgörs av avgörandet i EG-domstolen avseende 

X och Y-målet 
32

.  

2.3.2 Rättsutvecklingen på området - X och Y-målet  

Den 21 november 2002 avkunnade EG-domstolen sin dom i X och Y-målet, som avgjordes 

efter begäran av förhandsavgörande från Regeringsrätten.
33

 Målet rörde frågan huruvida de 

svenska reglerna om underprisöverlåtelse i 53 kap. IL stred mot EG-rättens regler om fri 

                                                 
28

 Se prop. 1982/83:144, s.57. 
29

 Se 53 § 1 mom. a) KL. 
30

 Genom införandet av punkten 4 a i anvisningarna till 41 § KL.  
31

 Se prop. 2007/08:12, s. 1-2. Utöver förändringen av tioårsregeln behandlar propositionen även; förändringar i 

kapitalvinstbeskattningen vid sammanläggning eller delning av svenska investeringsfonder, förändringar i 

beskattningen av marknadsnoterade andelar som är föremål för avnotering, förändringar gällande 

kapitalvinstbeskattningen av kapitalförsäkringar samt förändringar gällande fysiska personers möjligheter att 

utan skattekonsekvenser överlåta tillgångar till underpris till företag vari personen själv eller någon närstående är 

delägare. Inom ramen för denna uppsats skall dock endast propositionens innehåll avseende förslagen till 

förändringar av tioårsregeln behandlas vidare.  
32

Mål C-436/00 
33

 Avseende RÅ 2002 not. 210. 
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rörlighet för kapital eller etableringsfriheten. EG-domstolen fann härvid reglerna i 53. kap. IL 

vara stridande mot etableringsfriheten i EG-fördragets artiklar 43 och 48 samt mot den fria 

rörligheten för kapital enligt artiklarna 56 och 58. Avgörandet innebar att bestämmelserna i 

53 kap. IL, vilka angav begränsningar i möjligheten att till underpris överlåta tillgångar utan 

skattekonsekvenser, inte längre kunde upprätthållas. Trots att EG-domstolens dom 

förkunnades år 2002 har reglerna inte anpassats efter nämnda rättsutveckling inom EG förrän 

nu, efter att det ansetts nödvändigt att skydda den svenska skattebasen från att urholkas. 

Reglerna har bland annat anpassats efter domen i det att reglerna om underprisöverlåtelser i 

53 kap. IL numera utvidgats till att gälla även överlåtelser till vissa utländska juridiska 

personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
34

  

2.3.3 X och Y – målets inverkan på tioårsregelns utformning  
Ändringarna i 53 kap. IL, som nämndes i föregående avsnitt, har med anledning av X och Y-

målet även kopplingar till den svenska tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL.
35

  Regeringen anser att 

tioårsregeln har tappat delar av sin effektivitet, delvis som en konsekvens av X och Y-

målet.
36

. Innan den nuvarande lydelsen av tioårsregeln kunde inte Sverige beskatta en fysisk 

person som avyttrat andelar i ett utländskt företag efter att nämnda person utflyttat från 

Sverige. Detta eftersom lagregeln endast tog sikte på kapitalvinster på avyttringar från 

begränsat skattskyldiga, av svenska tillgångar i form av till exempel delägarrätter i svenska 

bolag.
37

 Med anledning av ovan nämnda rättsutveckling på kapitalbeskattningens område, och 

konsekvenserna därav, ansåg den svenska regeringen det nödvändigt att anpassa tioårsregelns 

utformning därefter. Detta i syfte att undvika en fortsatt urholkning av den svenska 

skattebasen samt att kunna uppfylla lagregelns syfte, vilket är att säkerställa den svenska 

beskattningsrätten på kapitalvinster som uppkommer då en fysisk person avyttrar aktier i 

samband med en utflyttning från landet och därigenom möjliggöra för en effektivare 

beskattning av kapitalvinster.
38

  

2.4 Tioårsregelns innehåll – rekvisiten för dess tillämpning  

2.4.1 Skattskyldighetens omfattning – obegränsad respektive begränsad  

Den svenska tioårsregeln återfinns, som tidigare nämnt, i tredje kapitlet IL vilket behandlar 

skattskyldigheten för fysiska personer. Skattskyldigheter för fysiska personer delas in efter 

obegränsat respektive begränsad skattskyldighet. Den obegränsade skattskyldigheten framgår 

av 3 kap. 3 § IL och anger att fysisk person skall anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige 

om han är bosatt här, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige och 

tidigare varit bosatt här. Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten är att sådana 

                                                 
34

 Avseende tillämpningen av 53 kap. 3-5 §§ IL. 
35

 Av SOU 2005:99, Vissa företagsskattefrågor. Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning, s. 209 f. går 

bland annat att utläsa att det för ”inkomstslaget kapital finns ett fragmentariskt skydd i form av 

uttagsbeskattning. Denna uttagsbeskattning är dock inte utslag av en huvudprincip utan förefaller att dikteras 

främst av viljan att skydda 10-årsregelns tillämpning. I inkomstslaget kapital är skyddet i stället som 

huvudprincip uppbyggt på att beskattningsrätten skall bestå även efter utflyttning”. 
36

 Se prop. 2007/08:12, s.17.  
37

 Se prop. 2007/08:12, s.18. 
38

 Ibid. 
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fysiska personer som faller in under skattskyldigheten är skattskyldiga i Sverige för alla 

inkomster i Sverige och från utlandet, vilket framgår av 3 kap. 8 § IL. Sverige har ansett det, i 

fråga om rekvisiten för obegränsad skattskyldighet i 3 kap. 3 §, finnas tillräckligt stark 

anknytning mellan skattesubjektet, den fysiska personen, och Sverige för att kunna beskatta 

personen även för dennes utländska inkomster. Denna skattskyldighet ger även uttryck för 

hemvistprincipen.
39

  

I fråga om den begränsade skattskyldigheten, vilken regleras i 3 kap. 17-22 §§ IL, tillämpas 

istället källstatsprincipen.
40

 Den begränsade skattskyldigheten är negativt bestämd och avser 

alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga. Innebörden av den begränsade 

skattskyldigheten återges i 3 kap. 18 § och omfattar sammanfattningsvis endast vissa 

inkomster med särskilt stark anknytning till Sverige.
41

 Tioårsregeln, som återfinns i 3 kap. 19 

§ IL, är alltså endast tillämplig på fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. I 

lagregeln anges vilka inkomster regeln tar sikte på. Det är här fråga om inkomst i form av 

kapitalvinst
42

 för sådana tillgångar och förpliktelser som anges i paragrafens andra stycke, där 

en hänvisning till definitionen av delägarrätter i 48 kap 2 § IL görs samt andelar i svenska 

handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Andelar i investeringsfonder 

omfattas, som beskrivs nedan, dock inte. 

2.4.2 Skattskyldighetens inträde i fråga om tioårsregeln 

Av tioårsregelns lagtext framgår att skattskyldigheten för kapitalvinster inträder om den 

skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker, eller de föregående 

tio kalenderåren, har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I och med att 

lagstiftaren valt uttrycket ”kalenderår” för tidsfristens bestämmande kan skattskyldigheten i 

detta avseende utsträckas i upp till 11 år efter utflyttning från landet. Fysikern skall således 

någon gång under avyttringsåret eller de föregående tio kalenderåren ha varit obegränsat 

skattskyldig i landet på grund av bosättning eller stadigvarande vistelse här. Däremot nämns 

inget om det sista rekvisitet angående obegränsad skattskyldighet i 3 kap. 3 § 1 st. p.3 IL, 

väsentlig anknytning.
43

 Vid avyttringstillfället skall dock fysikern, för att regeln skall kunna 

tillämpas, inte ha några kvarvarande band till Sverige som skulle kunna stipulera obegränsad 

skattskyldighet i landet, eftersom regeln endast tar sikte på begränsat skattskyldiga fysiker. 

Sammanfattningsvis blir det således avyttringen tillsammans med den fysiska personens 

tidigare svenska bosättningsförhållande som avgör skattskyldighetens inträde.  

                                                 
39

 Se Dahlberg, M. (2007), s. 31.  
40

 Se Lodin, S-O m.fl. (2007), s.540. Källstatsprincipen kommer till uttryck bland annat i 3 kap. 17 § IL 

tillsammans med 3 kap. 18 § IL. 
41

 Se Lodin, S-O m.fl. (2007), s.45.   
42

 Kapitalvinst kan definieras som ”den värdestegring för ett förmögenhetsobjekt som uppkommer därigenom att 

marknadspriset på objektet stiger utöver vad som betingas av att objektet undergått förbättring eller annan fysisk 

förändring” Se Werin (1982), s.345.  
43

 Även detta rekvisit torde dock ingå vid bedömningen huruvida obegränsad skattskyldighet föreligger eller har 

förelegat. Se till exempel Lundgren, J. (2008), s. 783. 
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2.4.3 Omfattade tillgångar som lagregeln tar sikte på44 

En av de större förändringarna i lagtexten, i anledning av prop. 2007/08:12, återfinns under 3 

kap. 19 § 2 st. IL och avser den ursprungliga uppräkningen av finansiella instrument för vilka 

skattskyldighet hos begränsat skattskyldiga fysiska personer föreligger för uppkomna 

kapitalvinster på sådana tillgångar. Istället för, som tidigare, en ren uppräkning av vilka 

tillgångar som omfattas av skattskyldigheten enligt 19 § 1 st. har en hänvisning införts till de 

delägarrätter som återfinns i 48 kap. 2 § IL samt andelar i svenska handelsbolag och i utlandet 

delägarbeskattade juridiska personer. Man har dock valt att utesluta andelar i 

investeringsfonder från skattskyldigheten.
45

 En av anledningarna till den nya utformningen 

med en hänvisning till definitionen av delägarrätter i 48 kap. 2 § IL var att effektiviteten hos 

den tidigare uppräkningen av tillgångar ifrågasattes. Lagstiftaren ansåg att det fanns en 

påfallande stor risk att den tidigare formuleringen inte skulle täcka in alla olika konstruktioner 

och hybrider som uppkommit, och som i framtiden kan komma att uppkomma, med hänsyn 

till den ständiga utvecklingen på finansmarknaden. För att ytterligare säkerställa regelns 

effektivitet ansåg man även att utländska motsvarigheter till dessa finansiella instrument bör 

omfattas.
46

 48 kap. 2 § IL är en definitionsparagraf och anger vad som inom 

kapitalbeskattningen skall utgöra en delägarrätt. Med delägarrätt avses i första stycket i 

nämnda paragraf:  

 aktier, rätt på grund av teckning av aktier, teckningsrätt, fondaktierätt, andel i 

investeringsfond, andel i ekonomisk förening och annan tillgång med liknande 

konstruktion eller verkningssätt.  

Enligt paragrafens andra stycke skall bestämmelserna om delägarrätter även tillämpas i 

fråga om: 

 vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor, konvertibel i 

svenska kronor, - inlösenrätt och säljrätt som avser aktier, termin och option vars 

underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser 

aktieindex, och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. 

Det är främst de båda styckenas avslutande uttryck ”… och annan tillgång med liknande 

konstruktion eller verkningssätt” som ger upphov till en bättre täckning av såväl redan 

uppkomna som framtida konstruktioner och hybrider av finansiella instrument som inte 

explicit införts i lagtexten ännu.
47

 Andelar i svenska handelsbolag och i utlandet 

                                                 
44

 En utförligare undersökning av tillgångar som omfattas av tioårsregelns utformning sker nedan i kapitel fyra, 

där främst klassificeringsproblematik kring olika finansiella instrument sätts i förhållande till de omfattade 

tillgångarna i tioårsregelns utformning.  
45

 Anledningen härför kan utläsas i prop. 2007/08:12,s.19. Detta kommer dock inte att behandlas vidare i denna 

uppsats.  
46

 Se prop. 2007/08:12, s.18.  
47

 Ledning för detta kan hämtas från prop. 1989/90:110 , s.430 samt s. 722. 
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delägarbeskattade juridiska personer omfattas dock inte av 48 kap. 2 § IL, varför de 

fortsättningsvis även skall innefattas i tioårsregelns bestämmelser.
48

  

2.4.4 Förutsättningar för beskattning av utländska delägarrätter 

I 3 kap 19 § 3 st. IL har det införts förtydligande bestämmelser vad gäller förutsättningarna 

för beskattning av kapitalvinster avseende utländska delägarrätter. Här gäller att sådana 

delägarrätter endast omfattas i den mån de förvärvats under den tid som den skattskyldige 

varit obegränsat skattskyldig i Sverige. I ett led att förebygga kringgående av reglerna har det 

även i styckets andra punkt införts bestämmelser innebärande att delägarrätter och andelar 

som har ersatt delägarrätter eller andelar som avses i paragrafens första stycke ska anses 

förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärvet.
49

  

I fjärde stycket anges att bestämmelserna i tredje stycket inte skall tillämpas i fråga om 

delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad 

juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag. I 

propositionen anges att denna förändring är ett resultat av utfärdandet av det så kallade tionde 

bolagsdirektivet
50

. Ett belysande exempel ges här som visar på eventuella problem som kan 

uppstå om lagen inte anpassas:  

”En person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, äger andelar i ett svenskt bolag. 

Personen flyttar ut från Sverige och upphör att vara obegränsat skattskyldig här. Vid en tidpunkt 

efter utflyttningen från Sverige fusioneras det svenska bolaget med ett utländskt bolag på ett 

sådant sätt att det nya bolaget får sitt säte utanför Sverige. Andelarna i det nya bolaget övergår 

därmed till att bli utländska andelar. Eftersom fusionen äger rum efter att den skattskyldige 

flyttat från Sverige sker således förvärvet av de utländska aktierna vid en tidpunkt då den 

skattskyldige inte längre är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige”.
51

  

I detta fall krävs alltså inte, som anges i tredje stycket, att de utländska delägarrätterna i detta 

fall ska ha förvärvats under tid då den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig.       

2.5 Tioårsregelns tillämpning i ett vidare perspektiv 

2.5.1  Skatteavtalens inverkan på tioårsregelns tillämpning 

Det ovan behandlade innehållet i 3 kap. 19 § IL och rekvisiten däri anger förutsättningarna för 

lagregelns tillämpning enligt intern rätt. Hänsyn kan dock inte endast tas till den interna 

svenska rätten vid en uppkommen beskattningssituation där tillämpning av tioårsregeln 

aktualiseras. Tioårsregeln är en form av utflyttningsregel som är tillkommen i syfte att skydda 

det svenska beskattningsanspråket när fysiska personer utflyttat från landet. Vid en 

utflyttningssituation ter det sig som en självklarhet att det framträder ytterligare en part som 

                                                 
48

 Se prop. 2007/08:12, s.19. 
49

 Se 3 kap. 19 § 3 st. p.1-2 IL. 
50

 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande 

fusioner. 
51

Se. prop. 2007/08:12, s.20. 
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vill göra anspråk på beskattningsrätten på inkomsten i fråga; det land till vilket den fysiska 

personen flyttat. I denna situation finns det således konkurrerande beskattningsanspråk på en 

och samma inkomst, varvid inkomsten skulle kunna komma att beskattas dubbelt. I ett syfte 

att reglera kolliderande beskattningsanspråk mellan olika länder förekommer ofta skatteavtal 

mellan dessa länder för att fördela och bestämma beskattningsrätten sinsemellan på inkomster 

av olika slag. Dessa avtal är överordnade intern rätt, varför tioårsregelns tillämpning är 

beroende av bestämmelserna i sådana avtal. Nedanstående avsnitt avseende tioårsregelns 

förhållande till skatteavtalen syftar därför till att se lagregelns tillämpning i ett vidare 

perspektiv, för att på så sätt kunna tillgodogöra sig den grundläggande problematiken kring, 

och förutsättningarna för, tioårsregelns tillämpning.     

