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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ett konkursbo är inte en juridisk person utan en förvaltningsform vid insolvens.  Konkursboet 

är inte heller skattesubjekt.
1
 Frågan om skattskyldighet i samband med konkurs är inte regle-

rad i lag men det måste anses klarlagt i praxis, genom ett rättsfall från 1955, att konkursboet 

inte är skattskyldigt för inkomst. Skattskyldigheten i samband med konkurs kvarligger hos 

konkursgäldenären, men det råder viss oklarhet om skattskyldighetens omfattning.
2
 

 

Trots att konkursboet inte är en juridisk person, och inte heller ett skattesubjekt, har frågan 

flertalet gånger väckts om inte konkursboet borde vara skattskyldigt för de inkomster som 

inflyter till konkursboet efter konkursens inträde. Argumentet för detta har exempelvis varit 

att konkursgäldenären inte får disponera över inkomsterna. Den uppkomna frågan är av stor 

betydelse för huruvida det allmänna ska få någon skatt på denna inkomst eller inte.
3
  

 

Skulle konkursboet anses skattskyldigt kommer den skatteskuld, som uppkommit efter kon-

kursutbrottet, betraktas som en massafordran, och går då före de flesta andra fordringar i kon-

kursen. Om konkursboet inte anses skattskyldigt, medför det att skattfordringen inte kan be-

vakas i konkursen. Fordringen blir då en så kallad gäldenärsfordran och det allmänna får söka 

konkursgäldenären efter att konkursen är avslutad. Eftersom juridiska personer avvecklas om 

konkursen avslutas med underskott blir sådana skattefordringar normalt sett helt utan värde. 

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att inte heller konkursgäldenären är skattskyldig.
4
  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Som nämnts ovan beskattas inte konkursbon för inkomster som influtit efter att gäldenären 

försatts i konkurs. Detta minskar avsevärt statens möjligheter till skatteintäkter i situationer 

där gäldenären försatts i konkurs. Skattskyldigheten kvarstår hos konkursgäldenären men det 

finns oklarheter kring vad dennes skattskyldighet faktiskt omfattar. 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att klarlägga rättsläget gällande skattskyldigheten så som den 

ser ut idag, samt undersöka bakgrunden till fördelningen av denna skattskyldighet. Vidare 

                                                
1 Inkomstskatt, Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, uppl. 11, s. 47 (Lodin mfl. ) 
2 Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering, SKV, del 3, s. 571 (SKV inkomst 2009). 
3 Lodin mfl., s. 562. 
4 Ibid. 
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avser jag utreda omfattningen av konkursgäldenärens skattskyldighet. Min ambition är även 

att undersöka och analysera huruvida skattskyldigheten borde vara fördelad på ett annat sätt 

än idag. 

 

De konkreta frågeställningarna som jag kommer att behandla i denna uppsats lyder enligt föl-

jande: 

 I vilka situationer föreligger skattskyldighet för en konkursgäldenär respektive ett 

konkursbo?  

 Borde fördelningen se ut på ett annat sätt än vad den gör idag? 

 

1.3 Metod och material 

I denna uppsats har jag använt mig av en traditionell juridisk metod. Det vill säga ett studium 

av lagtext, förarbeten och domstolspraxis för att fastställa gällande rätt. Som komplement 

studeras även doktrin mm. Efter att jag har fastställt rättsläget avseende konkursboets respek-

tive konkursgäldenärens skattskyldighet har jag diskuterat frågorna de lege ferenda. Där ana-

lytiska resonemang finns löpande i texten är dessa tydligt avskiljda från redogörelsen av gäl-

lande rätt. 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har begränsat min framställning till att endast behandla skattskyldigheten för inkomst-

skatt, och således kommer jag inte att behandla andra typer av skatter
5
. Om sådana nämns 

sker det med syftet att lyfta fram exempelvis argument som är relevant för den diskussion som 

förs med anledning av min frågeställning.  

 

Med tanke på att detta uppsatsarbete endast ska pågå under tio veckor har jag begränsat min 

framställning till att endast behandla skattskyldigheten under konkurs. Jag kommer således 

inte redogöra för exempelvis ackord, som eventuellt skulle kunna tyckas vara relevant i sam-

manhanget. Någonting som inte heller kommer att behandlas närmare är förmånsrätten enligt 

förmånsrättslagen (1970:979). I de delar förmånsrättslagen är relevant för turordningen för 

betalning av massafordran respektive konkursfordran kommer den dock att behandlas. 

 

                                                
5 Något som kunde ha varit intressant är mervärdesskatt eftersom konkursboet för sådan skatt en lagstadgad 

skattskyldighet. Se angående detta exempelvis Jesper Öbergs avhandling ”Mervärdesbeskattning vid obestånd”. 
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Det skattesubjekt som jag i min framställning kommer att benämna ”gäldenären” är en juri-

disk person, närmare bestämt ett aktiebolag.  Även om något nämns om fysiska personer och 

deras skattskyldighet, kommer fokus ligga på hur det ser ut när gäldenären är juridisk person. 

Vidare avgränsningar kommer att göras löpande i texten. 

 

1.5 Disposition 

Detta inledande kapitel följs av ett kapitel där jag redogör för konkursinstitutet. Där behandlas 

exempelvis konkursens syfte, konkursens subjekt och fordringar i konkurs. Sedan fortsätter 

framställningen med ett kapitel om inkomstskatt där jag behandlar dess syfte samt de princi-

per som är vägledande på området. Tanken med dessa två kapitel är att de ska öka förståelsen 

för de argument som kommer att behandlas i uppsatsens analytiska del. 

 

I det nästföljande kapitlet redogörs för skattesubjektens skattskyldighet för inkomstskatt då 

gäldenären försatts i konkurs. Denna del baseras på en redogörelse för praxis, eftersom inga 

lagstadganden finns. Efter att ha redogjort för den relevanta praxis som föreligger på området 

följer en sammanfattning av rättsläget gällande skattskyldigheten för respektive subjekt. I 

detta kapitel redogör jag även för ett förslag till lagstiftning som framlades 1969. Kapitlet 

avslutas med att jag ger min syn på detta förslag. 

 

Det som framkommit i de första delarna i denna uppsats mynnar slutligen ut i en analytisk del 

där jag kommer att föra ett de lege ferenda resonemang gällande fördelningen av skattskyl-

digheten. Till sist sammanfattar jag det som framkommit och avslutar med att besvara min 

frågeställning samt uttrycka min personliga ställning i frågan. 
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2 Konkurs 

Konkurs är en så kallad generalexekution. Med det menas att all gäldenärens egendom tas i 

anspråk för att tillfredsställa ett samlat borgenärskollektiv. Konkursinstitutet är det enda gene-

ralexekutiva institutet vi har i Sverige.
6
 

 

Konkursinstitutet regleras till största del av konkurslagen (1987:672), nedan förkortad KonkL. 

Vid sidan av KonkL finns ytterligare lagar som har stor betydelse för konkursens funktion.
7
 

Som exempel kan nämnas förmånsrättslagen och företagsrekonstruktionslagen
8
. Dessa två 

lagar kommer dock inte att behandlas närmare i denna framställning. 

 

KonkL är tillämplig på såväl fysiska som juridiska personer, såväl stora som små företag. Den 

är tillämplig på alla företag, oavsett vilken typ av verksamhet de bedriver. Ett undantag som 

görs i lagen är dock att staten och kommunen inte kan bli föremål för konkurs.
9
 

 

2.1 Konkursens ursprung och syfte 

Ordet konkurs kommer från det latinska uttrycket concursus, som betyder sammanlopp, det 

vill säga att borgenärerna löper tillsammans efter gäldenärens tillgångar. Man har dock på 

senare tid, något felaktigt, i stället kommit att tala om gäldenärens konkurs.
10

 

 

Konkursinstitutets primära uppgift kan sägas vara att, vid gäldenärens oförmåga att betala, 

tillhandahålla en ordning genom vilken konkurrerande fordringsägare tillgodoses enligt en i 

lag förbestämd turordning.
11

 Ingen borgenär kan efter konkursbeslutet, varken efter samför-

stånd med gäldenären eller genom indrivningsåtgärder, skaffa sig företräde framför annan. 

Konkursinstitutet kan således stoppa den kapplöpning som ofta förekommer mellan borgenä-

rerna för att få sin fordran betald.
12

 

 

Konkurslagstiftningen bygger på principen, att när flera borgenärer inte kan tillgodoses fullt 

ut ska de bära förlusten gemensamt. Förlusten ska fördelas i proportion till storleken av bor-

genärernas respektive fordringar. Denna princip har dock modifierats i och med införandet av 

                                                
6 Obetståndsrätten – en introduktion, Mellqvist, s.61 (Mellqvist). 
7 Konkurs, Mellqvist, Welamson, s.15(Mellqvist, Welamson). 
8 Förmånsrättslagen (1970:979) och lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. 
9 Mellqvist s.63. 
10 Mellqvist, Welamson, s.13. 
11 Inkomstbeskattning vid konkurs och ackord, Elwing, Pelin, s.18 (Elwing, Pelin). 
12 Elwing, Pelin, s.16. 
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förmånsrätt för vissa typer av fordringar. Principen om proportionell fördelning gäller mellan 

borgenärer med oprioriterade fordringar. Den motiveras med hänvisning till att en borgenär, 

som inte kan få pant eller säkerhet, ska kunna känna sig trygg att han inte själv kommer att stå 

hela den förlust som skulle kunna uppkomma med anledning av gäldenärs insolvens.
13

 

 

Det som ovan nämnts som konkursinstitutets primära uppgift ansågs vid tillkomsten av 1921 

års konkurslag nästan uteslutande som den enda funktionen.
 14

 Detta är än idag egentligen det 

enda syftet, men viss förändring har trots allt skett sedan dess och idag tas hänsyn även till 

annat, så kallade bisyften. Exempel på sådana bisyften är att upprätthålla sysselsättningen 

samt att se till samhällsintressena i övrigt. Ett sådant samhällsintresse kan vara att konkursför-

farandet ska vara utformat för att främja bekämpandet av brottslighet.
15

 

2.2 Kort om konkursförfarandet 

Beslut om konkurs fattas av domstol, tingsrätten i första instans.
16

 För att beslut om konkurs 

ska meddelas krävs att gäldenären är på obestånd, något som föreligger när gäldenären inte 

kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning. Denna betalningsoförmåga ska 

inte vara tillfällig.
17

 Vid konkursutbrottet förlorar gäldenären rådigheten över sin egendom. 

Han kan således inte rättshandla med bindande verkan för konkursboet.
18

 Över den egendom 

som inte kommer att ingå i konkursboet har dock gäldenären även fortsättningsvis full rådig-

het och kan företa rättshandlingar på samma vis som innan konkursen.
19

 

 

Konkursboet förvaltas av en förvaltare som står under tillsyn av Kronofogdemyndigheten 

(KFM). Förvaltaren har en i princip självständig roll, både i förhållande till borgenärerna och 

till KFM. För vissa åtgärder krävs dock att han tillfrågar KFM.
20

 

 

Konkursen kan sägas bestå av två delar. Dels ska boet förvaltas, det vill säga konkursförvalta-

ren ska vårda den förmögenhetsmassa som ingår i konkursboet och realisera den till pengar, 

dels ska han dela ut den realiserade förmögenhetsmassan till borgenärerna.
21

 När gäldenären 

                                                
13 Mellqvist, Welamson, s.16 f. 
14 Ibid., s.20. 
15 Mellqvist, s.62. 
16 Elwing, Pelin, s.59. 
17 1 kap 2 § andra meningen IL. 
18 Blomberg mfl., s.415. 
19 Elwing, Pelin, s.30. 
20 Mellqvist, Welamson, s.21 f. 
21 Mellqvist, Welamson, s.22. 
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är en juridisk person ska även bolaget som sådant avvecklas när konkursen avslutas utan 

överskott.
22

 

 

 En viktig fråga för konkursförvaltaren att ta ställning till är huruvida verksamheten som be-

drivs vid tidpunkten för konkursutbrottet ska avvecklas direkt, eller om den under en period 

ska drivas vidare. Fortsatt drift är ett alternativ för förvaltaren i de fall det skulle gynna borge-

närerna.
 
Exempel på när det anses gynna borgenärerna kan vara om det skulle vara möjligt att 

överlåta verksamheten i sin helhet, och ett avbrott skulle påverka detta negativt.
 23

 

 

Skulle verksamheten drivas vidare blir de rättshandlingar som företas av konkursförvaltaren 

bindande mot boet. Konkursboet är ansvarigt för kostnader som uppkommer under denna pe-

riod och de uppkomna fordringarna kommer således att vara massafordringar
24

, se vidare an-

gående detta i avsnitt 2.4. 

2.3 Konkursens subjekt 

I konkurssammanhang kan man urskilja sex olika aktörer. Till att börja med ska, naturligt 

nog, nämnas gäldenären. Sedan har vi personerna som konkursen är till för, borgenärerna. 

Den tredje aktören är konkursdomstolen, den lokala tingsrätten i första instans. Konkursför-

valtaren är den aktör som är operativt verksam i konkursen. Denne står under tillsyn av den 

femte aktören, nämligen KFM. Sist men inte minst ska nämnas konkursboet. 

 

Jag kommer fortsättningsvis koncentrera mig på konkursgäldenären och konkursboet. Detta är 

någonting som ter sig tämligen naturligt med tanke på de frågor jag ämnar besvara. Visserli-

gen kommer de andra aktörerna att nämnas på sina ställen, men då endast om det har betydel-

se för den vidare framställningen. 