2.5.2 Beskattningsprinciper för avgörandet av beskattningsrätten enligt 

skatteavtalen  

När en stat gör anspråk på beskattningsrätten på en inkomst utgår man i huvudsak från två 

olika principer; hemvistprincipen och källstatsprincipen. Hemvistprincipen tar sikte på 

skattesubjektets anknytning till en viss stat och innebär att en obegränsat skattskyldig person i 

en stat är skattskyldig i denna stat för sina inkomster hänförliga såväl till den ifrågavarande 

staten som till andra stater.
52

 Kriterierna för principens tillämpning skiljer sig åt mellan stater 

och de skiljer sig även beträffande juridiska och fysiska personer. Sammantaget kan dock 

sägas att det förutsätts en stark anknytning mellan skattesubjektet och staten för att 

beskattning enligt hemvistprincipen skall ske.
53

 Fokus ligger således på subjektets hemvist vid 

bedömningen av beskattningsrätten. 

Källstatsprincipen, å sin sida, utgår istället från skatteobjektets anknytning till en viss stat.
54

 I 

detta fall anses det istället tillräckligt att en inkomst har en stark anknytning till en viss stat för 

att den skall vara skatpliktig där, oavsett om skattesubjektet i fråga har en sådan stark 

koppling till staten att obegränsad skattskyldighet däri föreligger.
55

 Skattesubjektet bedöms i 

detta fall vara begränsat skattskyldig i den staten och det är sedermera skatteobjektets källa 

som är avgörande för beskattningsrätten.  

I Sverige, likt många andra länder, används båda av dessa principer, beroende av vilken typ 

av skattskyldighet som föreligger hos den skattskyldige.
56

  

2.5.3 Skatteavtalens syfte och förhållande till intern rätt  

Vid tillämpningen av i föregående avsnitt nämnda principer uppstår ibland kollisioner mellan 

olika beskattningsanspråk gjorda av olika stater. En vanligt förekommande situation är när en 

stat tillämpar hemvistprincipen för att beskatta ett skattesubjekt för dess inkomster från en 

annan stat, och denna senare stat tillämpar källstatsprincipen för att beskatta skatteobjektet, 

det vill säga inkomsten som härrör från den senare staten.
57

 Detta kan i förlängningen leda till 

                                                 
52

 Se Vogel, K. (1997), s.9. Denna princip finns även uttryck i 3 kap. 8 § IL.  
53

 Se Dahlberg, M. (2007), s.23 avseende styckets innehåll intill denna not.  
54

 Se Vogel, K (1997), s.10. 
55

 Se Dahlberg, M. (2007), s.24 avseende styckets innehåll intill denna not.  
56

 Se avsnitt 2.4.1 ovan. 
57

 Se Dahlberg, M. (2007), s.24. 
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att en och samma inkomst blir beskattad dubbelt, en så kallad internationell juridisk 

dubbelbeskattning.
58

 Förekomsten av skatteavtal mellan stater syftar till att undanröja 

konsekvenserna av en sådan dubbelbeskattning och är ofta ett bilateralt avtal mellan två 

stater.
59

 Gällande skatteavtalens förhållande till den interna rätten kan kort nämnas den 

gyllene regeln, innebärande att skatteavtalen endast kan begränsa den rätt som en stat har att 

beskatta enligt dess interna regler, men den kan aldrig utvidga denna rätt.
60

 Det går således 

inte att utifrån bestämmelser i ett skatteavtal beskatta en inkomst som enligt en stats interna 

lagstiftning inte är beskattningsbar däri. 

2.5.4 Bestämmelser avseende kapitalvinstbeskattning i OECD MTC  

OECD MTC
61

 är en form av ramavtal som syftar till att underlätta för avtalsförhandlingar 

avseende skatteavtal mellan olika stater.
62

 Sverige utgår i stort från modellavtalet i sina 

skatteavtalsförhandlingar, även om avsteg från detta i vissa fall gjorts i försök att bättre 

säkerställa den svenska beskattningsrätten i vissa hänseenden. I modellavtalets artikel 13 

återfinns bestämmelserna om beskattningen av kapitalvinster. I förhållande till tioårsregelns 

tillämpning är det artikelns femte paragraf som är av intresse.
63

 Denna paragraf stadgar att; 

“Gains from the alienation of any property, other than that referred to in 

   paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the 

alienator is a resident.” 

Paragrafen har en generell utformning och kan sägas vara negativt bestämd i det avseendet att 

den avser kapitalvinster som härrör från andra tillgångar, häribland vinster på avyttringar av 

andelar i företag, än de specificerade i artikelns föregående paragrafer.
64

 Huvudregeln är, 

enligt paragrafen, att sådana kapitalvinster endast är beskattningsbara i den stat där 

andelsöverlåtaren har sin hemvist. I förhållande till den svenska tioårsregeln kan här nämnas 

att om Sverige hade valt att tillämpa denna bestämmelse, i överensstämmelse med denna 

lydelse, i sina skatteavtal hade det inneburit att Sverige avsagt sig beskattningsrätten på 

begränsat skattskyldiga fysiska personers kapitalvinster, i och med att begränsat skattskyldiga 

personer inte anses ha sin hemvist i Sverige. Av denna anledning har Sverige reserverat sig 

mot denna bestämmelse i syfte att upprätthålla tioårsregelns tillämpning och har därför i sina 

skatteavtal gjort vissa avsteg från bestämmelsen.
65

 

                                                 
58

 Se Dahlberg, M. (2007), s.25. I OECD MTC beskrivs en sådan beskattning, i 1 § till modellavtalets 

introduktionsavsnitt, som följer; ” International juridical double taxation can be generally defined as the 

imposition of comparable taxes in two (or more) States on the same taxpayer in respects of the same subject 

matter and for identical periods”. Detta utgör dock ingen legaldefinition, utan avser snarare en beskrivning när 

sådan beskattning föreligger.  
59

 Det förekommer även multilaterala skatteavtal, exempelvis det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. 
60

 Se Lodin m.fl. (2007), s.522. 
61

 Se förkortningsordlista ovan. 
62

 Se till exempel OECD MTC 2-3 §§ till avtalets introduktionsavsnitt. 
63

 § 5 överensstämmer med bestämmelserna i artikel 22 OECD MTC avseende beskattning av kapitalinkomster.  
64

 Se till exempel kommentarerna 29-32 till artikel 13 OECD MTC.  
65

 Se reservation 39 till artikel 13 OECD MTC.  
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2.6 De svenska skatteavtalen  

2.6.1 Omfattningen av tioårsregelns tillämpning i de svenska skatteavtalen 

Sverige har i dagsläget ingått 72 skatteavtal med 81 stater.
66

 De flesta av dessa avtal ingicks 

redan innan tioårsregeln infördes i svensk rätt 1983, varför tioårsregelns tillämpning redan av 

denna anledning kan sägas vara begränsad.
67

 I 18 av dessa 72 skatteavtal har Sverige helt 

avsagt sig beskattningsrätten på kapitalvinster på aktier. I 29 av 72 avtal har Sverige endast 

bevakat sin rätt att beskatta kapitalvinster på svenska delägarrätter.
68

 Bestämmelserna i dessa 

avtal överensstämmer dock inte till fullo med tioårsregelns bestämmelser i fråga om 

beskattningsrättens tidsomfattning samt vilken egendom som beskattningsrätten avser. 

Tidsrymden för vilken Sveriges beskattningsrätt föreligger på kapitalvinster på svenska 

delägarrätter är i avtalen begränsad till allt från två till tio år räknat från utflyttningen från 

Sverige. Beskattningsrätten kan även vara begränsad i fråga om vilken typ av egendom som 

omfattas samt vilket ursprung egendomen har. I 24 av 72 avtal har Sverige reserverat sin 

beskattningsrätt till all lös egendom alternativt vinst på andelar och rättigheter i bolag. Av 

dessa 24 avtal är 10 ingångna med stater inom EU. I dessa avtal är Sveriges beskattningsrätt 

begränsad till kapitalvinster på aktier hänförliga till Sverige eller den andra staten.
69

 

Med anledning av utvidgningen av tioårsregeln, innebärande att även kapitalvinster på 

utländska delägarrätter skall omfattas, är det intressant att se vilken tänkt effekt denna kan få 

med hänsyn till utformningen av bestämmelserna i de svenska skatteavtalen. Av vad som 

framgått ovan kan den nämnda utvidgningen i dagsläget inte tillämpas i 47 av de 72 avtalen 

Sverige har med andra stater, i och med att dessa bara medger Sverige beskattningsrätt 

kapitalvinster på svenska aktier och andelar från företag med hemvist i Sverige.
70

 I övriga fall 

ger utformningen av skatteavtalen Sverige rätt att i viss mån beskatta även utländska 

delägarrätter. Det finns dock i dessa fall även begränsningar i beskattningsrätten i form av 

såväl tidmässiga begränsningar som begränsningar avseende vilken land som de 

beskattningsbara delägarrätterna härstammar från.
71

 I propositionen till tioårsregelns 

nuvarande utformning framgår också att den svenska regeringen är medvetna om att de 

svenska skatteavtalen kan komma att begränsa lagregelns tillämpning och att generella regler 

för beskattning vid utflyttning bör övervägas.
72

   

För fullständighetens skull skall här även nämnas att i de fall en utflyttning från Sverige sker 

till ett land där ett ingånget skatteavtal mellan Sverige och den andra staten saknas, torde det 

inte finnas några hinder för Sverige att beskatta den fysiska personen för kapitalvinster enligt 

tioårsregelns nuvarande lydelse, som om personen fortfarande var bosatt i Sverige. I och med 

att det i detta fall inte finns några bestämmelser i ett skatteavtal som begränsar något av de 

                                                 
66

 Se Paulin, I. (2007), s.2. 
67

 Detta i och med att utformningen i dessa avtal ,som ingåtts innan införandet av tioårsregeln, inte kunde baseras 

på den senare tillkomna lagregeln. 
68

 Se Paulin, I. (2007), s. 2. 
69

 Se Paulin, I. (2007), s. 3. 
70

 Ibid. 
71

 Någon mer omfattande undersökning och beskrivning av regelns tillämpning i de svenska skatteavtalen än den 

som företagits här skall inte ske inom ramen för denna uppsats.  
72

 Se prop. 2007/08:12, s.20. 
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olika ländernas beskattningsrätt på kapitalvinsten, kan det uppstå en internationell juridisk 

dubbelbeskattning av inkomsten, vilken inte kan lindras genom tillämpning av ett skatteavtal. 

I detta fall får den fysiska personen således sätta sin tilltro till den andra staten att förmildra 

effekterna av dubbelbeskattningen.    

I förtydligande syfte skall jag nedan återge bestämmelserna i några utvalda skatteavtal som 

ingåtts med Sverige och andra stater. Genom denna exemplifiering är det tänkt att läsaren 

skall kunna tillgodogöra sig en någorlunda representativ, om än ytterst överskådlig, bild över 

tioårsregelns tillämpning och omfattning i de svenska skatteavtalen.
73

  

2.6.2 Skatteavtalet med USA 

I det svenska skatteavtalet med USA återfinns reglerna om beskattning av kapitalvinster i 

avtalets 13:e artikel.
74

 Artikelns utformning uppvisar likheter med artikel 13 i OECD MTC, 

men viss skillnad föreligger i och med paragraferna sex och sju i artikeln. Dessa paragrafer 

stadgar att:  

”6. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som anges i punkterna 1–

5 beskattas, om inte punkt 7 föreskriver annat, endast i den avtalsslutande stat där 

överlåtaren har hemvist.” 

 

”7. Bestämmelserna i punkt 6 inverkar inte på Sveriges rätt att, i fråga om fysisk person 

som haft hemvist i Sverige och som fått hemvist i Förenta staterna, beskatta vinst som 

förvärvas av en sådan person på grund av överlåtelse av tillgång vid något tillfälle 

under de tio år som följer närmast efter den tidpunkt vid vilken denne person upphört 

att ha hemvist i Sverige.” 

 

Den sjätte paragrafen anger således, i likhet med Art. 13 § 5 OECD MTC, en huvudregel att 

kapitalvinster på grund av överlåtelser av annan egendom, till exempel delägarrätter i företag, 

skall beskattas i den stat där överlåtaren har sin hemvist. Den sjunde paragrafen utgör dock ett 

undantag till denna huvudregel och innebär att Sveriges beskattningsrätt inte inskränks av 

bestämmelsen i § 6 i fråga om kapitalvinster på sådan egendom som avses i denna paragraf, 

om överlåtelsen av egendomen sker vid något tillfälle under de tio år från den tidpunkt då 

överlåtaren upphört att ha hemvist i Sverige. Slutsatsen härvid blir att Sverige kan äga rätt att 

beskatta kapitalvinster på all typ egendom, till exempel såväl svenska som utländska 

delägarrätter, som en fysisk person med hemvist i USA erhållit genom avyttring av 

egendomen i fråga, om förutsättningarna enligt § 7 är uppfyllda.  

2.6.3 Skatteavtalet med Storbritannien 

I skatteavtalet med Storbritannien finner man reglerna om kapitalvinstbeskattning i artikel 13, 

närmare bestämt i artikel 13 § 2.
75

 Denna bestämmelse innebär, om man så att säga översätter 

dess innehåll, att: 

                                                 
73

 Se ovan under metodkapitlet avseende urvalet av behandlade skatteavtal.  
74

 Se Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater, där avtalet finns 

bifogat som bilaga.  
75

  Se Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland, där 

avtalet finns bifogat som bilaga.  
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”Vinst som en fysisk person med hemvist i Storbritannien förvärvar på grund av 

överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i Sverige får beskattas i Sverige, men 

endast om den fysiska personen är medborgare i Sverige utan att också vara 

medborgare i Storbritannien och har haft hemvist i Sverige vid något tillfälle inom en 

sjuårsperiod omedelbart före aktieöverlåtelsen. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas 

även på vinst på grund av överlåtelse av andra rättigheter i sådant bolag som vid 

realisationsvinstbeskattningen enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat 

behandlas på samma sätt som vinst på grund av överlåtelse av aktier.” 

Regeln ställer således upp en rad förutsättningar för Sveriges beskattningsrätt på 

kapitalvinster. Som synes omfattar beskattningsrätten endast svenska delägarrätter, varför 

tioårsregelns senaste utvidgning till att även omfatta utländska delägarrätter inte kan tillämpas 

enligt skatteavtalets lydelse.  Bestämmelsen ställer även krav på att den fysiska personen skall 

ha svenskt medborgarskap, samtidigt som denne inte får vara brittisk medborgare, för att 

Sverige skall kunna beskatta inkomsten. Utöver detta har även tidsperioden för tillämpandet 

av Sveriges beskattningsrätt begränsats till sju år efter att den fysiska personen upphört att ha 

sin hemvist i Sverige.    

2.6.4 Skatteavtalet med Grekland    

I det svenska skatteavtalet med Grekland har Sverige avträtt sig beskattningsrätten på 

kapitalvinster på delägarrätter efter utflyttning från Sverige.
76

 I artikel XI i skatteavtalet 

stadgas att: 

”En person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna skall vara befriad från skatt i 

den andra avtalsslutande staten å vinst på grund av försäljning, överlåtelse eller byte av 

förmögenhetstillgångar som ej utgöras av fastighet, såvida icke personen i fråga innehar 

ett fast driftställe i denna andra stat och vinsten äger direkt samband med den från 

driftstället bedrivna rörelsen.” 