2.3.1 Konkursboet 

Termen konkursbo innefattar två olika betydelser. Dels kan man förstå boet som en förmö-

genhetsmassa, alltså benämningen på den samlade egendom som ingår, dels som ett rättssub-

jekt
25

 som kan företa rättshandlingar genom en ställföreträdare.
26

  

                                                
22 Mellqvist, s.61. 
23 Företag i kris, Blomberg, Oppenheimer, Persson, Reiner, s.419 (Blomberg mfl.) 
24 Blomberg mfl., s.430. 
25 Det ska dock påpekas att detta inte är fullt korrekt med gängse terminologi att tala om konkursboet som rätts-

subjekt, eftersom ägandet kvarstår hos gäldenären, se Mellqvist, Welamson, s. 72. 
26 Mellqvist, Welamson, s.72. 
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2.3.1.1 Konkursboets rättsliga status 

Som klargjorts redan i det inledande kapitlet, är ett konkursbo en juridisk person utan är en 

förvaltningsform vid insolvens. Ett konkursbo är inte heller ett skattesubjekt.
27

 I doktrin har 

dock frågan diskuterats huruvida ett konkursbo bör anses som en juridisk person eller inte.
28

 

 

Frågan om vad begreppet juridisk person innebär har varit föremål för omfattande diskussio-

ner i äldre doktrin. I dagens civilrätt innebär begreppet endast att det är en sammanslutning i 

förmögenhetsrättsliga förhållanden som likställs med en fysisk person. Juridisk-tekniskt kan 

begreppet sägas vara en sammanställning av en samling rättsregler.
29

 

 

Den juridiska personens kännetecken är att den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyl-

digheter. Den kan även vara svarande och kärande i domstol. Man brukar kalla detta för den 

juridiska personens rättssubjektivitet.
30

 Den juridiska personen kan även äga egendom.
31

 En 

juridisk person likställs i förmögenhetsrättsligt hänseende med en fysisk person,
32

 och be-

handlas som ett självständigt subjekt.
33

 Man kan säga att den juridiska personens självstän-

dighet består i att den har en avskild förmögenhetsmassa och uppträder under en särskild be-

nämning, firma.
34

 

 

Konkursboet har rättskapacitet. Det kan således ha både rättigheter och skyldigheter och det 

kan även skuldsätta sig. Konkursboet kan dessutom förvärva egendom. Det ska dock tilläggas 

att äganderätten till den egendom som förvärvas tillfaller gäldenären, trots att denna inte har 

rådighet, och sålunda ägs inte tillgången av boet.
35

 Efter ett mycket omdiskuterat rättsfall
36

 

ändrades tidigare uppfattning, och numera kan ett konkursbo även försättas i konkurs.
37

 

 

Man har sedermera ställt sig frågan om man, med tanke på alla de egenskaper som ett kon-

kursbo innehar, kan hävda att konkursboet endast är en förvaltningsform vid insolvens. Denna 

                                                
27 Lodin mfl., s. 47. 
28 Elwing, Pelin, s.28. 
29 Nials Svensk Associationsrätt – i huvuddrag, Johansson, s.72 (Johansson). 
30 Johansson, s.72. 
31 Elwing, Pelin, s.28. 
32 Johansson, s.72. 
33 Civilrätt, Agell, Malmström, s. 57(Agell, Malmström). 
34 Agell, Malmström, s. 57. 
35 Elwing, Pelin, s.27. 
36 NJA 1945 s. 177. 
37 Elwing, Pelin, s.29. 
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fråga har uppkommit särskilt efter att det slagits fast att även konkursboet kan gå i konkurs.
38

 

Jag kommer att diskutera denna fråga senare i denna framställning, se avsnitt 5.1. 

2.3.1.2 Konkursboets omfattning 

Vid konkursutbrottet fryses den ekonomiska ställning som gäldenären befann sig i. Rådighe-

ten över tillgångarna frånhänds gäldenären vid den tidpunkten och övergår till konkursboet. 

Rättshandlingar som blir bindande för konkursboet kan sedan enbart företas av boets företrä-

dare, konkursförvaltaren.
39

 

 

Den egendom som normalt ingår i konkursboet är all den egendom som gäldenären ägde vid 

tidpunkten för beslutet om konkurs, samt sådan egendom som tillfaller gäldenären under kon-

kursen, om den kan utmätas. Även sådan egendom som återvinns till boet kommer att ingå.
40

 

 

Vilken egendom som tillhörde gäldenären vid konkursutbrottet avgörs enligt de civilrättsliga 

reglerna. Ofta är det inga större svårigheter att avgöra vilka tillgångar som tillhör gäldenären 

och de sakrättsliga reglerna medför en presumtion om att den egendom som finns hos gälde-

nären även tillhör denne. Viss egendom är dock särskilt undantagen, och får separeras ur 

egendomen. Exempel på egendom som kan vara förenad med sådan separationsrätt är leasad 

egendom. Däremot föreligger inte separationsrätt om egendomen är köpt på avbetalning. Den 

del som inte ännu betalats blir en fordring som får göras gällande i konkursen. Ett annat ex-

empel på egendom som är förenad med separationsrätt är egendom som sålts till gäldenären 

med återtagandeförbehåll.
41

 

 

Gällande egendom i utlandet kan sägas att det i KonkL inte görs någon åtskillnad från egen-

dom här i landet. Detta innebär sammantaget att all egendom, som uppfyller de förutsättningar 

som angivits tidigare i detta avsnitt och som inte har separationsrätt, ingår i konkursboet.
42

 

2.3.2 Konkursgäldenären 

En konkursgäldenär kan vara såväl en fysisk som juridisk person.
43

 Som jag nämnt tidigare 

utgår jag dock i min framställning från att konkursgäldenären är en juridisk person, närmare 

bestämt ett aktiebolag. 

                                                
38 Elwing, Pelin, s.29. 
39 Blomberg mfl., s.415 f. 
40 Se 3 kap 3§ KonkL. 
41 Mellqvist, s.72. 
42 Ibid. 
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När en gäldenär går i konkurs inträder en rad rättsverkningar, både ekonomiska och personli-

ga.
44

 Den ekonomiska rättsverkningen, som är den viktigaste, är att gäldenären, omedelbart 

vid konkursbeslutet, förlorar i princip all rådighet över sin egendom.
45

 Om gäldenären efter 

konkursbeslutet rättshandlar blir detta inte bindande mot konkursboet, utan gäldenären själv 

ansvarar för denna skuld även efter att konkursen är avslutad
46

. Inte heller rättshandlingar som 

betalning av skulder eller överlåtelse av egendom blir giltiga mot konkursboet.
47

 En personlig 

rättsverkning är exempelvis upplysningsplikt. Efter konkursens utbrott föreligger nämligen 

uppgiftsskyldighet vad gäller inkomstdeklarationen, om inkomsterna är skattepliktiga.
48

 

 

Vid konkursens inträde förlorar gäldenären inte bara rådigheten över sin egendom, han förlo-

rar även sin partsbehörighet. Med detta menas att gäldenären inte längre kan uppträda som 

part i domstol. Den förlorade partsbehörigheten innefattar dock endast sådant som kan göras 

gällande i konkursen. Således motsvarar den förlorade partsbehörigheten generellt sett rådig-

hetsförlusten. Skulle talan väckas i fråga där konkursgäldenären saknar behörighet ska denna 

avvisas av domstolen såvida konkursboet inte träder in i gäldenärens ställe.
49

 

2.4 Fordringar i konkurs 

2.4.1 Allmänt 

En fordran i konkurs kan vara av tre olika slag. Det kan vara en konkursfordran, en massa-

fordran eller eventuellt en så kallad gäldenärsfordran.
50

 Om en fordran får karaktären av en 

massafordran, konkursfordran eller gäldenärsfordran är av stor betydelse för möjligheten att 

få utdelning i konkursen. Denna betydelse är något jag ämnar klargöra nedan. 

 

För att en borgenär ska kunna göra en fordran gällande i en konkurs krävs att den har upp-

kommit innan konkursbeslutet.
51

 Det fordras inte att det är just den borgenär som gör den gäl-

lande i konkursen som innehade fordran då konkursen bröt ut. Anledningen till detta är att en 

                                                                                                                                                   
43 Elwing, Pelin, s.15. 
44 Mervärdesbeskattning vid obestånd, Öberg, s. 24 (Öberg). 
45 Se 3kap 1§ KonkL. 
46 Här kan återigen påminnas om att den juridiska personen avvecklas vid konkursens avslutande och eventuella 

kvarstående fordringar är då normalt utan värde. 
47 Sakrätt, Håstad, s. 98 (Håstad). 
48 SKV inkomst 2009, sid 527. 
49 Mellqvist, s.73. 
50 Öberg, s. 30 f. 
51 3 kap 1§ IL. 
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överlåtelse av fordran mellan borgenärerna inte ökar gäldenärens skulder. Inte heller samtliga 

omständigheter som grundar borgenärens krav måste ha inträffat innan konkursens utbrott. 

Det väsentliga sägs vara att den väsentliga grunden för fordringen är uppkommen vid konkur-

sens utbrott.
52

 Förutsatt detta krävs varken att fordran är fri från villkor, eller att den är förfal-

len till betalning för att kunna göras gällande i konkursen.
53

 

 

En fordran som uppkommit efter konkursbeslutet anses inte giltig gentemot konkursboet om 

den grundas på konkursgäldenärs rättshandling, eftersom gäldenären förlorar rådigheten över 

sin egendom vid konkursbeslutet. Fordring som uppkommit efter konkursbeslutet blir dock 

giltig om det är förvaltaren som har rättshandlat. En sådan fordran kallas för massafordran och 

blir endast gällande gentemot boet. Massafordringar ska betalas ur boet före de fordringar 

som kan göras gällande mot gäldenären i konkursen. De kan således inte på något sätt göras 

gällande mot gäldenären, varken under konkursen eller efter.
 54

 

 

De fordringar som uppkommit efter konkursbeslutet, genom rättshandlande från gäldenären, 

och således inte kan göras gällande i konkursen brukar benämnas gäldenärsfordringar. Dessa 

måste således riktas direkt mot konkursgäldenären.
55

 Detsamma gäller för restskulden, det vill 

säga den del av skulden som inte blir betald i och med konkursen. Denna kvarstår alltså prin-

cipiellt gentemot gäldenären efter att konkursen avslutats, i enlighet med restskuldsprinci-

pen.
56

 Som tidigare nämnts bör dock ansvar för restskulden, och andra gäldenärsskulder, säl-

lan kunna utkrävas då gäldenären är en juridisk person
57

 eftersom den juridiska personen av-

vecklas i och med konkursen och därmed upphör att existera.
58

 

 

Efter att det klargjorts vilka fordringar som kan göras gällande i konkursen, gentemot kon-

kursgäldenären eller konkursboet, uppkommer frågan till vilket belopp dessa fordringar får tas 

upp och således vilket belopp borgenärerna kan räkna att bli ersatta med. Det normala är att 

borgenären har rätt till ersättning som motsvarar det belopp som denna hade haft rätt till om 

gäldenären inte varit i konkurs.
59

 

                                                
52 Mellqvist, Welamson, s.155 f. 
53 5 kap 1§ IL. 
54 Mellqvist, s.81 f. 
55 Mellqvist, s.82. 
56 Fordran och skuld, Mellkvist, Persson, s.99 (Mellqvist, Persson). 
57 Mellqvist, Persson, s.99. 
58 Skulle det däremot vara en fysisk person som gått i konkurs finns ju gäldenären alltjämt kvar, och borgenärer-

na kan fortsätta att rikta krav mot denne. Mellqvist, s.61. 
59 Mellqvist, Welamson, s.159. 
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Sedan den 1 januari 2008 är det Skatteverket (SKV), och inte KFM, som bevakar statens ford-

ringar.
60

 Såväl SKV:s som KFM:s arbete med att driva in betalning för fastställda men obetal-

da skatter har de senaste åren genomgått större rättsliga förändringar.61 Trots förändringarna 

den 1 januari 2008 gäller alltjämt att SKV som huvudregel löpande ska överlämna obetalda 

fordringar för indrivning till KFM.
62

 

2.4.2 Fordringars uppkomst 

Det är av stor vikt att ha vetskap om vid vilken tidpunkt en fordran ska anses uppkommen 

eftersom endast fordringar som har uppkommit före konkursbeslutet kan göras gällande i 

konkursen, se avsnitt 2.4.1. Fordringen behöver dock inte vara fastställd till belopp. Fordring-

en behöver inte heller vara förfallen till betalning eller oberoende av villkor. När det gäller en 

skattefordran krävs således inte att beskattningsbeslut har fattats av SKV, utan det räcker med 

att skattefordran är uppkommen. Det avgörande är att det rättsfaktum som är den väsentliga 

grunden till fordringen föreligger vid konkursutbrottet.
63

 

 

Det finns inga bestämmelser som anger vid vilken tidpunkt skatter ska anses uppkomna. Det 

som anges i skatteförfattningarna är tidpunkter för redovisning samt betalning av skatt. Det är 

således inte helt klart när en skattefordring ska anses uppkommen, men klart är dock att det 

beror på vad det är för skatt och vilka lagar det är som ska tillämpas. Diskussion angående 

detta har förts i prop. 1971:142, och resonemanget får fortfarande anses relevant.
 64

 

 

Enligt propositionen får inkomstskatt som avser slutlig skatt göras gällande i konkursen om 

konkursutbrottet skedde efter utgången av det år som skatten hänför sig till. Det uttalades att 

vissa transaktioners inkomstskatteeffekter kan neutraliseras av andra, och att man därav 

många gånger inte säkert kan göra en bestämning av skattefordrans storlek före beskattnings-

årets utgång. Gällande preliminärskatt är det så att den ska ha förfallit till betalning vid tid-

punkten för konkursen för att kunna göras gällande. Preliminärskatten beräknas på årsbasis 

och delas sedan upp i månadsvis betalning. De månadsbetalningar som har förfallit till betal-

                                                
60 Handledning för skattebetalning, SKV, 2008, s. 47(SKV skattebetalning 2008). 
61 SKV skattebetalning 2008, s. 719. 
62 Ibid., s. 721. 
63 Handledning för skattebetalning, SKV, 2006, sid 754 (SKV skattebetalning 2006) samt Konkurs, företagsre-

konstruktion och ackord, RSV, s. 187 f. 
64 SKV skattebetalning 2006, sid 754. 
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ning vid konkursutbrottet kan då göras gällande.
65

 Fordran på inkomstskatt måste anses upp-

komma kontinuerligt, allt eftersom inkomsten intjänas.
66

 

2.4.3 Inkomstskatt som fordran i konkurs 

I princip görs ingen skillnad mellan en vanlig fordring och en skattefordring som staten har på 

en gäldenär. Skulle den uppkomma under konkursen och konkursboet ansågs skattskyldigt 

skulle fordringen bli en massafordran, och skulle då ha tämligen goda chanser att bli betald.  