I detta fall äger således inte Sverige någon rätt att beskatta kapitalvinster från avyttringar av 

de tillgångar, oavsett dess ursprung, som innefattas i tioårsregelns bestämmelser.  

2.7 Sammanfattning avseende tioårsregeln 

Tioårsregeln infördes i svensk lagstiftning 1983 i syfte att skydda det svenska skatteanspråket 

i fråga om begränsat skattskyldiga personers kapitalvinster på aktier, som uppstått efter 

utflyttning från Sverige. Tioårsregeln omfattade vid denna tidpunkt kapitalvinster på aktier 

och andelar i svenska företag. Alltsedan införandet av lagregeln har den varit föremål för 

några, mindre ingripande, omdaningar och kompletteringar genom åren. På grund av den 

ständigt ökade internationaliseringen och utvecklingen på finansmarknaden tillsammans med 

rättsutvecklingen på området, främst inom EG-rätten, har Sverige dock nyligen nödgats se 

över lagstiftningen i ett led att upprätthålla skyddet för den svenska beskattningsrätten som 

tioårsregeln avser. Av denna anledning genomfördes 2007 en utvidgning av tioårsregeln, 
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  Se Kungl. Maj:ts Kungörelse om tillämpning av ett mellan Sverige och Grekland den 6 oktober 1961 ingånget 

avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och 

förmögenhet, där avtalet finns bifogat som bilaga.  
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innebärande att även kapitalvinster på aktier och andelar i utländska företag skulle omfattas i 

regelns tillämpningsområde.  

Såsom tioårsregeln är utformad idag är begränsat skattskyldiga fysiska personer skattskyldiga 

i Sverige för kapitalvinster som dessa erhåller genom avyttring av de delägarrätter som finns 

uppräknade i 48 kap. 2 § IL, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade 

juridiska personer. Denna skattskyldighet är en utsträckt sådan och tillämpas om den 

skattskyldige under det kalenderår då avyttringen av dessa tillgångar sker, eller under de 

föregående tio kalenderåren, varit obegränsat skattskyldig i Sverige för sina inkomster. De 

utländska delägarrätterna omfattas endast i den mån de förvärvats under tiden som den 

skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige.    

En vital förutsättning för tioårsregelns tillämpning är de skatteavtal som Sverige ingått med 

andra stater. För att tioårsregeln skall kunna tillämpas fullt ut i enlighet med dess syfte och 

utformning, krävs att de i de svenska skatteavtalen finns motsvarande bestämmelser som ger 

Sverige beskattningsrätten på begränsat skattskyldigas kapitalvinster efter utflyttning från 

Sverige. På denna punkt framgår att tioårsregelns tillämpning i de svenska skatteavtalen är 

begränsad, främst sett till tidsrymd och beskattningsbara tillgångar. Den nyligen införda 

utvidgningen, innebärande att även utländska delägarrätter skall omfattas, gjordes främst för 

att tioårsregelns tillämpning skulle bli mer effektiv. Här kan dock sägas att i 47 av 72 

skatteavtal som Sverige ingått antas utvidgningen inte kunna tillämpas utifrån avtalens 

nuvarande utformning. I övriga fall är utvidgningen teoretiskt tillämpbar, men även här finns 

begränsningar i avtalet som är av tidsmässig och omfångsmässig karaktär. Det krävs således 

ett stort arbete från Sveriges sida vad gäller omförhandlingar av dessa avtal för att lagregeln 

skall få den tänkta effekten, ett arbete som inte direkt låter sig göras i en handvändning.  

När väl tioårsregelns innehåll och tillämpning har behandlats skall framställningen nu övergå 

till en undersökning av huruvida lagregelns utformning och tillämpning upprätthåller kraven 

på likformighet och neutralitet i beskattningen. 
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3. Skattemässig neutralitet - 
Neutralitetsprincipen 

 I detta kapitel skall huvuddragen för den så kallade neutralitetsprincipen inom svensk 

skatterätt återges. Kapitlet syftar till att skapa förståelse för neutralitetsprincipen inom svensk 

skattelagstiftning och för vilka motiv som ligger bakom en strävan efter neutralitet i 

beskattningen. Tioårsregelns neutralitet skall sedan prövas i uppsatsens senare kapitel.   

3.1 Neutralitet i beskattningen 

3.1.1 Generell innebörd 

Ett av de övergripande målen med reformeringen av den svenska skattelagstiftningen i början 

på 90-talet var att denna skulle vara mer likformigt och neutralt utformad än innan. Detta 

gällde för inkomstbeskattningen överlag, således även inom kapitalinkomstbeskattningens 

område.
77

 Innebörden och definitionen av neutralt utformad skattelagstiftning skiljer sig åt en 

aning inom den skatterättsliga doktrinen, varför några av dessa uppfattningar skall återges 

nedan. Inledningsvis kan sägas att neutralitetsprincipen är en speciell rättsprincip som är 

inducerad i lagstiftningen. Med detta skall förstås att principen inte kommer till direkt uttryck 

i lagtext utan framkommer genom en systematisk analys av olika regelområden, har 

utvecklats genom praxis eller framkommit genom rättsvetenskaplig diskussion.
78

 

Enligt Rabe är innebörden av den så kallade neutralitetsprincipen, på vilken den neutrala 

utformningen av lagreglerna vilar, att ”beskattningen skall vara så utformad att den är neutral 

i förhållandet mellan olika handlingsalternativ. Beskattningen skall med andra ord inte styra 

den enskildes handlande.”
79

 Sett ur ett individperspektiv menar Rabe att beskattningen, ur 

neutralitetssynpunkt, skall vara utformad så att den inte påverkar den enskildes val mellan 

arbete och fritid, konsumtion och sparande samt valet mellan olika konsumtionsalternativ. 
80

  

Mutén använder sig av en liknande innebörd där han menar att en ”neutral beskattning inte 

skall påverka individernas val mellan oavsett skatten likvärdiga ekonomiska 

handlingsalternativ, exempelvis valet av företagsform, anställningsform, bosättningsort 

eller…form för upptagande av lån respektive investering i värdepapper”.
81

 

Persson Österman för ett relativt utförligt resonemang kring neutraliteten i skatterätten.
82

 

Många av Persson Östermans argument kring den skatterättsliga neutraliteten vilar på en mer 

samhällseffektiv grund. Han indelar en strävan att uppnå skatteneutralitet i två nivåer i 

samhällsekonomin. Den första nivån av neutralitet avser mikroneutralitet och utgår från de 

enskilda skattesubjekten. Här menar Persson Österman att dessa aktörers handlingar inte skall 

påverkas av olika skattemässiga utfall. Den andra nivån är makroneutralitet och avser den 
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 Se prop. 1989/90:110, exempelvis s.3, s.431 m.fl.  
78

 Se Påhlsson, R. (2007), s. 32.  
79

 Se Rabe, G. (2007), s.40. 
80

 Se Rabe, G. (2007), s.40 för utförligare resonemang kring dessa områden. 
81

 Se Mutén, L. (1959), s.119. 
82

 Se Persson Österman, R. (1996), s. 29 ff. 
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överordnade effektiviteten i samhällsekonomin.
83

 Persson Österman delar sedermera in 

innebörden av skattemässig neutralitet i två delar.  Den första innebörden utgår från att 

utformningen av de skatterättsliga reglerna inte skall vara intervenerande.
 84

 Med detta skall 

förstås att skattereglerna till exempel inte skall användas som verktyg för att styra marknader 

eller för att ändra individers handlingsbeteende. Ur detta perspektiv kan neutralitetsprincipen 

ses som en ekonomisk princip som utgår ifrån att opåverkat ekonomiskt handlande leder till 

en högre välfärd och effektivitet i samhällsekonomin.
85

 Den andra innebörden av neutraliteten 

inom skatterätten utgår, likt vad Mutén och Rabe menar, från att man skall beskatta liknande 

företeelser på samma sätt, utifrån en på förhand vald norm. Det skall alltså inte föreligga 

några skattemässiga motiv bakom valet mellan olika handlingsalternativ.
86

  

 Lodin m.fl. menar, avseende neutraliteten, att om olika handlingsalternativ är ekonomiskt 

likvärdiga innan skatteuttag, så bör de även vara så efter skatteuttag. Den skattemässiga 

konsekvensen av olika handlingsalternativ skall med andra ord inte styra den skattskyldiges 

val. De uppställer härvid upp olika situationer där en neutral utformning av reglerna bör 

eftersträvas och där reglerna alltså inte skall påverka valet mellan dessa olika alternativ. Här 

upptas bland annat valet av kapitalplaceringsalternativ (aktier, räntebärande placeringar etc.), 

val av boendeform (eget hem, bostads- eller hyresrätt), val av företagsform (enskild firma, 

HB, AB m.m.).
87

 

Påhlsson beskriver neutralitetsprincipen som ett resultat av en sammanläsning av lagrum och 

förarbeten. Han anger vidare att principen ger uttryck för en målsättning som går ut på att en 

skattskyldigs val av handlingsalternativ inte skall bestämmas utifrån skattelagstiftningens 

utformning. Han anger även att det i den skatterättsliga doktrinen förekommer kopplingar till 

likformighet vid utformningen av lagstiftningen, och att neutraliteten i detta hänseende har en 

tydlig rättviseprägel.
88

    

Som synes finns det många gemensamma nämnare bland dessa uppfattningar gällande den 

skattemässiga neutraliteten inom doktrinen, även om vissa av författarna utgår från ett mer 

samhällsekonomiskt perspektiv än andra. Den sammantagna uppfattningen som erhålls efter 

läsning av den skattemässiga doktrinen är dock att en individs val av handlingsalternativ inte 

skall påverkas, eller vara beroende, av den skattemässiga konsekvens som följer av det valda 

alternativet. Det perspektiv på neutraliteten som denna uppsats problemställning skall utgå 

ifrån är neutralitet på mikronivå, det vill säga för den enskilda individen. Ett neutralt 

skattesystem, sett ur detta perspektiv, skall vara utformat på ett sådant sätt att det för en fysisk 

person inte föreligger några skattemässiga incitament för ett valt handlingsalternativ framför 

ett annat, utan detta val skall byggas på andra premisser. I ett fungerande neutralt utformat 

skattesystem skall således inte det slutliga valet av exempelvis kapitalplaceringsform baseras 

på det skattemässiga utfallet av olika alternativ som innan skatteuttag är varandra ekonomiskt 

likvärdiga.     
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3.1.2 Likformighet i beskattningen - konkurrensneutralitet 

Som nämnt tidigare kan neutraliteten indelas i olika typer, beroende på vilket perspektiv man 

väljer att anlägga. Dels kan neutraliteten indelas i olika skikt i förhållande till 

samhällsekonomin genom en uppdelning mellan neutralitet på makro- respektive mikronivå. 

Makroneutraliteten utgår från att samhällsekonomin i stort inte skall påverkas av 

skattereglernas utformning medan mikroneutraliteten tar sikte på att olika handlingsalternativ 

som är sinsemellan likvärdiga skall behandlas skattemässigt lika. På mikronivå utgår man 

vidare från de enskilda aktörernas handlande, medan makroneutraliteten avser 

samhällsekonomin som helhet.
89

  

Konkurrensneutralitet är en form av likformighet i beskattningen som kan verka på såväl 

makro- som mikronivå. På mikronivå, avseende de enskilda aktörerna, skall beskattningen 

vara neutral i förhållande till dennes val mellan arbete och fritid, sparande eller konsumtion 

och även handlingsalternativen inom sparande och konsumtion.
90

 När jag i senare delar av 

uppsatsen talar om konkurrensneutralitet är det denna sistnämnda form som avses, 

innebärande en neutralitet på mikronivå där konkurrensen står mellan olika 

handlingsalternativ och dessas förhållande till tioårsregelns tillämpning. Den konkurrens som 

uppsatsen vidare behandlar är konkurrensen mellan olika kapitalplaceringsalternativ såsom 

aktier, konvertibler, obligationer etc.
91

     

En princip som ofta nämns i samband med neutralitetsprincipen är likformighetsprincipen. 

Dessa principer går ofta hand i hand med varandra, varför jag nedan kortfattat skall behandla 

relationen mellan de båda principerna. 

3.2 Konvergensen mellan skattemässig likformighet och neutralitet 

Redan i förarbetena till KL framkom en önskan från lagstiftarens sida att 

inkomstbeskattningen skulle vara likformigt utformad.
92

 Efter införandet av KL vidtogs dock 

vissa åtgärder inom inkomstbeskattningens område innebärande att olika inkomsttyper kom 

att behandlas olikformigt, och lagreglerna blev sedermera även svåröverskådliga. Som 

tidigare nämnt var därför ett av målen med den svenska skattereformen i början av 90-talet att 

inkomstbeskattningen skulle vara mer likformigt utformad, vilket i sin tur skulle leda till en 

ökad neutralitet i lagstiftningen.
93

 

Likformighetsprincipen, eller likhetsprincipen som den även kallas, är en allmän rättsprincip, 

vars definition och betydelse antagit varierande former i den skatterättsliga doktrinen.
94

 I 

korthet kan dock sägas att principen tar sikte på att lika fall skall bedömas lika. I 

skattesammanhang kan principen sägas innebära att personer med samma inkomst skall 
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beskattas lika och att diskriminerande behandling av vissa skattskyldiga skall undvikas.
95

 Vid 

lagstiftningen kan dock likhetsprincipen, i skattesammanhang, snarare ses som en strävan att i 

största möjliga mån möjliggöra för en likartad beskattning av likvärdiga fall. Likformigheten i 

lagstiftningen kan dock inte till fullo upprätthållas när den leder till svårapplicerade och 

komplexa lagregler, varför det i vissa fall ansetts motiverat att göra avsteg från denna princip 

till fördel för enklare och mer lättillämpade utformningar.
96

 

Genom att utforma likformiga regler kan även en högre grad av neutralitet i lagstiftningen 

upprätthållas. Persson Österman menar att ett skattesystem som begränsar en skattskyldigs 

alternativ i allmänhet är att betrakta som ett likformigt system. Han är vidare av den 

uppfattningen att neutralitet inom beskattningen främst skall innebära att en persons 

skatterättsliga valmöjligheter begränsas, vilket innebär att likformigheten bör betonas. 
97

 Detta 

ställningstagande visar på det förhållande som föreligger mellan å ena sidan 

likformighetsprincipen och å andra sidan neutralitetsprincipen.  

3.3 Neutralitetens fördelar och motiverade avsteg från principen   

Målet att uppnå neutralitet i beskattningen kan anses motiverat av flera anledningar. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv har det exempelvis ansetts motiverat att enskilda 

näringsidkare och handelsbolag skall kunna konkurrera på samma skattemässiga villkor som 

mindre aktiebolag. Ett neutralt utformat skattesystem begränsar även risken för att 

skatteflyktssituationer skall uppstå.
98

 Ett neutralt utformat skattesystem kan även gynna 

samhällseffektivitet genom att individers fria val får ett ökat spelrum.
99

 Intervenerat 

utformade skatteregler inom exempelvis konsumtion, där skatt påförts specifika varor och 

tjänster, kan innebära att en individs valmöjligheter påverkas av, eller blir beroende av, 

skattekonsekvenserna av olika handlingsalternativ. Detta kan i sin tur leda till ett förändrat 

beteende, vilket kan leda till snedvridningar till förmån för varor och tjänster som inte är 

skattebelagda. Sådant ändrat beteende kan vidare sägas innebära en minskad samhällsmässig 

effektivitet genom att individers handlande styrs av yttre faktorer.
100

 Här har alltså 

individernas fria val inskränkts, något som ett neutralt utformat skattesystem söker stävja.  