Skulle däremot konkursgäldenären vara den som är skattskyldig kan skattefordringar som 

uppkommer efter det att konkursbeslut meddelas inte göras gällande i konkursen. Staten är då 

tvungen att försöka få betalt av gäldenären på annat sätt, efter det att konkursen avslutats.
67

 

 

När konkursgäldenären är ett aktiebolag upplöses det om konkursen avslutas utan överskott. 

En skattefordran som inte kunnat göras gällande i konkursen är därför allt som oftast utan 

värde. Om ny tillgång uppkommer, till exempel om gäldenären återfår tidigare inbetalad skatt, 

efter det att konkursen avslutats ska efterutdelning ske. I vissa fall kan staten göra fordringar 

gällande efter att konkursen avslutats, och sedermera gäldenären upphört att existera. Detta 

kan ske med hänvisning till det så kallade företrädaransvaret. Detta ansvar innebär att företrä-

dare för en jurisdisk person i vissa fall kan göras ansvariga för skatteskulder.
68

 Detta är dock 

någonting som jag inte kommer att behandla närmare inom ramen för denna uppsats. 

2.4.4 Konkursboets inträde i gäldenärens avtal 

Gällande sådana avtal som tillkommit innan beslut om konkurs har fattats bör åtskillnad göras 

mellan avtal där gäldenärens motpart, nedan kallad avtalsparten, får sakrättsligt skydd och 

sådana avtal där denne inte får det. Är det frågan om avtal med sakrättsligt skydd är konkurs-

boet skyldigt att fullgöra gäldenärens del av avtalet. Skulle prestationen utebli ansvarar såle-

des konkursboet för detta med all boets egendom. I de fall det inte är frågan om avtal med 

sakrättsligt skydd, är konkursboet inte förpliktigade att fullfölja avtalet. Om prestation enligt 

sådant avtal uteblir kommer avtalsparten få en bevakningsrätt i konkursen. Denna bevak-

ningsrätt kan vara med eller utan förmånsrätt.
69

  

 

                                                
65 SKV skattebetalning 2006, sid 754 f. 
66 Elwing, Pelin, s.50. 
67 SKV inkomst 2009, s. 529. 
68 Ibid. 
69 Håstad, s. 398 f. 
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I vissa fall är det ekonomiskt fördelaktigt för boet att fullfölja ett av gäldenären ingånget av-

tal. Ett exempel kan vara om gäldenären ska tillverka en specialvara som inte har något 

nämnvärt värde i ett ofärdigt tillstånd. Det kan då vara lämpligt att färdigställa varan för att 

kunna sälja den till beställaren. Om inte samtycke fås av avtalsparten ska avtal där konkurs-

boet träder in i gäldenärens ställe fullföljas enligt ursprungliga villkor, något som även är det 

normala.
70

 Ser man på situationen ur avtalspartens perspektiv kan man ställa sig frågan om 

denne vill fullfölja avtalet, och om han kanske rent utav är tvingad till det? Har avtalsparten 

rätt att häva avtalet med anledning av konkursen?  

 

Det finns i Sverige ingen generell lagstiftning som reglerar konkursboets rätt att träda in i gäl-

denärens avtal. För att klargöra detta är man tvingad att söka ledning i reglerna för var avtals-

typ för sig.
71

 Någon sådan redogörelse kommer jag dock inte att göra i denna framställning 

även om det i sig är intressant. Det kan dock sägas att i princip är ingen skyldig att fullgöra en 

prestation gentemot ett konkursbo, men för en sådan utförd prestation får avtalsparten nöja sig 

med att betalningsanspråket endast utgör en konkursfordran. Vill boet kräva fullgörelse av en 

prestation måste det ställa fullgod säkerhet eller åta sig massaansvar.
72

 

  

                                                
70 Håstad, s. 399. 
71 Ibid., s. 402. 
72 Ibid., s. 400. 
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3 Inkomstskatt 

Reglerna om inkomstskatt finns främst i inkomstskattelagen (1999:1292), fortsättningsvis 

benämnd IL. Denna lag ersatte kommunalskattelagen från 1928 och lagen om statlig inkomst-

skatt från 1947.
73

 Någon detaljerad redogörelse för IL kommer inte att lämnas, utan redogö-

relsen i detta kapitel kommer att fokuseras på inkomstbeskattningens bakomliggande grund-

tankar, syften och principer. 

3.1 Inkomstbeskattningens syfte 

Beskattningens huvudsakliga syfte är att finansiera den offentliga verksamheten, något som 

brukar benämnas som det rent fiskala syftet med beskattningen. Beskattningen kan dock även 

användas i andra syften, till exempel fördelningspolitiska samt stabiliseringspolitiska syften. I 

det första exemplet används beskattningen för att minska klyftan mellan fattiga och rika,
74

 

exempelvis genom att skatteinkomster har givits till låginkomsttagare i form av bidrag.
75

 I det 

andra exemplet används beskattningen för att påverka samhällsekonomin, exempelvis kan 

beskattning användas för att stimulera eller dämpa konsumtion.
76

 

 

Inkomstbeskattningen är tänkt att bäras av de skattskyldiga och belastningen kommer i slut-

ändan att hamna på den fysiska personen. Antingen sker detta genom direkt ägande, annars 

med anledning av att i princip varje juridisk person i slutändan ägs av en fysisk person.
77

 

3.2 Inkomstbeskattningens principer 

När beskattningen grundas på det fiskala syftet uppkommer den centrala frågan efter vilken 

princip fördelning ska ske bland medborgarna. Med andra ord vem som ska beskattas, samt 

med hur mycket. Vidare måste man ställa sig frågan vid vilken tidpunkt en skattepliktig in-

komst uppkommer och när beskattning ska ske. Det finns även allmänna skatterättsliga prin-

ciper som får inverkan på inkomstbeskattningen.  

 

Det finns således ett stort antal principer som på olika sätt och i olika hög grad får betydelse 

för inkomstbeskattningen som sådan. Jag kommer dock inte att behandla alla dessa utan 

                                                
73 Skatterätt – En introduktion, Gyland, s. 10. 
74 Lodin mfl., s. 2 f. 
75 Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, Eriksson, s. 18 (Eriksson). 
76 Lodin mfl., s. 2 f. 
77 Ibid., s. 4. Ett undantag till att varje juridisk person till syvende och sist ägs av en fysisk person är att de även 

kan ägas av en stiftelse. 
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kommer att koncentrera mig på de principer som är av väsentlig betydelse för den fråga jag 

ämnar besvara i min framställning. 

3.2.1 Skatteförmågeprincipen 

Skatteförmågeprincipen är förmodligen den princip som oftast åberopats vid utformningen av 

det svenska skattesystemet.
78

 Denna princip nämns i förarbetena till den svenska inkomstlag-

stiftningen och är generellt accepterad som grunden till dess utformning. Innebörden av skat-

teförmågeprincipen är att var medborgare ska betala en skatt som är anpassad efter dennes 

förmåga.
 