Ett fullt ut neutralt skattesystem är dock i praktiken inte möjligt att uppnå, det torde heller inte 

vara helt önskvärt med ett totalt neutralt utformat system. Ett argument för det senare 

påståendet är att skattereglerna, om utformade totalt likformiga och neutrala, torde bli alltför 

lagtekniskt komplexa och därigenom praktiskt svårtillämpade.
101

 Som en konsekvens i arbetet 

att utforma praktiskt tillämpbara lagregler kan det därför ibland vara motiverat att bortse från 

tanken på att lagstiftningen skall vara neutralt utformad. Lodin m.fl. tar upp några relativt 

banala, men ändock belysande, exempel på detta. Ett exempel utgår från beskattning av eget 
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arbete. I ett totalt neutralt utformat skattesystem skulle man, teoretiskt sett, beskatta den som 

till exempel målar sitt eget hus för den arbetsinsats som denne utför. I och med att det går att 

köpa denna tjänst på marknaden kan individen genom att göra arbetet själv göra 

kostnadsinbesparingar. På så sätt kan sägas att handlingsalternativen påverkas av 

skattekonsekvenserna av alternativen och att en icke-neutralitet uppstår i detta fall.
 102

   

3.4 Sammanfattning och avslutande ord avseende neutralitets-

principen i beskattningen 

Principerna om neutralitet och likformighet i beskattningen har länge funnits med som 

bakomliggande mål att sträva mot i utformningen av skattelagstiftningen. Ett stort steg togs 

mot detta mål vid reformeringen av den svenska skattelagstiftningen i början på 90-talet. Ett 

av målen här var att denna skulle vara mer likformigt och neutralt utformad än innan. Detta 

gällde för inkomstbeskattningen överlag, således även inom kapitalinkomstbeskattningens 

område.  Den sammantagna uppfattningen av innebörden av neutralitetsprincipen, som erhålls 

efter genomläsning av den skattemässiga doktrinen, är att skattelagstiftningen skall vara 

utformad på ett sådant sätt att en individs val av handlingsalternativ inte skall påverkas, eller 

vara beroende, av den skattemässiga konsekvens som följer av det valda alternativet. Ett 

neutralt skattesystem, sett ur detta perspektiv, skall alltså vara utformat på ett sådant sätt att 

det för en fysisk person inte föreligger några skattemässiga incitament för ett valt 

handlingsalternativ framför ett annat, utan detta val skall byggas på andra premisser.  

Konkurrensneutralitet är en form av likformighet som eftersträvas i beskattningen, 

innebärande exempelvis att valet av kapitalplaceringsform inte skall baseras på det 

skattemässiga utfallet av olika alternativ som innan skatteuttag är varandra ekonomiskt 

likvärdiga. I förhållande till tioårsregeln kan denna neutralitet vara av vikt att upprätthålla. 

Lagregeln skulle annars kunna kringgås förhållandevis enkelt om valet av placeringsform för 

en fysisk person baserades på huruvida en senare avyttring av det valda placeringsalternativet 

medförde beskattning enligt tioårsregeln eller inte. Antag exempelvis att en fysisk person står 

i begrepp att investera i något av två olika finansiella instrument. Det ena instrumentet 

klassificeras skatterättsligt som en delägarrätt, vilka omfattas av tioårsregelns bestämmelser. 

Det andra instrumentet klassificeras som en fordringsrätt, vilka inte omfattas av tioårsregelns 

bestämmelser. Antag vidare att de två finansiella instrumenten är varandra ekonomiskt 

likvärdiga och att det för den fysiska personen, ur ekonomisk synpunkt, är egalt vilket 

alternativ som väljs. Om fysikern även planerar att senare utflytta från Sverige och sedermera 

avyttra det finansiella instrumentet efter ett antal år, så är det inte otänkbart att denne, med 

tanke på tioårsregelns tillämpning, kan tänka sig att investera i det placeringsalternativ som 

undgår beskattning enligt tioårsregeln vid en framtida avyttring av instrumentet efter att denne 

utflyttat från landet. Ur denna synpunkt kan tioårsregelns neutralitet ifrågasättas. I 

nästkommande kapitel skall därför tioårsregelns omfattade tillgångar undersökas närmare.  
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4. Delägarrätt eller fordringsrätt – Vad 
omfattas av tioårsregeln?  

4.1 Inledning  

Tioårsregeln ger som bekant Sverige rätt att, under vissa förutsättningar, beskatta begränsat 

skattskyldiga fysiska personer för kapitalvinster som dessa uppburit efter avyttring av de i 

lagregeln omfattade tillgångarna under en tidsperiod om maximalt tio år efter utflyttning från 

landet. Om man bortser från den hänsyn som behöver tas i förhållande till de svenska 

skatteavtalen, vari Sveriges beskattningsrätt enligt tioårsregeln kan ha begränsats på något 

sätt, utgör detta förutsättningarna för en utsträckt skattskyldighet för begränsat skattskyldiga 

personer under tio år från den tidpunkt de utflyttat från Sverige. Vilka tillgångar som omfattas 

av tioårsregeln har beskrivits under avsnitt 2.4.3 ovan. I korthet kan dock sägas att 

tioårsregeln omfattar kapitalvinster som uppstått efter avyttring av de delägarrätter som finns 

uppräknade i 48 kap. 2 § IL, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade 

juridiska personer. Andelar i investeringsfonder omfattas dock inte. Regeln tar således främst 

sikte på kapitalvinster på delägarrätter. En tillgång som däremot inte omfattas av tioårsregelns 

bestämmelser är fordringsrätten.  

Avgränsningen och uppdelningen mellan delägarrätter och fordringsrätter i skatterätten 

skedde genom den svenska skattereformen i början på 90-talet och motiverades utifrån främst 

två skäl. För det första framlades argument för att det av statsfinansiella skäl skulle vara mer 

gynnsamt att satsa pengar i ett företag genom förvärv av aktier och att utgångspunkten i 

gränsdragningen mellan delägarrätt och fordringsrätt av den anledningen skulle vara att alla 

finansiella instrument som hade en liknande värdeförändring som aktien, skulle beskattas på 

samma sätt som denna.
103

 Det andra skälet till att dela upp de finansiella instrumenten i 

delägarrätter respektive fordringsrätter var att det skulle minska incitamenten till att skapa 

skattekrediter.
104

 Det förelåg även neutralitetsmässiga motiv bakom avgränsningen mellan 

delägarrätter och fordringsrätter genom en uttryckt strävan att ”[s]kattereglerna helst bör vara 

neutrala till vilken form av finansiering som väljs både för de enskilda placerarna och för 

företage[n]”.
105

 

På grund av den valda utformningen av Sveriges beskattningsrätt enligt tioårsregeln förefaller 

det intressant att, främst i konkurrensneutralitetssyfte, vidare utforska för tillgångar som ligger 

i gränslandet mellan delägarrätter och fordringsrätter. Detta eftersom en kapitalvinst på en 

tillgång som angränsar mot delägarrätter, men som ändå klassificeras som en fordringsrätt, 

inte omfattas av tioårsregelns tillämpningsområde. Det skulle teoretiskt sett kunna ge upphov 

till en bristande konkurrensneutralitet mellan olika finansiella produkter. På ett teoretiskt plan 

skulle, vid en utflyttningssituation, enskilda aktörers val mellan två ekonomiskt likvärdiga 

finansiella instrument, som i avgränsningsfrågan mellan delägarrätt respektive fordringsrätt 

klassificerats olika, kunna påverkas av om instrumentet i fråga skulle omfattas av 

                                                 
103

 Se prop. 1989/90:110, s. 430.  
104

 Se Hilling, A. (2008), s. 703, med där anförda källor.  
105

 Se prop. 1989/90:110, s. 431.  
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tioårsregelns tillämpning vid en senare avyttring av instrumentet. Om ett sådant övervägande 

påverkar individens val av placeringsform torde en neutralitetsbrist i beskattningen ha 

uppstått.  

4.2 Delägarrätt kontra fordringsrätt – en översikt 

De skatterättsliga bestämmelserna om delägarrätter respektive fordringsrätter återfinns i 48 

kap. IL, vilket innehåller bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av just delägarrätter och 

fordringsrätter. Delägarrätterna behandlas och definieras i 48 kap. 2 § IL. Med delägarrätt 

avses främst aktier, men även sådana finansiella instrument ”[v]ars avkastning är knuten till 

vinstens eller utdelningens storlek för ett företag eller som i övrigt är utformade så att 

värdeutvecklingen liknar den för en akti[e]”. 
106

 Förutom aktier tillhör till exempel 

konvertibler i svenska kronor, teckningsrätter och terminer och optioner vars underliggande 

tillgångar består av aktier eller terminer och optioner som avser aktieindex, gruppen 

delägarrätter.
107

  

 

 Fordringsrätterna återfinns i 48 kap. 3-4 §§ IL (svenska respektive utländska fordringsrätter). 

De svenska fordringsrätterna definieras i 48 kap. 3 § 1 st. IL, där det går att utläsa att det med 

svensk fordringsrätt avses fordran i svenska kronor. I andra stycket framgår vidare att ” 

[b]estämmelserna om svenska fordringsrätter också ska tillämpas på termin, option och 

liknande avtal vars underliggande tillgångar kan hänföras till fordran i svenska kronor eller 

termin, option och liknande avtal som avser ränteinde[x]”. 48 kap. 4 § IL behandlar utländska 

fordringar med vilka avses fordringar i utländsk valuta. 48 kap. 4 § 2 st. IL innehåller en 

utvidgning liknande den i 3 § 2 st. och lyder; ”Bestämmelserna om utländska fordringsrätter 

ska tillämpas också på utländsk valuta, och termin, option och liknande avtal vars 

underliggande tillgångar kan hänföras till utländsk valuta, fordran i utländsk valuta eller 

termin, option och liknande avtal som avser index beroende av sådan valuta.”  

 

För tillgångar som befinner sig i gråzonen mellan delägarrätt och fordringsrätt har, vid 

avgörandet huruvida en tillgång skall klassificeras som den ena eller den andra typen, en av 

riktlinjerna i praxis varit vilken typ av index som tillgången baseras på.
108

 I senare tillkommen 

praxis har dock andra faktorer spelat in vid bedömningen.
109

 I det följande skall jag redogöra 

för delar av den rättspraxis som behandlar klassificeringsproblematiken för några typer av 

finansiella tillgångar, där tyngdpunkten läggs vid tillgångar som angränsar mot 

delägarrätterna, men som i praxis klassificerats annorlunda.  

                                                 
106

 Se prop. 1989/90:110, s.431. 
107

 Se 48 kap. 2 § IL. 
108

 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 71 (vilket avser nollkupongsobligation som är knuten till ett 

konsumentprisindex, KPI och som där klassificerats som svensk fordringsrätt) och RÅ 1994 ref. 26 (vilket 
avser aktieindexobligation där det underliggande instrumentet följer ett aktieindex och som klassificerats 

som en delägarrätt).   
109

 Se t.ex. Hilling, A. (2008), s.705 med där anförda källor och resonemang.  
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4.3 Delägarrätt eller fordringsrätt? 

4.3.1 Konvertibler i svensk eller utländsk valuta  

En finansiell produkt som kan klassificeras antingen som delägarrätt eller fordringsrätt, 

beroende på i vilken valuta den är utställd, är konvertibeln. En konvertibel, som är 

beteckningen för konvertibla skuldebrev, kan sägas vara en sorts blandning mellan å ena sidan 

aktier och å andra sidan obligationer.
110

 Konvertibelns legaldefinition återfinns i 11 kap. 4 § 

ABL, vari stadgas att en konvertibel är ”en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag 

mot vederlag och som ger innehavaren, viss man eller viss man eller order rätt eller skyldighet 

att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget”. 

 

 Skuldförbindelsen som uppkommer i och med en konvertibel löper på den tid som 

överenskommits i det konvertibla skuldebrevet. Rätten att konvertera kan dock utnyttjas när 

som helst under skuldebrevets löptid.
111

 Innan införandet av 2005 års ABL innebar 

konvertibeln en ovillkorlig rätt för innehavaren av konvertibeln att konvertera till aktier, men 

efter införandet var det även möjligt för den emitterande parten att kräva att innehavaren 

konverterade till aktier. Den ränta som utgår på konvertibeln är normalt högre och säkrare än 

den direktavkastning som det emitterande bolagets aktier ger. På grund av detta brukar oftast 

konverteringskursen sättas något högre än kursen på aktierna som de är vid tidpunkten för 

konvertiblernas utfärdande. Konvertiblerna har även företrädesrätt till betalning framför 

aktierna, vilket även det motiverar en högre konverteringskurs.
112

 Värdet på konvertibeln 

baseras dels på obligationsdelen och dels på aktiedelen av konvertibeln. Obligationsvärdet 

kan sägas motsvara det avkastningsvärde som räntan, som utgår under konvertibelns löptid, 

svarar för. Detta värde baseras i sin tur på marknadsräntan för ett motsvarande lån som dock 

inte har någon konverteringsrätt knuten till sig. Konvertibelräntan brukar dock oftast sättas 

något lägre än marknadsräntan.
113

  

 

I skattehänseende behandlas konvertibler olika beroende på vilken valuta som den är utställd 

i. En konvertibel utställd i svenska kronor klassificeras, enligt 48 kap. 2 § IL, som en 

delägarrätt. Om konvertiblerna istället är utställda i en utländsk valuta skall den istället 

tillhöra kategorin utländska fordringsrätter, vilka återfinns under 48 kap. 4 § IL. Anledningen 

till denna behandling är bland annat att sådana konvertibler i utländsk valuta annars skulle 

kunna användas i skatteplaneringssyfte.
114

 I och med att konvertibler utställda i utländsk 

valuta i högre grad än konvertibler utställda i svensk valuta har en högre volatilitet, som i viss 

mån också är förutsägbar, i värdeförändringshänseende skulle de kunna användas i 

skatteplaneringssyfte för att till exempel skapa skattekrediter.
115

 Främst av den anledningen 

ansåg man i anslutning till skattereformen att dessa konvertibler borde vara underkastade en 

strängare, mindre fördelaktig, behandling i kapitalvinsthänseende än vad som gäller för 

                                                 
110

 Se Tivéus, U. (2008), s.125. 
111

 Ibid. 
112

 Ibid.  
113

 Se Rutberg, A. m.fl. (1997), s. 153. 
114

 Se Tivéus, U. (2008), s. 158. 
115

 Se Hilling, A. (2008), s. 705 samt prop. 1990/91:54, s. 211.  
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delägarrätterna och svenska fordringsrätter, innebärande att kvittningsrätt för vinster och 

förluster på sådana inte medges.
116

 I övrigt följer dock konvertibler i utländsk valuta den 

generella strukturen vid kapitalvinstbeskattningen, nämligen att kapitalvinster beskattas fullt 

ut medan förluster endast är avdragsgilla upp till 70 %.
117

 Gemensamt för båda konvertibler i 

svensk som i utländsk valuta är dock att själva konverteringen eller utbytet mot aktier inte 

utlöser någon beskattning.    

 

I förhållande till tioårsregeln kan härmed konstateras att en konvertibel som är utställd i 

svensk valuta räknas till delägarrätterna enligt 48 kap. 2 § IL, och omfattas därför också av 

tioårsregelns tillämpningsområde. En konvertibel utställd i utländsk valuta bör dock istället 

klassificeras som en utländsk fordringsrätt enligt 48 kap. 4 § IL, och omfattas därmed inte av 

tioårsregelns tillämpningsområde.
118

 

 

4.3.2 Indexobligationer - klassificeringsbedömningar 

Ett finansiellt instrument som, beroende av ett flertal faktorer, kan klassificeras antingen som 

delägarrätt, svensk fordringsrätt eller utländsk fordringsrätt är indexobligationerna. En, så att 

säga, ren obligation tillhör skatterättsligt kategorin fordringsrätter och kapitalvinster på sådana 

beskattas normal enligt reglerna därom.
119

 En indexobligation kan däremot sägas bestå av dels 

en nollkupongsobligation och dels en köpoption som är knuten till ett index av något slag.
120

 

Avkastningen på en indexobligation beror på värdet på den innefattade köpoptionen, vilket i 

sin tur motsvarar nollkupongsobligationens diskonterade ränta. Skulle dock köpoptionen visa 

sig vara värdelös vid tidpunkten för utgången av indexobligationens löptid så är en investerare 

ändå garanterad indexobligationens nominella värde, vilket motsvarar 

nollkupongobligationens värde. Detta nominella värde kan således ses som en fordran som en 

investerare har hos emittenten av indexobligationen.
121

 Ur denna synpunkt skulle en 

indexobligation närmast kunna hänföras till fordringsrätterna.   

 

Klassificeringen av en indexobligation påverkas dock av vilken typ av index som köpoptionen 

är knuten till. I rättspraxis har denna klassificeringsproblematik varit uppe för avgörande i ett 

antal fall. Två, relativt lika, finansiella instrument som klassificerats olika av Regeringsrätten 

är aktieindexobligationer (i RÅ 1994 ref. 26) och reala nollkupongsobligationer (i RÅ 1995 

ref. 71). De båda obligationerna hade samma grunduppbyggnad; båda bestod av en 

nollkupongsdel och en köpoptionsdel. Skillnaden obligationerna emellan bestod dock i att 

respektive köpoption var knutna till olika typer av index. Aktieindexobligationen baserades på 

ett aktieindex, medan den reala nollkupongsobligationen baserades på ett konsumentprisindex 

(KPI). Aktieindexobligationens likheter med de delägarrätter som finns uppräknade i 48 kap. 

2 § IL bidrog till att denne, trots obligationsdelens likheter med fordringsrätter, skulle 
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 Se prop. 1990/91:54, s. 211. 
117

 Se Hilling, A. (2008), s. 705. 
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 Se t.ex. prop. 1990/91:54, s.211 
119

 Se Rutberg, A. m.fl. (1997), s. 136. 
120

 Se Hilling, A. (2008), s. 704. 
121

 Ibid. Se även Hilling, A. (2007), ss.106-107 för ytterligare beskrivning av den ekonomiska innebörden av de 

finansiella instrumenten.  
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klassificeras som en delägarrätt. Fler avgöranden som visar på betydelsen av underliggande 

index är RÅ 1999 ref. 69, vilket avsåg en valutaindexobligation och som klassificerades som 

en fordringsrätt och RÅ 2003 ref. 48 där en aktieindexobligation klassificerades som 

delägarrätt. 

 

En annan faktor att ta hänsyn till vid klassificeringen av indexobligationer är vilken valuta 

som dessa är utställda i. Om indexobligationerna är utställda i svenska kronor så faller 

klassificeringsavgörandet på vilket index som den innefattade köpoptionen är knuten till. För 

utländska fordringsrätter är det ofta inte lika enkelt ur klassificeringssynpunkt. I det ovan 

nämnda rättsfallet RÅ 1999 ref. 69, avseende en valutaindexobligation, var avkastningen 

knuten till en utländsk fordringsrätt genom ett valutaindex. Obligationens nominella belopp 

var dock uttryckt i svenska kronor, varför valutaindexobligationen ansågs vara en svensk 

fordringsrätt. Om obligationens nominella belopp däremot är bestämt i utländsk valuta så är 

det snarare valutan som styr klassificeringen, oavsett underliggande index. Indexobligationer i 

utländsk valuta bör därför beskattas som utländska fordringsrätter.
122

 

 

Sammanfattningsvis kan, i förhållande till tioårsregeln, sägas att valet av indexobligation att 

investera i kan påverka huruvida beskattning enligt tioårsregeln blir aktuell vid en eventuell 

utflyttning, och sedermera avyttring av indexobligationen, blir tillämplig. Om en fysisk 

person investerar i en indexobligation utställd i utländsk valuta, torde denna klassificeras som 

en utländsk fordringsrätt oavsett underliggande index, och således falla utanför tioårsregelns 

tillämpningsområde. Detsamma gäller investering i en real nollkupongsobligation. Investerar 

personen istället i en aktieindexobligation så klassificeras denna, på grund av sina likheter 

med de uppräknade tillgångarna i 48 kap. 2 § IL, som en delägarrätt vilket innebär att en 

avyttring, efter att personen i fråga utflyttat från Sverige, kan bli föremål för beskattning 

enligt tioårsregeln bestämmelser. Hänsyn måste dock i sistnämnda fall tas till eventuellt 

skatteavtal mellan Sverige och den stat till vilken personen utflyttat, för att utreda 

tioårsregelns tillämpning. 

 

En annan typ av indexobligation där klassificeringsfrågan har prövats i praxis är 

marknadsobligationen, vilken skall undersökas närmare nedan.       

 

4.3.3 Marknadsobligationer – hur klassificera? 

4.3.3.1 RÅ 2008 ref. 3 

En annan tillgång som kan sägas ligga i gränslandet mellan delägarrätt och fordringsrätt och 

där avgränsningsproblematiken avgjorts i praxis, är marknadsobligationen. Regeringsrätten 

avgjorde frågan huruvida en marknadsobligation skall klassificeras som en delägarrätt eller 

fordringsrätt i rättsfallet RÅ 2008 ref. 3. Anledningen till att jag valt att referera detta rättsfall 

relativt utförligt är att det ger en god överskådlig bild på klassificeringsproblemtiken kring 

detta, något speciella, finansiella instrument. Avsnittet fungerar även som 

                                                 
122

 Se Hilling, A. (2008), s. 706. Denna åsikt torde även, enligt Hilling, kunna styrkas genom behandlingen av 

konvertibler i utländsk valuta vilka skatterättsligt klassificeras som utländska fordringsrätter, olikt konvertibler i 

svensk valuta.  
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bakgrundsinformation till ett av de konstruerade exempelfallen i uppsatsens avslutande 

kapitel.
123

  

 

Bakgrunden till målet var ett sökt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Den ansökande 

parten planerade att investera i en, av bank utfärdad, marknadsobligation, vilken består av en 

obligationsdel och en optionsdel. Marknadsobligationen är sedermera kopplad till tre olika 

”korgar”, där varje korg bestod av aktier, räntor och råvaror med olika fördelning korgarna 

emellan. Den slutliga avkastningen på marknadsobligationen bestäms utifrån den korg som 

haft den bästa utvecklingen under obligationens löptid. Om samtliga korgar sjunker i värde 

återfås obligationens nominella belopp vid lånets återbetalningsdag. De i fallet aktuella 

korgarna var sammansatta på följande sätt; 

 

Korg 1:  Aktier (65%)  Räntor (5%)  Råvaror (30%) 

Korg 2: Aktier (20%)  Räntor (45%) Råvaror (35%) 

Korg 3:  Aktier (20%)  Räntor: (5%)  Råvaror (75%)
124

 

 

Frågorna som den ansökande personen ville få besvarade var dels huruvida 

marknadsobligationen skulle klassificeras som delägarrätt eller som svensk fordringsrätt och 

dels hur avyttringar under löptiden skulle beskattas samt hur den avkastning som kunde 

erhållas, om obligationen behölls till löptidens utgång, skulle beskattas. Den ansökande 

personens uppfattning var att marknadsobligationen, ur beskattningssynpunkt, skulle 

behandlas som en svensk fordringsrätt, medan skatteverkets ståndpunkt var att denna skulle 

behandlas som en delägarrätt.  

 

Skatterättsnämnden anförde inledningsvis att marknadsobligationen, trots att den består av en 

obligationsdel och en optionsdel, skall anses som ett odelbart instrument och som vid 

beskattningen därför skall behandlas som en enhet.
125

 Nämnden för vidare resonemang för 

vilken tidpunkt som skall vara avgörande för den skattemässiga klassificeringen av 

marknadsobligationen. Här angavs tre möjliga tidpunkter för bedömningen; vid 

emissionstillfället, successivt under löptiden eller vid löptidens slut. Avkastningen på 

marknadsobligationen bestäms, som tidigare nämnt, utefter den korg som haft den största 

positiva utvecklingen under obligationens löptid. Det är således först då, vid löptidens slut, 

som man med säkerhet kan se vilken sammansättning av tillgångar som genererat den största 

avkastningen. Skatterättsnämnden valde dock, främst av förutsägbarhetsskäl vid 

beskattningen, att använda sig av förhållandena vid emissionstidpunkten för 

marknadsobligationen som den tidpunkt som bör ligga till grund för klassificeringen.
126

 Med 

denna tidpunkt som utgångspunkt fann nämnden att andra underliggande index än aktieindex 
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 Se vidare nedan under avsnitt 5.2.2. 
124

 Genomsnittet på innefattade tillgångar i samtliga korgar var följande; aktier (35 %), räntor (18,3 %) och 

råvaror (46,7 %). 
125

 Här hänvisar nämnden till rättsfallen RÅ 1999 ref. 69 och RÅ 2003 ref. 43, där denna ”odelbarhetsprincip” 

behandlats. De hänvisar till RÅ 2003 ref. 43, men jag misstänker att detta är en felskrivning och att det rättsfall 

som avses är RÅ 2003 ref. 48, där denna odelbarhetsprincip behandlades.   
126

 Se RÅ 2008 ref. 3, s. 2. Denna uppfattning delas även av Dahlberg, M. (2009), ss. 88-92. 
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vägde tyngre och att marknadsobligationen av denna anledning skulle klassificeras som en 

svensk fordringsrätt enligt 48 kap. 3 § IL.  

 

Sammanfattningsvis för marknadsobligationen kan sägas att avgörandet av huruvida den bör 

klassificeras som delägarrätt eller fordringsrätt beror på de olika korgarnas sammansättning 

vid emissionstidpunkten för obligationen. Om aktieindexrelaterade tillgångar står för en 

övervägande del av det sammanlagda innehållet i korgarna, bör obligationen klassificeras som 

en delägarrätt, inte fordringsrätt, och vice versa.
127

  

 

4.4 Sammanfattning avseende tioårsregelns omfattade tillgångar och 

klassificeringsbedömningen av olika finansiella instrument 

Som exemplen ovan visar finns det finansiella produkter som uppvisar stora likheter med 

delägarrätter, men som i praxis alltjämt klassificerats som fordringsrätter. I förhållande till 

tioårsregeln är denna gränsdragning intressant i och med lagregeln endast omfattar 

delägarrätter och att det i teorin skulle kunna påverka en persons val av investeringsobjekt, 

om denne person söker undvika beskattning enligt tioårsregeln. Jämte delägarrätterna står 

fordringsrätterna. Uppdelningen av finansiella tillångar mellan delägarrätter och 

fordringsrätter skedde i samband med reformeringen av skattelagstiftningen i början på 90-

talet. Vid kapitalvinstbeskattningen är denna avgränsning av betydelse då det föreligger vissa 

skillnader i exempelvis kvittnings- och avdragsmöjligheter. I tioårsregelns fall är denna 

avgränsning av betydelse i och med att lagregeln endast tar sikte på beskattning av 

kapitalvinster som uppstått efter avyttring av delägarrätter. I de flesta fall är det inga större 

svårigheter att skatterättsligt klassificera ett finansiellt instrument som antingen en delägarrätt 

eller en fordringsrätt. I rättspraxis har dock klassificeringen av några finansiella instrument 

ställts på sin spets. För indexobligationer, vilka enkelt uttryckt kan sägas bestå av en 

obligationsdel och en köpoptionsdel, gäller att dessa klassificeras främst utifrån vilket index 

som den underliggande köpoptionen är knuten till. Är denna knuten till ett aktieindex bör 

indexobligationen hänföras till delägarrätterna. Är köpoptionen istället knutet till exempelvis 

ett ränteindex bör indexobligationen hänföras till fordringsrätterna. Vilken valuta som en 

sådan indexobligation är utställd i spelar dock också roll vid klassificeringsbedömningen. En 

indexobligation där obligationens nominella belopp är uttryckt i utländsk valuta så bör denna 

klassificeras som en utländsk fordringsrätt, oavsett vilket index som köpoptionen är knuten 

till.  

En annan typ av finansiellt instrument där klassificeringen av detsamma nyligen avgjorts i 

praxis är marknadsobligationen. Marknadsobligationen består av olika ”korgar” som har olika 

sammansättningar av aktier, räntor och råvaror. Avkastningen på marknadsobligationen 

bestäms utifrån den korg, vars sammansättning haft den bästa utvecklingen under 

obligationens löptid. Avgörandet av huruvida denna obligation bör klassificeras som 

delägarrätt eller fordringsrätt beror på de olika korgarnas sammansättning vid 

emissionstidpunkten för obligationen. Om aktieindexrelaterade tillgångar står för en 
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 Se Dahlberg, M. (2009), s.91. 
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övervägande del av det sammanlagda innehållet i korgarna, bör obligationen klassificeras som 

en delägarrätt, inte fordringsrätt, och vice versa. Detta kan i förhållande till tioårsregeln ha 

betydelse för lagregelns tillämpning.  

I nästföljande kapitel skall denna klassificeringsgenomgång av finansiella instrument 

användas för att utvärdera tioårsregeln mot bakgrund av neutralitetsprincipen i svensk 

skattelagstiftning. Här kommer betydelsen av hur ett finansiellt instrument skattemässigt 

klassificeras att sättas i förhållande till tioårsregelns tillämpning och omfattning. Därefter sker 

en utvärdering av tioårsregelns neutralitet utifrån ett antal konstruerade exempel.         
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5. Utvärdering av tioårsregeln ur ett 
neutralitetsperspektiv 

5.1 Disposition och upplägg 

Under uppsatsens föregående delar har tioårsregelns innehåll, utformning och 

förutsättningarna för dess tillämpning behandlats. Framställningen har främst fokuserats på 

den senaste ändringen av lagregeln, innebärande en utvidgning av regeln till att även omfatta 

kapitalvinster på utländska delägarrätter. Utöver detta har en överskådlig bild givits över 

tioårsregelns tillämpning i de svenska skatteavtalen. På denna punkt kan konstateras att den 

nuvarande utformningen i merparten av de svenska skatteavtalen sätter hinder för den tänkta 

ökade effektiviteten i beskattningen av begränsat skattskyldiga personers kapitalvinster; en 

effektivitet vilken utvidgningen i grund och botten syftar till. Slutligen har även 

neutralitetsprincipen i svensk skatterätt beskrivits, där tyngdpunkten legat på perspektivet på 

neutralitet i beskattningen utifrån konkurrensneutralitet och att individers handlingsalternativ, 

där skattekonsekvenserna kan vara en avgörande faktor för det valda alternativet, skall 

begränsas.    

I denna del av uppsatsen skall dessa ovanstående delar förenas genom att tioårsregeln, och 

dess utformning, skall utvärderas utifrån resonemang kring neutralitetsprincipen i svensk 

skatterätt. Här skall även den, i uppsatsens metoddel, uppställda problemformuleringen 

besvaras: 

”Upprätthåller tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL kravet på neutralitet och 

likformighet i beskattningen?” 