Det är denna princip som motiverar den progressiva inkomstbeskattning som tilläm-

pas i Sverige,
79

 även om den inte ger någon hänvisning om lämplig grad av progressivitet.
80

 

 

Principen om skatt efter förmåga är en rättviseprincip, och inom dess ram har det utvecklats 

teorier om olika slags rättvisa, horisontell och vertikal. Den vertikala rättvisan används nor-

malt som ett argument för den progressiva beskattningen, se ovan, medan den horisontella 

rättvisan innebär att alla med lika inkomster ska beskattas lika.
81

 

 

Sammantaget skulle jag säga att denna princip i skattesammanhang innebär att den som fått 

en ökad konsumtionsförmåga av en inkomst även ska skatta för densamma. Denna princip 

kommer att behandlas ytterligare i avsnitt 5.2. Jag kommer där på ett mer djupgående sätt 

diskutera principens inverkan på fördelningen av skattskyldigheten i samband med konkurs. 

3.2.2 Neutralitetsprincipen  

Enligt neutralitetsprincipen ska skattereglerna vara så neutrala som möjligt i förhållande till 

skattesubjektets handlingsalternativ. Om alternativen är likvärdiga ur ekonomiskt perspektiv 

före skatt, ska de vara likvärdiga även efter skatt.
82

 Det ska exempelvis inte vara skattemässigt 

fördelaktigt att välja att driva sin verksamhet i en viss företagsform än vad det hade varit om 

denne hade valt annan företagsform. Det finns flertalet exempel på regler som syftar till att 

åstadkomma neutralitet, ett sådant är reglerna om uttagsbeskattning.
83

 

 

                                                
78 Eriksson, s. 18. 
79 Lodin mfl., s. 28 f. 
80 Eriksson, s. 18. 
81 Ibid., jfr likformighetsprincipen 3.2.3 . 
82 Lodin mfl., s. 43. 
83 Elwing, Pelin, s.95. 
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Neutralitetsprincipen motiveras exempelvis med samhällsekonomiska skäl. Man har exem-

pelvis ansett att det är av stor vikt att enskilda näringsidkare och handelsbolag kan arbeta på 

samma skattemässiga villkor som ett mindre aktiebolag. Anledningen till detta är att man vill 

öka förutsättningarna för nyföretagande och expansion i mellanstora företag. Ett neutralt skat-

tesystem kan även minska skatteflykt.
84

 

 

Skall man se på denna princip mot bakgrund av den skatterättsliga frågan som jag behandlar i 

denna uppsats kan man tänka sig att denna princip talar för att det inte ska påverka gäldenä-

rens skattskyldighet huruvida denne går i konkurs eller inte. Se vidare angående detta reso-

nemang i avsnitt 5.4.  

3.2.3 Likformighetsprincipen 

Denna princip är en rättviseprincip som innebär att vissa skattskyldiga inte får favoriseras. 

Personer med samma faktiska inkomst ska beskattas lika hårt. Även inkomsterna ska behand-

las lika, oavsett i vilken form de erhållits.
85

 Rättstillämpningen ska vara präglad av denna 

princip vilket medför att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför 

lagen.
86

 

 

Även denna princip är relevant för min frågeställning eftersom jag anser att den talar för att 

gäldenärens skattebörda inte ska bli lättare av den anledningen att konkurs utbryter, se vidare 

angående denna diskussion i avsnitt 5.4. 

3.2.4 Principen om bokföringsmässiga grunder 

Enligt IL ska inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet tas upp för beskattning enligt prin-

cipen om bokföringsmässiga grunder. Det innebär att inkomsterna och utgifterna ska redovi-

sas det beskattningsår som de hänför sig till enligt reglerna om god redovisningssed
87

. God 

redovisningssed är en rättslig standard som ska fylla ut redovisningslagstiftningen och den 

yttre ramen för vad som är förenligt med god redovisningssed är redovisningslagstiftningen 

och dess principer.
88

 

 

                                                
84 Elwing, Pelin, s.43. 
85 Ibid., s.95. 
86 Ibid, s.42. 
87 God redovisningssed innebär att Bokföringslagens och Årsredovisningslagens bestämmelser iakttas, men även 

övriga normer på redovisningsområdet. Se Eriksson, s.299. 
88 Redovisningens betydelse för beskattningen, Bjuvberg, s. 147. 
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Denna hänvisning till redovisningsseden brukar kallas för ”det kopplade området”, eftersom 

den inkomstskatterättsliga tillämpningen kopplas till den redovisningsrättsliga.
89

 Ett tungt 

vägande skäl till sammankopplandet är av praktisk natur. I de allra flesta fall föreligger bokfö-

ringsskyldighet för den verksamhet som bedrivs, och då upprättas oftast ett årsbokslut eller en 

årsredovisning. Det är sedan någon utav dessa två som utgör grunden för beräkningen av det 

skattemässiga resultatet. Sammantaget innebär kravet på en resultatberäkning enligt principen 

om bokföringsmässiga grunder att inkomster och utgifter periodiseras enligt företagsekono-

miska principer.
 90

 

 

Denna princip får betydelse för min frågeställning eftersom det, med stöd av denna, avgörs 

vid vilken tidpunkt en inkomst ska tas upp för beskattning. Detta kan således medföra anting-

en att en inkomst tas upp till beskattning före dess att konkursen utbrutit, och således kan be-

vakas i konkursen så som konkursfordran, eller att den tas upp till beskattning efter konkurs-

utbrottet, och då endast utgör en gäldenärsfordran som inte berättigar till utdelning i konkur-

sen. 

  

                                                
89 Lodin mfl., s. 288. 
90 Eriksson, s. 299 f. 
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4 Skattskyldighet för inkomst under konkurs 

Enligt den skatterättsliga subjektsprincipen är den som uppburit en inkomst även skattskyldig 

för densamma, oavsett hur den disponeras. Av den så kallade källteorin följer att förvärvaren 

av inkomsten är den som ska beskattas, även om den hamnar hos någon annan.
91

 

 

Skattskyldighet för inkomst som uppkommer under konkurs kan tillfalla antingen konkursbo-

et eller konkursgäldenären. Att skattskyldigheten inte skulle tillfalla något utav dessa två sub-

jekt bör inte vara tänkbart eftersom det skulle medföra en uppenbar risk att gäldenären vill 

träda i konkurs i syfte att uppnå skattefördelar.
92

 Ytterligare redogörelse och diskussion angå-

ende detta förs senare i denna framställning
93

. 

 

Huruvida det är konkursboet eller konkursgäldenären som är skyldig att skatta för den in-

komst som förvärvas under konkursen är inte reglerad i lag
94

 och som tidigare påtalats kan 

inkomst förvärvas av dem båda. Om skattskyldighet föreligger för konkursboet ska de utav 

statens skattefordringar som gäller inkomstskatt och som uppkommit efter konkursbeslutet, 

men före konkursens slut, göras gällande som massafordringar. Sådana fordringar blir betalda 

före de så kallade konkursfordringarna
95

. Om skattskyldigheten istället tillkommer konkurs-

gäldenären kan fordringen, om den uppkommit efter att konkursbeslutet meddelats, inte beve-

kas i konkursen. Staten får då söka gäldenären efter att konkursen avslutats, något som i prin-

cip inte är möjligt när gäldenären är en juridisk person.
96

 

 

Nedan ska redogöras för konkursboets respektive konkursgäldenärens skattskyldighet för in-

komst som inkommer under konkursen. Eftersom inget lagstöd finns kommer stöd att hämtas 

främst i praxis. Ledning kommer även att inhämtas i den skatterättsliga doktrinen. Vidare 

kommer jag även redogöra för ett förslag till lagstiftning som framlades år 1969 av uppbörds-

utredningen. Förslaget ledde inte till lagstiftning men på grund av de åsikter och argument 

som framförs i utredningen fann jag att en redogörelse var relevant för uppsatsen. 