Till hjälp för besvarandet av denna problemställning ämnar jag konstruera exempelfall. Dessa 

exempelfall skall fungera som en teoretisk plattform där fiktiva scenarion byggs upp i ett 

försök att påvisa olika transaktioner och skattemässiga situationer där tioårsregelns 

tillämpningsområde skall undersökas. Gällande kopplingen till den skattemässiga 

neutraliteten har jag har tänkt utgå från konkurrensneutraliteten, där exemplen skall baseras på 

olika situationer där en fysisk person, i teorin, skulle kunna välja handlingsalternativ utefter 

beskattningskonsekvenserna för respektive alternativ. De beskattningskonsekvenser som i 

första hand avses är huruvida tillämpning enligt tioårsregelns bestämmelser blir aktuella eller 

inte. Utifrån dessa exempel skall således en utvärdering ske av tioårsregelns tillämpning för 

att undersöka hur denna motiveras ur neutralitetssynpunkt. Tilläggas skall, gällande 

exempelfallen, att dessa inte baseras på några kvantitativa skatteberäkningar av skatteutfallet 

på olika handlingsalternativ. Utvärderingen utgår snarare från kvalitativa aspekter med 

tioårsregelns utformning och tillämpning.  
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5.2 Exempelfall   

5.2.1 Fall A – Utländsk delägarrätt eller konvertibel i utländsk valuta? 

5.2.1.1  Exemplets grundförutsättningar 

Den fysiska personen X, som är bosatt i Sverige och har sin skatterättsliga hemvist här, 

planerar att placera delar av sin förmögenhet i aktier. X har undersökt marknaden och beslutat 

sig för att investera i aktier i ett utländskt bolag. En annan valmöjlighet som X övervägt är att 

investera i ett konvertibelt skuldebrev, utställt i utländsk valuta av det utländska bolaget och 

där löptiden uppgår till tio år. Konvertibeln medger X en rätt att omvandla fordringen hos 

bolaget till aktier i detsamma. X har tänkt sig en placeringshorisont för aktierna uppgående till 

cirka tio år och säger sig inte ha några särskilda riskpreferenser. Till saken hör att X nyligen 

erbjudits en attraktiv tjänst i utlandet; i ett land med vilket Sverige inte har ingått något 

skatteavtal med. X kommer således, inom en inte allt för avlägsen framtid, bosätta sig i det 

nya landet och kommer därmed klippa alla band till Sverige. X kommer således inte längre ha 

någon anknytning till Sverige som kan konstituera obegränsad skattskyldighet i landet. X 

ställer sig nu frågande till om valet av placeringsform kan komma att få några särskilda 

skattekonsekvenser för hans del, i anledning av hans stundande utflyttning från Sverige. 

5.2.1.2 Skillnader att beakta i valet mellan instrumenten  

Inledningsvis bör undersökas den egentliga skillnaden mellan att investera i en utländsk aktie 

direkt och att investera i ett konvertibelt skuldebrev (konvertibel) i det utländska bolaget. Till 

att börja med kan sägas att en direkt investering i aktier sker till marknadsvärdet för dessa på 

börsen vid tidpunkten för köpet.
128

 Konvertibeln å sin sida är en skuldförbindelse som, mot 

vederlag, ges ut av ett aktiebolag och som innebär en rätt för innehavaren av konvertibeln att 

omvandla fordringen som skuldebrevet innebär mot aktier i bolaget i framtiden.
129

 På 

konvertibeln utgår en ränta. Denna ränta sätts vid konvertibelns utfärdande och då ofta något 

under den marknadsränta som vid den tidpunkten föreligger på ett motsvarande lån utan 

konverteringsrätt.
130

 Den skatterättsliga skillnaden ligger här i hur de olika alternativen 

klassificeras. Den utländska aktien, och kapitalvinster erhållna efter avyttring av sådan, 

beskattas enligt bestämmelserna om delägarrätter i 48 kap. 2 § IL. För konvertibelns del beror 

klassificeringen av denna på vilken valuta som konvertibeln är utställd i. En konvertibel i 

svenska kronor beskattas, även de, enligt bestämmelserna i 48 kap. 2 § IL. Är konvertibeln 

däremot utställd i en utländsk valuta, som i detta fall, skall denna istället klassificeras som en 

utländsk fordringsrätt enligt bestämmelserna i 48 kap. 4 § IL.
131

 Värt att nämna här är dock att 

reglerna i 48 kap. 4 § IL avser beskattningen av kapitalvinster vid avyttring av konvertibel i 
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 Förutsatt att dessa aktier är marknadsnoterade, vilket jag dock förutsatt i detta exempel. 
129

 Se t.ex. legaldefinitionen av konvertibeln i 11 kap. 4 § ABL. Tilläggas skall dock också att det inte enbart 

innebär en rätt för innehavaren av konvertibeln att byta fordran mot aktier. Efter införandet av 2005 års ABL 

innebär det även en skyldighet, om emittenten av konvertibeln så kräver, att en konvertering till aktier sker.  
130

 Se ovan under avsnitt 4.3.1 för ingående faktorer avseende värdet på konvertibeln. 
131

 Se t.ex. prop. 1990/91:54, s.211. 
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utländsk valuta. Själva konverteringen av skuldebrevet till aktier i emittentens bolag utlöser 

dock ingen beskattning i sig.
132

 

Ur avkastnings- och kapitalvinstsynpunkt föreligger även vissa skillnader instrumenten 

emellan. Avkastningen på en utländsk aktie kan, enkelt uttryckt, sägas bestå i skillnaden 

mellan marknadsvärdet vid tidpunkten för köpet av aktien och tidpunkten för aktiens 

avyttrande. Kapitalvinstbeskattningen sker sedan vid avyttring av aktien, och då enligt 

bestämmelserna i 48 kap. IL. Avkastningen på konvertibeln sker genom en löpande 

avkastning, vilken beskattas som ränta.
133

 Beräkningen av kapitalvinsten på konvertibeln som 

sådan, om denna avyttras under löptiden alternativt hålls till löptidens utgång utan 

konvertering till aktier, görs enligt bestämmelserna i 48 kap. IL. Om det konvertibla 

skuldebrevet sedan utnyttjas för en konvertering till aktier så följer dessa aktier samma 

kapitalvinstberäkningar som den utländska delägarrätten.  

Slutligen skall även skillnader ur risksynpunkt tas upp. Vid en investering i rena aktier 

riskerar investeraren att förlora hela det investerade beloppet, om aktiens börsvärde till 

exempel sjunker till noll och aktien sedermera blir värdelös. För konvertibeln riskerar 

investeraren inte att förlora allt, främst beroende på att denna består av såväl en obligationsdel 

som en optionsdel.  

5.2.1.3 Tioårsregelns tillämpning  

 Som tidigare nämnt tar tioårsregeln sikte på beskattning av kapitalvinster som begränsat 

skattskyldiga fysiska personer gjort på avyttringar av de i lagregeln omfattade tillgångarna. 

Lagregeln tar främst sikte på kapitalvinster efter avyttring av de delägarrätter som finns 

uppräknade i 48 kap. 2 § IL. Tidigare omfattades endast delägarrätter i svenska företag, men 

efter den senaste lagändringen omfattas även utländska delägarrätter av tioårsregelns 

tillämpning. De, i detta konstruerade exempelfall, beskrivna finansiella instrumenten 

klassificeras skattemässigt olika. Den utländska aktien klassificeras som en delägarrätt och 

konvertibeln i utländsk valuta klassificeras som en utländsk fordringsrätt. I förhållande till 

tioårsregeln blir tillämpningen av denna regel beroende av vilket instrument som väljs. Här 

skall dock tilläggas att det krävs en avyttring av instrumenten inom tio år från det att X 

upphört att vara obegränsat skattskyldig i Sverige för att tioårsregeln överhuvudtaget skall 

kunna tillämpas. I förevarande fall skulle, på grund av de olika instrumentens skattemässiga 

klassificering, endast kapitalvinster efter avyttring av den utländska aktien kunna bli föremål 

för beskattning enligt tioårsregeln. Detta förutsätter dock, vilket framgår av 3 kap. 19 § 3 st. 

IL, att den utländska delägarrätten skall ha förvärvats under tiden som X varit obegränsat 

skattskyldig i Sverige.
134
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 Ledning för detta kan hämtas från bestämmelserna om vad som avses med avyttring i 44 kap. 10 § IL vari 

sägs att: ” [O]m en teckningsrätt, fondaktierätt…konvertibel (förf. mark.)… utnyttjas för att förvärva aktier eller 

andra tillgångar, anses detta inte som avyttring av det utnyttjade värdepappere[t]”. 
133

 Se Rutberg, A. m.fl. (1997), s. 156. 
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 I exempelfall A ovan är det förutsatt att personen X skall investera i något av de olika finansiella 

instrumenten under den tid han är obegränsat skattskyldig i Sverige, för att sedan utflytta från landet och 

sedermera bli begränsat skattskyldig i Sverige. Detta för att över huvud taget kunna dra några rimliga slutsatser 

från fallet och kunna påvisa en eventuellt bristande neutralitet.   
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5.2.1.4 Neutralitetsbedömning avseende fall A 

 Anta att X år 2008 beslutar sig för att förvärva utländska aktier framför konvertibeln i 

utländsk valuta. År 2009 utflyttar han, på grund av den erbjudna utlandstjänsten, från Sverige. 

I och med bosättningen i det nya landet upphör X att vara obegränsat skattskyldig i Sverige 

för sina inkomster och övergår istället till att vara begränsat skattskyldig i landet. År 2015 

avyttrar X samtliga utländska aktier som han förvärvat under 2008. Vid denna avyttring görs 

en relativt stor kapitalvinst, vilken sedermera beskattas i X nya hemvistland. På grund av att 

det saknas skatteavtal mellan Sverige och det land i vilket X nu har sin skatterättsliga hemvist 

finns det i princip inget som begränsar Sverige från att göra anspråk på beskattning av X 

inkomst från den gjorda kapitalvinsten i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 19 § IL. En 

ytterligare konsekvens att X nya hemvistland saknar skatteavtal med Sverige är att inkomsten, 

om den även beskattas i Sverige, kan bli föremål för en internationell juridisk 

dubbelbeskattning. Denna dubbelbeskattning kan i sådant fall inte lindras med hjälp av 

bestämmelser i ett skatteavtal, vilket är ett de huvudsakliga målen med förekomsten av ett 

skatteavtal. X får i sådant fall sätta sin tilltro till det nya landets lagstiftning i hopp om 

lindring av skattekonsekvenserna.  

Om X istället väljer att investera i den utländska konvertibeln så blir bedömningen något 

annorlunda. En avyttring, och kapitalvinst efter en sådan avyttring, på konvertibeln som 

sådan, beskattas enligt beskattningsreglerna för kapitalvinster avseende utländska 

fordringsrätter. Den, för fallet, intressanta aspekten avseende den utländska konvertibeln är 

dock vilka konsekvenser som uppstår om konvertibeln de facto utnyttjas för en konvertering 

till aktier i det utländska bolaget. Som tidigare nämnt så utlöser inte själva konverteringen till 

aktier någon beskattning i sig.
135

 Detta innebär att konvertibeln, utan någon beskattning 

utlöses, kan användas till konvertering till aktier i det utländska bolaget. Frågan som bör 

ställas i detta läge är om tioårsregeln innehåller någon bestämmelse som skulle innebära att de 

aktier som erhålls efter konvertering ändå omfattas av tioårsregelns tillämpning. Närmast till 

hands för en sådan bedömning torde vara innehållet i 3 kap. 19 § 3 st. p. 1- 2 IL, vilka stadgar; 

”1. [d]elägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i 

utlandet delägarbeskattad juridisk person omfattas bara om de förvärvats under 

tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige, och  

2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som avses i 

1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärve[t].” 

Här är det främst punkten 2) ovan som skulle kunna motivera att kapitalvinster på de aktier 

som erhålls efter konvertering av det konvertibla skuldebrevet skall kunna beskattas enligt 

tioårsregeln. Detta resonemang torde dock snabbt kunna skjutas i sank genom att det skall 

röra sig om delägarrätter som ersatt andra delägarrätter. De aktier som konvertibeln har 

omvandlats till är förvisso delägarrätter, men konvertibeln i sig är inte någon delägarrätt. 

Därför kan inte de konverterade delägarrätterna sägas ha ersatt några andra delägarrätter. Av 
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 Se avsnitt 4.3.1 ovan.  
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propositionen till tioårsregelns senaste lagändring framgår att bestämmelserna i 3 kap. 19 § 3 

st. p.2 IL tillkommit främst i syfte att förhindra ett kringgående av lagregeln. Det ges endast 

exempel på vilka delägarrätter som skulle omfattas av tredje styckets andra punkt, där andelar 

som trätt istället för sådana andelar i utländska företag genom andelsbyte eller fusion 

nämns.
136

 Det är således på den punkten inte helt klart huruvida de konverterade aktierna 

skulle kunna omfattas av denna bestämmelse. Det troliga är dock att så inte är fallet. Det som, 

enligt mig, talar för denna bedömning är att det i lagtexten talas om ” [d]elägarrätter som getts 

ut av ett utländskt företag…omfattas bara om de förvärvats under tiden som den 

skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverig[e]”
137

 (förf. mark.). De aktier som 

förvärvas genom konvertering av ett konvertibelt skuldebrev i utländsk valuta torde inte 

kunna anses vara utgivna, eller ha förvärvats, förrän tidigast då konvertering de facto sker. I 

detta exempelfall antas att en konvertering till aktier företas efter det att X upphört att vara 

obegränsat skattskyldig i Sverige. Av denna anledning bör inte de angivna aktierna heller falla 

in under denna bestämmelse.  

De utländska aktierna som erhålls efter konvertering skulle dock kunna falla in under 

tioårsregelns tillämpningsområde redan enligt tredje styckets första punkt. Men eftersom att 

det endast, i detta fall, är den utländska konvertibeln som anskaffats under tiden då X var 

obegränsat skattskyldig torde de aktier, vilka erhållits genom konverteringen, inte omfattas av 

denna bestämmelse så länge som själva konverteringen sker efter den tidpunkt då X upphört 

att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Samma resultat skulle förvisso uppnås om personen 

X helt enkelt väntade med investeringen i utländska delägarrätter till dess att denne utflyttat 

från Sverige och sedermera blivit begränsat skattskyldig i Sverige för sina inkomster. Detta 

eftersom de utländska delägarrätterna, enligt lydelsen i 3 kap. 19 § IL, endast omfattas i den 

mån de förvärvats under den tid den fysiska personen varit obegränsat skattskyldig i Sverige. I 

detta konstruerade exempelfall är dock förutsättningarna sådana att investeringen trots allt 

planerar göras under tiden som obegränsad skattskyldighet i Sverige föreligger för X. 

 För X kan finnas väl så motiverade skäl att inte uppskjuta investeringen i något av de olika 

placeringsalternativen. För alternativet att investera direkt i de utländska aktierna spelar 

exempelvis värdeutvecklingen på aktiekursen in som en faktor att ta hänsyn till. X skulle, 

teoretiskt sett, kunna gå miste om betydande summor om aktiekursen på de utländska aktierna 

skulle stiga markant under den tid som förflyter om X väntar med att investera till dess att han 

inte längre kan anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Även i förhållande till 

konvertibeln finns incitament för X att inte uppskjuta en planerad investering i denna. Vid 

emissionen av det konvertibla skuldebrevet avtalas en konverteringskurs, vilken alltså är den 

kurs till vilken aktierna förvärvas till om innehavaren av konvertibeln väljer att utnyttja 

densamma. Denna kurs sätts normalt något högre än aktiens kurs vid emissionstillfället av 

konvertibeln.
138

 Anta att X hade kunnat få en relativt låg konverteringskurs om han investerar 

i konvertibeln i ett tidigt stadium. Om aktiekursen på de utländska aktierna, till vilka en 

konvertering senare är möjlig, sedan har en markant positiv värdeutveckling så vore det bättre 
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 Se prop. 2007/08:12, s. 19. 
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 Se 3 kap. 19 § 3 st. p.1 IL. 
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 Se Rutberg, A. m.fl. (1997), s. 154 samt avsnitt 4.3.1 ovan. 
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för X att ha investerat tidigare, jämfört med om han hade väntat med investeringen till dess att 

begränsad skattskyldighet i Sverige föreligger. Om X exempelvis kan få en konverteringskurs 

på 10 kr år 2008, och aktiekursen under 2009 går upp till 35 kr, så hade det varit mer 

fördelaktigt för X att investera redan under år 2008. Skulle X väntat till 2009 med 

investeringen, då obegränsad skattskyldighet i Sverige upphört, skulle troligtvis 

konverteringskursen sättas högre, t.ex. till 40 kr, vilket i sådant fall skulle vara negativt för 

X.
139

  

Den sammantagna bedömningen av tioårsregelns neutralitet i fall A, avseende valet mellan å 

ena sidan investering i utländska delägarrätter och å andra sidan konvertibel i utländsk valuta, 

blir, med beaktande av ovanstående faktorer, att en bristande konkurrensneutralitet kan anses 

föreligga. De två konkurrerande placeringsalternativen kan till en början kanske inte ses som 

totalt ekonomiskt likvärdiga. I slutändan kan dock denna likbördighet uppnås, genom att 

konvertibeln i utländsk valuta kan konverteras till utländska aktier. Skillnaden ligger i att om 

X väljer att placera i utländska aktier under den tid då hans bosättningsförhållanden 

fortfarande konstituerar obegränsad skattskyldighet i Sverige och sedan avyttrar dessa aktier 

när han senare har sin skatterättsliga hemvist i den andra staten, så bör en eventuell 

kapitalvinst på denna avyttring kunna beskattas i Sverige med tillämpning av tioårsregeln i 3 

kap. 19 § IL. Om X istället väljer att investera i den utländska konvertibeln under tiden då 

denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och sedan genomför konverteringen till aktier, och 

efter ytterligare en tid avyttrar dessa aktier, efter den tidpunkt då obegränsad skattskyldighet i 

Sverige inte längre föreligger för X så bör denna senare avyttring av de utländska aktierna, 

inte bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige enligt tioårsregelns bestämmelser i 3 kap. 

19 § IL. Ur denna synvinkel föreligger därmed en bristande konkurrensneutralitet mellan de 

olika instrumenten. Detta medför även en bristande neutralitet i beskattningen avseende 

tioårsregeln i och med att de båda instrumenten bedöms olika i förhållande till lagregeln trots 

att de i slutändan är varandra jämbördiga. Förutsatt att denna skatterättsliga konsekvens 

påverkar personen X val av placeringsform, vilket mycket väl skulle kunna vara fallet här då 

denne inte verkar ha några speciella riskpreferenser eller dylikt, har en brist i neutraliteten 

uppstått. 

5.2.2 Fall B – marknadsobligation eller aktieindexobligation?               

5.2.2.1 Exemplets grundförutsättningar 

Detta exempelfall följer samma generella grundförutsättningar som i fall A ovan.
140

 

Skillnaden i detta fall ligger i att valet av placeringsform för X nu istället står mellan en 

investering i en aktieindexobligation
141

 (AIO) kontra en marknadsobligation. 

Marknadsobligationen, vilken har behandlats ovan under avsnitt 4.3.3, är ett finansiellt 

instrument vars bedömning avseende den skattemässiga klassificeringen nyligen har avgjorts i 

rättspraxis.
142

 Avgörande för denna bedömning synes vara beroende av de olika innefattade 

                                                 
139

Avseende konverteringskursen skall dock tilläggas att denna kurs kan komma att justeras under konvertibelns 

löptid med hänsyn till aktiekursens utveckling, se Rutberg. A. m.fl. (1997),s. 154.  
140

 Se avsnitt 5.2.1.1 ovan.  
141

 För något utförligare beskrivning kring indexobligationer, se avsnitt 4.3.2.1 ovan.  
142

 Se RÅ 2008 ref. 3.  
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korgarnas sammansättning vid emissionstidpunkten för obligationen. Om aktieindexrelaterade 

tillgångar står för en övervägande del av det sammanlagda innehållet i korgarna, bör 

obligationen klassificeras som en delägarrätt, inte fordringsrätt, och vice versa. Detta kan i 

förhållande till tioårsregeln ha betydelse för lagregelns tillämpning. Den i exempelfallet 

tilltänka marknadsobligationen är uppbyggd på följande sätt;
143

 

Marknadsobligation Aktier Räntor Råvaror 

Korg 1: 45 % 10 % 45 % 

Korg 2: 20 % 45 % 35 % 

Korg 3:  70 % 5 % 25 % 

* Fig. 1 Fiktiv marknadsobligation 

Denna sammansättning ger en genomsnittlig vikt i korgarna på; aktier (45 %), räntor (20 %) 

och råvaror (35 %). Anledningen till denna sammansättning och den skattemässiga betydelsen 

av densamma framgår nedan under nästföljande avsnitt.  

5.2.2.2 Skillnader att beakta i valet mellan instrumenten 

I valet mellan en aktieindexobligation och en marknadsobligation bör inledningsvis skillnader 

och likheter instrumenten emellan identifieras. Den första skillnaden ligger i hur de olika 

instrumenten är uppbyggda. Aktieindexobligationen består av dels en nollkupongsobligation 

och dels en köpoption som är knuten till ett aktieindex. Marknadsobligationen består, även 

den, av en obligationsdel och en optionsdel. Marknadsobligationen är dock sedermera 

kopplad till olika ”korgar”, vilka i sin tur består av en kombination av aktier, räntor och 

råvaror med olika sammansättningar av dessa tillgångar i respektive korg. Dessa tillgångsslag 

är kopplade till ett index för respektive tillgång (aktieindex, ränteindex och råvaruindex). Det 

föreligger således likheter mellan AIO: n och marknadsobligationen i det att båda 

instrumenten består av en obligationsdel och en optionsdel. Skillnaden ligger dock i vilket 

index som avkastningen av de olika obligationerna är knuten till. I AIO: ns fall är 

avkastningen endast knuten till ett aktieindex medan den i marknadsobligationens fall är 

knuten till en sammansättning av olika index. 

Ur avkastnings- och risksynpunkt finns både likheter och skillnader mellan de olika 

instrumenten. För AIO: n gäller att avkastningen på denna beror på utvecklingen av det 

aktieindex som optionsdelen i AIO: n är knuten till. Marknadsobligationens avkastning utgörs 

av ett tilläggsbelopp som utgår vid återbetalningen av obligationen utöver det nominella 

beloppet. Detta tilläggsbelopp bestäms utifrån den korg som haft den största procentuella 

värdeutvecklingen under obligationens löptid. Gemensamt för både AIO: n och 

marknadsobligationen är, ur riskhänseende, att investeraren inte riskerar förlora hela det 

investerade kapitalet eftersom att obligationens nominella värde garanteras.
144

 

                                                 
143

 Denna fiktiva marknadsobligation är baserad på den konstruktion som var föremål för 

klassificeringsbedömning i RÅ 2008 ref. 3.  
144

 Det finns dock vissa undantag för när hela det nominella beloppet inte garanteras fullt ut. Se t.ex. Hilling, A. 

(2008), s. 703 (not. 24) samt s. 710 (not. 56 och 57). 
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Ur skattemässig klassificeringssynpunkt kan även skillnader föreligga instrumenten emellan. 

En aktieindexobligation har i rättspraxis skattemässigt klassificerats som en delägarrätt enligt 

48 kap. 2 § IL.
145

 För marknadsobligationens del blir bedömningen beroende av hur 

obligationens innefattade korgar är sammansatta. Regeringsrätten gjorde i RÅ 2008 ref. 3 

bedömningen att tidpunkten för den skattemässiga klassificeringen av marknadsobligationen 

skulle utgå från förhållandena vid emissionstidpunkten. Om aktieindexrelaterade tillgångar 

står för en övervägande del av det sammanlagda innehållet i korgarna, bör obligationen 

klassificeras som en delägarrätt, inte fordringsrätt, och vice versa. I RÅ 2008 ref. 3 utgick 

man vid denna bedömning från den genomsnittliga vikten för de olika tillgångarna i samtliga 

korgar. Den i exempelfallet fiktiva marknadsobligationen består vid emissionstillfället av en 

genomsnittlig vikt av aktier till 45 %, räntor till 20 % och råvaror till 35 %. Denna 

sammansättning innebär, om man utgår från Regeringsrättens bedömning i RÅ 2008 ref. 3, att 

obligationen vid emissionstillfället kan sägas bestå till övervägande del (55 %) av andra index 

än aktierelaterat index . Detta skulle innebära att marknadsobligationen i detta exempel 

skattemässigt skulle klassificeras som en svensk fordringsrätt, enligt 48 kap. 3 § IL. 

5.2.2.3 Tioårsregelns tillämpning    

Med risk för upprepning tar tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL sikte på beskattning av kapitalvinster 

efter avyttring av främst de delägarrätter som finns uppräknade i 48 kap. 2 § IL.
146

 Som fram-

gått av ovanstående avsnitt klassificeras de, i exempelfallet, olika placeringsalternativen för X 

skattemässigt olika. AIO: n klassificeras som en delägarrätt medan marknadsobligationen, i 

den utformning den har i detta exempel, klassificeras som en svensk fordringsrätt. Valet av 

placeringsform för personen X skulle således kunna påverka tioårsregelns tillämpning. Faller 

valet av placeringsform på AIO: n så skulle teoretiskt sett en senare avyttring av denna kunna 

omfattas av tioårsregelns tillämpning. Så torde inte vara fallet för marknadsobligationen om 

denne vid emissionstillfället klassificeras som en svensk fordringsrätt. Tioårsregelns tillämp-

ning utgår dock från att övriga förutsättningar som lagregeln uppställer uppfylls, bland annat 

att X vid något tillfälle då avyttring sker eller de föregående tio åren har varit obegränsat 

skattskyldig i Sverige. Till skillnad från den utländska delägarrätten i exempelfall A ovan, 

under avsnitt 5.2.1, krävs det för AIO: ns del inte att denne skall ha förvärvats under den tid 

då X var obegränsat skattskyldig i landet för att denna skall kunna omfattas av tioårsregelns 

bestämmelser. Här skall också tilläggas att eftersom att det land till vilket X planerar flytta 

saknar skatteavtal med Sverige kan kapitalvinsten, om den beskattas i Sverige enligt tioårs-

regeln, bli föremål för en internationell juridisk dubbelbeskattning. Denna dubbelbeskattning 

kan, som tidigare nämnt, i sådant fall inte lindras med hjälp av bestämmelser i ett skatteavtal.        

5.2.2.4 Neutralitetsbedömning avseende fall B  

De konkurrerande finansiella instrumenten i detta konstruerade exempelfall är å ena sidan en 

aktieindexobligation, vilken skattemässigt klassificeras som en delägarrätt, och å andra sidan 

en marknadsobligation, som beroende på sammansättning kan klassificeras som antingen en 

delägarrätt eller en fordringsrätt. Av förutsättningarna för detta fall framgår, av avsnitt 5.2.2.2 
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 Se bl.a. RÅ 1994 ref. 26 samt RÅ 2003 ref. 48.  
146

 Utöver hänvisningen till 48 kap. 2 § IL omfattar lagregeln, som tidigare nämnt, även andelar i svenska 

handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer.  
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ovan, att marknadsobligationen klassificeras som en fordringsrätt. Detta på grund av att den 

konstruerade marknadsobligationen till övervägande del består att tillgångar knutna till andra 

index än ett aktieindex.  

De två instrumenten kan vid första anblick inte sägas vara varandra direkt likvärdiga. De 

uppvisar dock ett flertal likheter med varandra. Till att börja med består såväl AIO: n som 

marknadsobligationen i princip en obligationsdel och en köpoptionsdel. Båda de finansiella 

instrumenten kan som huvudregel sägas garantera minst obligationernas nominella belopp, 

varför de ur riskhänseende kan antas vara varandra jämbördiga.
147

 Gällande 

avkastningsmöjligheterna för de olika instrumenten är dessa nästintill omöjliga att förutse vid 

själva köpet av respektive instrument. Avkastningen beror, som bekant, på utvecklingen av 

det index till vilket respektive obligation är knutet. Gällande AIO: n är 

avkastningsmöjligheterna beroende av utvecklingen av det aktieindex till vilket köpoptionen 

är knuten. Marknadsobligationens avkastningsmöjligheter följer ett något annat mönster. Den 

slutliga avkastningen, bestående av ett tilläggsbelopp, bestäms utifrån den korg vars 

sammansättning av de innefattade tillgångarna (aktier, räntor och råvaror) som haft den största 

procentuella utvecklingen under obligationens löptid. Som tidigare nämnts avgörs den 

skattemässiga klassificeringen av marknadsobligationen av förhållandena vid 

emisssionstidpunkten för obligationen, där bedömningen baseras på de olika tillgångarnas 

genomsnittliga vikt relativt korgarnas totala innehåll.  

I exempelfallet väger, gällande marknadsobligationen, andra index tyngre än aktieindex vid 

emissionstillfället, varför den bör klassificeras som en fordringsrätt. Den aspekt som dock är 

intressant att belysa är att de förhållanden som råder vid emissionstillfället kan ändras under 

obligationens löptid,
148

 vilket är mer troligt än otroligt att det inträffar. Det är således möjligt 

att den genomsnittliga vikten av de olika tillgångarna vid löptidens utgång är helt annorlunda 

jämfört med dem som förelåg vid emissionstidpunkten. Anta exempelvis att den 

genomsnittliga vikten av tillgångarna vid löptidens utgång är; aktier (90 %), räntor (5 %) och 

råvaror (5 %). Hade den skattemässiga klassificeringen gjorts vid denna tidpunkt hade 

marknadsobligationen ansetts utgöra en delägarrätt.
149

 Detta förhållande spelar dock ingen 

roll, i och med att det i rättspraxis avgjorts att det är de rådande förhållandena vid 

emissionstillfället som skall ligga till grund för den skattemässiga klassificeringen. Anta 

vidare att den korg som i slutändan haft den största procentuella utvecklingen, och som 

därmed avgör det slutliga tilläggsbeloppet, består av 95 % aktieindexrelaterade tillgångar. 

Under dessa förutsättningar skulle en aktieindexobligation och en marknadsobligation kunna 

sägas vara varandra ekonomiskt likvärdiga. 

Om vi antar att den fysiska personen X förvärvar något av dessa finansiella instrument under 

tiden som han är obegränsat skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster. Därefter flyttar han 

                                                 
147

 Som tidigare nämnt finns vissa undantag från detta påstående. Men i normalfallet kan sägas att obligationens 

nominella belopp garanteras investeraren.  
148

 Se Dahlberg, M. (2009), s. 91. 
149

 Skatteverket identifierade i sitt överklagande av skatterättsnämndens beslut, vilket föregick avgörandet i 

Regeringsrätten i RÅ 2008 ref. 3, en risk att det relativt enkelt skulle gå att konstruera en marknadsobligation så 

att den skatterättsligt utgjorde en fordringsrätt istället för en delägarrätt i syfte att kringgå vissa bestämmelser om 

utdelning och kapitalvinster, speciellt i förhållande till fåmansföretag.  Se RÅ 2008 ref. 3, s. 3.  
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utomlands där han bosätter sig och klipper alla band till Sverige för att på så sätt anses som 

begränsat skattskyldig i landet. Anta vidare att löptiden för respektive instrument går ut inom 

den tidsram som tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL omfattar. Tillämpningen av tioårsregelns 

bestämmelser blir beroende av vilket instrument som X i slutändan väljer av investera i. 