                                                
91 Elwing, Pelin, s.18. 
92 Ibid., s.123. 
93 Se 4.3.3 och 5. 
94 SKV inkomst 2009, s. 578. 
95 Se angående massa- och konkursfordring avsnitt 2.4.1. 
96 Elwing, Pelin, s.123. 



22 

 

4.1 Konkursboets skattskyldighet 

4.1.1 Rättsfall 

Före år 1955 fanns det i praxis inte någon enhetlig linje vad gällde skattskyldigheten för kon-

kursbon. Genom RÅ 1955 ref. 21 fastställde dock RegR, endast med en rösts övervikt, att 

skattskyldighet inte föreligger för konkursbon. Detta stred således mot vissa tidigare avgöran-

den.
97

 

 

För att ta reda på vilka argument och aspekter som ledde till att man ändrade praxis samt de 

som låg till grund för de tidigare avgörandena ska en del, för detta ändamål aktuella, rättsfall 

kort refereras. Jag kommer i samband med dessa referat försöka belysa relevanta aspekter och 

argument. 

4.1.1.1 RÅ 1922 ref.50  

Frågan i detta rättsfall rörde vilken av konkursgäldenären och konkursboet som skulle beskat-

tas för garantibelopp av fastighet. Gäldenären som var ägare till fastigheter gick i konkurs år 

1915, men konkursen pågick fram till år 1927. Under konkursen avyttrades fastigheterna ge-

nom konkursförvaltarens försorg. Konkursboet beskattades för inkomsterna och överklagade 

detta till Kammarrätten. 

 

Konkursboet framförde att lagreglerna som beskattningen grundades på innebär att den som 

ska beskattas är den som är ägare eller innehavare av fastigheten. Vidare framförde boet att 

konkursbon inte innefattades av innehavarbegreppet. För att konkursboet skulle kunna beskat-

tas menade det att det skulle krävas att boet sågs som ägare till fastigheten. 

 

Gäldenären anförde att han i och med konkursutbrottet hade avskurits från alla möjligheter att 

uppbära inkomster av fastigheterna. Trots att han fortfarande är ägare till fastigheterna har han 

ingen möjlighet att utöva någon av de rättigheter som tillkommer honom. De möjligheterna 

tillföll istället konkursboet och därför, menade konkursgäldenären, borde det vara konkursbo-

et som ska beskattas. Han menade alltså att det inte kan anses rimligt att skattskyldighet åvilar 

en gäldenär som saknar all förfoganderätt över fastigheterna, och eventuell avkastning från 

dessa, och inte heller kan tvinga fram en försäljning av dessa.  

 

                                                
97 Lodin mfl., s. 502. 
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Kammarrätten anförde att gäldenären, trots att han inte förfogade över fastigheterna under 

konkursen, fortfarande skulle ses som ägare till dessa. Rätten anförde att det, av den anled-

ningen, bör anses skäligt att han då beskattas för inkomsterna från fastigheterna.  

 

Domen överklagades av gäldenären som förtydligade att han, sedan han avträtt fastigheterna, 

inte kunde uppbära inkomst från dessa. Avträdelsen innefattar även att han inte kan överklaga 

beslut om uttag av skatt hänförlig till fastigheterna. RegR såg dock ingen anledning att ändra 

kammarrättens beslut, även om två ledamöter var skiljaktiga. Således ansågs gäldenären skat-

teskyldig för de aktuella inkomsterna. 

4.1.1.2 Rå 1929 ref.102  

I detta fall hade gäldenären gått i konkurs 1922. Under år 1923 såldes en fastighet som gälde-

nären ägde. Viss del av köpeskillingen ansågs utgöra inkomst på grund av försäljning av skog, 

eftersom skog sålts med fatigheten. Frågan som uppkom i målet var om det var konkursgälde-

nären eller konkursboet som skulle beskattas för inkomsten från skogsförsäljningen. Skatte-

myndigheten valde att beskatta gäldenären, som överklagade. Han yrkade att konkursboet 

skulle beskattas, eftersom det var boet som verkställt försäljningen av fastigheten och tillhö-

rande skog. Detta yrkande bifölls i prövningsnämnden. 

 

Konkursboet överklagade avgörandet till Kammarrätten. Konkursboet framförde där att skat-

telagstiftningen inte nämner någonting om att konkursboet ska beskattas för inkomster som 

tillfaller det. Vidare anförde konkursboet att det inte kan vara rimligt att fordringar som upp-

kommer genom att förvaltaren vidtar åtgärder som han är tvungen till, ska få bättre rätt än 

fordringar enligt förmånsrättsordningen.
98

 

  

Taxeringsnämnden yttrade sig över detta och anförde att det inte finns några särskilda regler 

angående beskattning av inkomst som uppkommit under konkurs. Detta, anförde taxerings-

nämnden, måste innebära att någon skillnad i skattehänseende inte ska föreligga om gäldenä-

ren är i konkurs eller inte. Vidare anförde nämnden att konkursboet inte är ett skattesubjekt 

och den som då återstår att beskatta är gäldenären, eftersom denne kvarstår som ägare trots 

konkursens utbrott. Statens ombud anförde att försäljningen av fastigheten endast varit ett led 

i avvecklingen av boet, och således inte borde medföra skattskyldighet för konkursboet. 

                                                
98 Denna bättre rätt skulle komma av att fordringarna skulle anses utgöra massafordringar istället för konkurs-

fordringar. 



24 

 

 

Kammarrätten undanröjde underinstansens beslut och beskattade gäldenären för inkomsten.  

Domen överklagades till RegR, som ändrade kammarrättens dom utan att närmare ange an-

ledningen därtill. Utgången av fallet blev således att konkursboet ansågs skattskyldigt för den 

uppkomna inkomsten. Ytterligare ett fall, RÅ 1931 Fi 1367 fick samma utgång som detta. 

4.1.1.3 RÅ 1936 Fi 97  

I detta fall hade beskattning skett hos gäldenären för inkomst, såväl för de tjänsteinkomster 

han inbringat i egenskap av läkare, som för inkomst från läkarpraktiken han bedrev. Taxe-

ringsbeslutet överklagades av såväl gäldenären som konkursboet.  

 

Överklagandet, som innehöll ett yrkande om att konkursboet skulle beskattas för inkomsterna 

för läkarpraktiken och att gäldenärens skattskyldighets skulle sättas ned i motsvarande mån, 

grundade sig på ett avtal som slutits mellan gäldenären och konkursboet. Enligt detta avtal 

skulle alla inkomster från praktiken tillfalla boet och för de inkomsterna skulle boet vara 

skattskyldigt. 