Aktieindexobligationen klassificeras, som nämnt, skatterättsligt som en delägarrätt och en 

kapitalvinst på denna kan följaktligen bli föremål för beskattning enligt tioårsregelns 

bestämmelser, förutsatt att övriga förutsättningar i lagregeln är uppfyllda. 

Marknadsobligationen, sammansatt enligt förutsättningarna i exempelfallet, bör klassificeras 

som en fordringsrätt och bör därför inte kunna omfattas av tioårsregelns bestämmelser. Den 

sammantagna bedömningen i exempelfall B, avseende tioårsregelns upprätthållande av 

neutraliteten i beskattningen är följande. Om X, medveten om beskattningskonsekvenserna i 

förhållande till tioårsregeln, baserar sitt val av placeringsform efter nämnda konsekvenser 

inför en stundande utflyttning från Sverige, kan en bristande konkurrensneutralitet sägas 

föreligga. Även om de båda placeringsalternativen inte kan sägas vara exakt ekonomiskt 

likvärdiga uppvisar de ändå många likheter med varandra, varför de enligt min mening kan 

sägas vara konkurrerande finansiella instrument. Av denna anledning anser jag att 

neutraliteten i förhållande till tioårsregeln för detta exempelfall inte kan anses vara 

upprätthållen.  

5.2.3 Ytterligare jämförelser mellan olika finansiella instrument 

I exempelfall A och B ovan har en relativt utförlig utvärdering av tioårsregelns neutralitet 

gjorts. I dessa fall har valet av placeringsform stått mellan utländsk aktie kontra konvertibel i 

utländsk valuta samt mellan aktieindexobligationer kontra marknadsobligationer. Dessa 

jämförelser kan dock ses som endast ett urval av de jämförelser mellan finansiella instrument 

som kan göras för att utvärdera tioårsregeln i ljuset av neutralitetsprincipen. I ett led att 

undvika alltför många upprepningar i texten, gällande de faktorer som beaktats i 

exempelfallen ovan, skall detta avsnitt mer översiktligt ta upp några ytterligare tänkbara 

jämförelser mellan olika finansiella instrument; jämförelser som troligtvis skulle nå samma 

resultat som i fall A och B ovan, sett ur ett neutralitetsperspektiv. Utförligare presentation av 

de olika instrumenten skall, för att undvika upprepning, således endast göras i den mån de inte 

beskrivits tidigare.   

En jämförelse som skulle kunna göras i ett försök att påvisa bristande neutralitet i 

tioårsregelns tillämpning är en jämförelse mellan en investering i ett och samma finansiella 

instrument, där skillnader dock kan föreligga i instrumentets utformning. Man kan till 

exempel tänka sig en konkurrenssituation mellan å ena sidan en aktieindexobligation utställd i 

svenska kronor och å andra sidan samma aktieindexobligation vars nominella belopp är 

bestämt i utländsk valuta. Den skattemässiga skillnaden mellan dessa olika utformningar av 

AIO: n är hur de olika instrumenten klassificeras. AIO: n i svenska kronor klassificeras som 

en delägarrätt, enligt bestämmelserna i 48 kap. 2 § IL. AIO: n vars nominella belopp är 

bestämt i en utländsk valuta torde däremot skatterättsligt klassificeras som en utländsk 

fordringsrätt, enligt 48 kap. 4 § IL.
150

 Det rör sig således i detta fall om ett och samma 
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 Se avsnitt 4.3.2.1 ovan för stöd för denna uppfattning, vari hänvisning till Hilling, A. (2008), s. 706 sker. 
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finansiella instrument som, beroende på vilken valuta den är utställd i, kan klassificeras olika, 

skatterättsligt sett. Denna skillnad i klassificering har effekter på tioårsregelns tillämpning. 

Tioårsregeln omfattar endast kapitalvinster gjorda på de delägarrätter som finns uppräknade i 

48 kap. 2 § IL, och följaktligen inte utländska fordringsrätter. Trots att det rör sig om ett och 

samma finansiella instrument finns det dock en skillnad värd att beakta i valet mellan AIO i 

svensk respektive utländsk valuta. Ur riskhänseende bör valutarisken för fordringar i utländsk 

valuta beaktas, då valutan vilken obligationen är utställd i kan ha sjunkit i värde vid 

tidpunkten för avyttringen av AIO: n alternativt vid tidpunkten för löptidens utgång. 

Utländska fordringsrätter träffas också av mindre förmånliga avdragsrättigheter är till 

exempel delägarrätter och svenska fordringsrätter, främst beroende på att volatiliteten hos de 

utländska fordringsrätterna medför möjligheter för skapandet av skattekrediter. 
151

 Trots 

denna skillnad är det ändå teoretiskt möjligt att en fysisk person, i syfte att kringgå 

tioårsregelns bestämmelser, väljer att hellre investera i en AIO utställd i utländsk valuta än en 

i svenska kronor. Om valet mellan dessa beror på denna omständighet har en brist i 

neutraliteten i förhållande till tioårsregeln uppstått.  

En annan tänkbar jämförelse mellan olika finansiella instrument är den mellan en konvertibel 

och en AIO. Likheterna mellan konvertibeln och AIO: n är många; båda instrumenten består 

av en obligationsdel och en köpoptionsdel och båda garanterar investeraren obligationens 

nominella belopp. Den stora skillnaden instrumenten emellan ligger i vilken faktor som 

köpoptionen anknyter till. I AIO: ns fall är köpoptionen knuten till alla aktier i ett visst index, 

medan köpoptionen i konvertibeln är knuten till en specifik aktie. Avkastningen för respektive 

instrument är således kopplat till utvecklingen av aktier, varför de skatterättsligt bör 

klassificeras lika.
152

 Såväl konvertibeln som AIO: n klassificeras skatterättsligt som 

delägarrätter. Som framgått av avsnitt 5.2.1.2 ovan borde dock en konvertibel kunna 

klassificeras som en utländsk fordringsrätt om denna är utställd i en utländsk valuta. I 

förhållande till tioårsregeln, och konkurrensneutraliteten i förhållande till lagregeln, skulle 

således valet av placeringsalternativ för en fysisk person kunna påverka tioårsregelns 

tillämpning.
153

 Konstruktionen instrumenten emellan är snarlik, men det finns dock en aspekt 

där dessa skiljer sig åt. Ur avkastningssynpunkt kan sägas att värdeutvecklingen på en AIO 

respektive en konvertibel kan skilja sig åt markant, varför de inte kan sägas vara direkt 

konkurrerande instrument.
154

 Det är dock inte otänkbart att en fysisk person, i syfte att 

kringgå eventuell beskattning enligt tioårsregelns bestämmelser, ändå kan överväga att 

investera i konvertibeln, trots ovan nämnda skillnader mellan instrumenten. På grund av de 

likheter som ändå föreligger mellan AIO: n och konvertibeln anser jag de kunna vara 

konkurrerande instrument, trots olikheterna i exempelvis värdeutveckling. Av den 

anledningen kan, i förhållande till tioårsregeln, en bristande konkurrensneutralitet anses 
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 Se Hilling, A. (2008), s. 705. 
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 Se Hilling, A. (2008), s. 711 för innehållet i detta stycke intill denna not.  
153

 Detta i och med att AIO: n klassificeras som en delägarrätt och den utländska konvertibeln troligtvis som en 

utländsk fordringsrätt. Tioårsregeln omfattar, som bekant, endast kapitalvinster på delägarrätter enligt 48 kap. 2 

§ IL, och inte på fordringsrätter.  
154

 Se Hilling, A. (2008), s. 711.  
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föreligga, om valet för den fysiska personen beror på dess eventuella skattekonsekvenser vid 

en senare avyttring.
155

 

5.3 Sammanfattade slutsatser avseende tioårsregelns neutralitet 

5.3.1 Slutsatser utifrån exempelfallen   

I avsnitt 5.2 ovan har en neutralitetsbedömning av tioårsregeln gjorts utifrån exempelfall som 

utgår från konkurrenssituationer mellan olika finansiella instrument. Dessa fall är ämnade att 

undersöka huruvida tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL kan sägas upprätthålla kravet på skattemässig 

likformighet och neutralitet. Den neutralitet som avses i detta fall är neutralitet på mikronivå, 

det vill säga för den enskilda individen. Ett neutralt skattesystem, sett ur detta perspektiv, 

skall vara utformat på ett sådant sätt att det för en fysisk person inte föreligger några 

skattemässiga incitament för ett valt handlingsalternativ framför ett annat, utan detta val skall 

byggas på andra premisser. En individs val av handlingsalternativ skall således inte påverkas, 

eller vara beroende, av den skattemässiga konsekvens som följer av det valda alternativet.  

För exempelfallen utgörs dessa handlingsalternativ av valet mellan olika konkurrerande 

finansiella instrument som kan sägas vara varandra ekonomiskt likvärdiga innan skatteutfall. 

Neutraliteten som undersökts i exempelfallen kan av denna anledning specificeras till en 

konkurrensneutralitet mellan olika placeringsalternativ. Exempelfallens förutsättningar är 

kortfattat att en fysisk person, X, planerar investera i något av de konkurrerande instrumenten 

inför en stundande utflyttning från Sverige och ställer sig därför frågande till huruvida några 

speciella skattemässiga konsekvenser kan komma att uppstå vid en senare avyttring av det 

valda instrumentet. Det skall här påpekas att exemplen är konstruerade på ett sådant sätt att 

tioårsregeln skulle kunna bli tillämplig beroende på valt placeringsalternativ. Exemplen är till 

för att framför allt försöka påvisa teoretiskt möjliga situationer vilka kan motivera ett 

ifrågasättande av tioårsregelns neutralitet. Resultaten av exemplen baseras, som tidigare 

nämnt, inte på några kvantitativa skatteberäkningar, utan utgår snarare från kvalitativa 

aspekter där skattekonsekvenserna i förhållande till tioårsregeln påvisas, om än i något 

extremt utförande. 

Den sammantagna slutsatsen som kan dras av resultaten i exempelfallen ovan är att 

tioårsregeln ur vissa hänseenden inte kan sägas upprätthålla det krav på neutralitet och 

likformighet i beskattningen som uppställs. Detta på grund av att det, i situationer liknande 

dem i exempelfallen, finns en risk att skattkonsekvenserna av valet mellan olika finansiella 

instrument, som innan skatt kan sägas vara varandra i princip ekonomiskt likvärdiga, kan 

komma att påverka individens slutgiltiga val av placeringsform. Ur neutralitetshänseende är 

detta således inte tillfredsställande. Ur praktisk synvinkel kan det kanske inte anses vara en 

avgörande faktor för en enskild persons val av placeringsform huruvida en senare avyttring av 

det valda alternativet kan träffas av tioårsregelns bestämmelser eller inte. Det är fullt sannolikt 

att andra variabler spelar in i beslutsfattandet. Det är ändock en intressant, och teoretiskt 

möjlig, faktor att ta i beaktande. Exempelfallen ovan utgör, som tidigare nämnt, ingen 
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uttömmande exemplifiering av alla tänkbara konkurrenssituationer som tioårsregelns 

neutralitet kan undersökas utifrån. De, i exemplen, jämförda finansiella instrumenten har dock 

utvalts främst på grund av deras likheter i konstruktion, verkningssätt och ekonomiska 

innebörd i förhållande till deras olikheter i den skattemässiga klassificeringen. Det är den 

skattemässiga klassificeringen av olika, i princip jämbördiga finansiella instrument, som har 

den största inverkan på tioårsregelns tillämpning, med tanke på lagregelns utformning.  

En annan aspekt att belysa är de svenska skatteavtalens inverkan på tioårsregelns tillämpning. 

I förutsättningarna för exempelfallen har ett medvetet val gjorts i att den fiktiva personen X 

utflyttar till ett land med vilket Sverige saknar skatteavtal. Anledningen till detta är att 

exemplen skall kunna visa på tioårsregelns fulla tillämpning och konsekvenserna därav. I 

lejonparten av de svenska skatteavtalen är Sveriges beskattningsrätt på begränsat 

skattskyldiga personers kapitalvinster begränsad på ett eller annat sätt. Om ett giltigt 

skatteavtal däremot föreligger, där tioårsregelns bestämmelser finns i någon form, torde 

åtminstone en eventuell dubbelbeskattning kunna förhindras, efter tillämpning av 

skatteavtalets innefattade metodartiklar. Det totala skatteutfallet, om en inkomst beskattas i 

såväl källstaten som i hemviststaten, torde dock i de flesta fall ändock bli större än om 

inkomsten endast beskattades i personens nya hemvistland.
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 Detta kan vara en betungande 

faktor för den enskilde.   

5.3.2 De lege ferenda-synpunkter 

Efter att ha påvisat förekomsten av bristande neutralitet hos tioårsregeln uppstår frågan hur 

detta skulle kunna stävjas. Det som neutralitetsbedömningen av tioårsregeln ovan visar är att 

bristerna i neutraliteten främst består i vilka tillgångar som omfattas av lagregeln samt att 

klassificeringen av finansiella instrument, som ligger i gränslandet mellan omfattade 

tillgångar och andra tillgånga, blir avgörande för tioårsregelns tillämpning. Någon fullständig, 

konkret lösning på tioårsregelns neutralitetsbrister skall inte presenteras här. Några 

hållpunkter att beakta vid en eventuell omarbetning av tioårsregeln kan däremot föreslås. 

Inledningsvis bör klassificeringen av finansiella instrument överlag ses över. Detta i syfte att 

kunna uppnå en ökad likformighet i beskattningen av ekonomiskt likvärdiga finansiella 

instrument. Det uppstår konstant nya former av finansiella instrument, nya konstruktioner 

med blandade inslag av aktier, räntor, råvaror med mera, varför tydligheten i gränsdragningen 

mellan delägarrätter och fordringsrätter enligt mig med fördel kan bli ännu starkare. I 

tioårsregelns fall bör främst omfattningen av tillgångar som lagregeln tar sikte på ses över. 

Om man till exempel tar fallet med utländska konvertibler så verkar det till synes vara 

förhållandevis enkelt att kringgå beskattning enligt tioårsregeln med hjälp av detta instrument 

genom att konvertera till utländska aktier först då begränsad skattskyldighet i Sverige 

föreligger. Sådana konvertibler bör därför omfattas i tioårsregelns utformning. Alternativt bör 

de aktier till vilket skuldebrevet konverteras anses vara förvärvade samtidigt som 

skuldebrevet i sig. Vidare bör även indexobligationer som, om utställda i utländsk valuta, 

klassificeras som utländska fordringsrätter, till skillnad från sina svenska motsvarigheter vilka 
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klassificeras som delägarrätter, omfattas av tioårsregelns bestämmelser i ett led att stävja en 

bristande neutralitet. Tilläggas skall slutligen att även om en utvidgning av omfattade 

instrument sker, så kvarstår emellertid den problematik som idag föreligger gällande 

tioårsregelns omfattning i de svenska skatteavtalen. Om en ändring i lagtext införs krävs att 

utformningen i de svenska skatteavtalen ändras i motsvarande mån; ett väldigt omfattande och 

tidskrävande arbete.                    
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Tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL 
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investeringsfonder omfattas dock inte. 
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svenska delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag. Lag (2007:1122). 

 