 

Överklagan fick inte bifall i prövningsnämnden. Fallet gick ända upp till RegR, men varken 

där eller i någon underinstans fick överklagandet någon framgång. Utan att avge någon som 

helst motivering förklarade RegR gäldenären skattskyldig för alla inkomster.  

4.1.1.4 RÅ 1941 ref.56  

I det här målet var frågan om det var gäldenären eller konkursboet som var skattskyldig för 

aktieutdelning som tillkommit boet från gäldenärens bolag, som var försatt i likvidation. Gäl-

denären blev beskattad för inkomsten och överklagade taxeringsbeslutet till Kammarrätten. 

Där anförde han att aktierna var belånade och att all utdelning oavkortat gick till borgenärer-

na. Han anförde vidare att han inte kan anses ha haft någon inkomst och borde därför inte 

beskattas för denna. 

 

Taxeringsnämnden anförde, som skäl för att beskatta gäldenären, att utdelningen ska anses ha 

tillfallit gäldenären oavsett om konkursboet har disponerat den genom att betala borgenärer. 

Nämnden anförde vidare att denna disposition inte heller ska föranleda att skattskyldigheten 

flyttas över till konkursboet. Sedan nämndes de två ovan redovisade rättsfallen, RÅ 1929 ref 

102 och RÅ 1936 ref 97, varvid det påpekades att dessa pekar i olika riktningar och att ingen 

slutgiltig ställning tagits. Rätten fann därför inga skäl till att ändra taxeringsbeslutet. 
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Beslutet överklagades ytterligare en gång. Gäldenären anförde även där att det under hela 

konkursen var konkursboet som hade tillgång till aktierna. Eventuell utdelning disponerades 

av konkursboet och han fick ingen som helst del i detta. Han menade vidare att om skattskyl-

digheten skulle ligga hos honom skulle staten inte ha någon rimlig möjlighet att erhålla utdel-

ning ur konkursen eftersom denna fordran skulle vara oprioriterad. En god möjlighet skulle 

dock föreligga om skattskyldigheten låg hos konkursboet. 

 

Slutligen åberopade gäldenären ett utlåtande från professor Gösta Eberstein, som stöd för sin 

mening. Eberstein uttalade att en gäldenär är ett skattesubjekt och bör beskattas för de medel 

han erhåller och själv kan disponera för bestridande av levnadskostnader. För den inkomst 

som tillkommer boet med anledning av att rörelse drivs vidare måste konkursboet anses skatt-

skyldigt, eftersom rörelsen drivits för boets skull. Vidare anför Eberstein att det är mer osäkert 

huruvida konkursboet bör beskattas för annan inkomst än den nyss nämnda, men det tycks 

inte finnas något principiellt hinder därför. 

 

Eberstein fortsatte sitt utlåtande med att hänvisa till RÅ 1929 ref 102 och anföra att både gäl-

denären och konkursboet kan anses skattskyldiga vid sidan av varandra för inkomst som i 

första hand är gäldenärens. Det som däremot måste avgöras är vem som ska beskattas för vad 

och gällande detta är inte praxis enhetlig. Eberstein menade vidare att beskattning ska ske hos 

den som med inkomsten får en ökad skatteförmåga. Med denna skatteförmågeprincip kommer 

följesatsen att beskattning ska ske hos den som kan disponera inkomsten. Detta överrens-

stämmer även med grundsatsen att skatten ska betalas ur inkomsten.  

 

RegR yttrade att för aktieutdelning som tillfallit boet ska det, och inte gäldenären, anses skatt-

skyldig. Man följde således den linje som Eberstein argumenterat för och ändrade Kammar-

rättens beslut och ålade skattskyldigheten till konkursboet. 

4.1.1.5 Rå 1955 ref. 21 

Vid taxeringen för år 1950 anförde konkursboet att det inte borde beskattas för någon som 

helst inkomst eftersom konkursförvaltningen är en tvångsrealisation av gäldenärens tillgångar. 

Taxeringsnämnden i fråga beskattade inte konkursboet. Taxeringen överklagades och gick 

vidare till prövning i prövningsnämnden. 
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I prövningsnämnden yrkade taxeringsintendenten att konkursboet borde taxeras för de aktuel-

la inkomsterna. Inkomsterna i detta fall kom exempelvis från fastighetsförsäljningar. Merpar-

ten av diskussionen rörde dock huruvida konkursboet borde beskattas för uttag av vinstmedel 

ur en fastighetsförening i samband med försäljning av föreningens andelar. Beskattning för 

detta uttag hade skett hos köparna, vilka framfört sina klagomål. Vid prövningen ansågs kon-

kursboet inte skattskyldigt för de uttagna vinstmedlen, men däremot för vinsterna från fastig-

hetsförsäljningarna. 

 

Beslutet överklagades till Kammarrätten av såväl taxeringsintendenten som konkursboet. In-

tendenten menade att konkursboet, och inte köparna, borde skatta för vinstmedlen, medan 

konkursboet anförde att det inte borde anses vara skattskyldigt över huvud taget. Kammarrät-

ten fann inte skäl att på något sätt ändra beslutet.  

 

Talan fullföljdes till RegR av både intendenten och konkursboet. Målet föredrogs i plenum 

1955. Intendentens besvär angående beskattningen av uttaget ur föreningen behandlades inte 

närmare. Konkursboets talan bifölls utan närmare redogörelse för skälen och taxeringarna 

undanröjdes med hänvisning till att ett konkursbo inte ska anses skattskyldigt för inkomst. 

 

Det var i målet två stycken skiljaktiga regeringsråd. En utav dem gjorde ett ingående uttalan-

de. I uttalandet framhöll den skiljaktige att det inte är självklart huruvida ett konkursbo kan 

beskattas eller inte. Konkursboet är ju ingen juridisk person och lagstiftaren har inte reglerat 

frågan. Däremot kan man se i tidigare praxis, se ovan i rättsfallsgenomgången, att konkursbon 

har beskattats för inkomst som tillkommit konkursboet genom konkursförvaltningen. Å andra 

sidan har även konkursgäldenärer beskattats för såväl inkomst av personligt arbete som rörel-

se. Praxis på området har utvecklats efterhand, och enligt den skiljaktiges mening kan man 

inte säga att tidigare avgöranden är enhetliga i sitt betraktelsesätt. 

 

I den skiljaktiga meningen diskuterades även vikten av fördelningen av skattskyldigheten. 

Diskussion fördes gällande massafordring och gäldenärsfordring. Det skiljaktiga regeringsrå-

det uttalade att detta problem antagligen inte kan lösas på annat sätt än genom lagstiftning, 

och att det till dess att det är lämpligast att knyta an till bedömningen i tidigare praxis. 

 

Att en inkomst beskattas hos den som uppbär den menade det skiljaktiga regeringsrådet är 

fullt naturligt. I praxis ser man på konkursboet som ett skattesubjekt, och därför bör reglerna 
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tillämpas på dessa på samma vis som för andra skattesubjekt. Konkursboet bör således beskat-

tas för den inkomst som tillkommit detsamma. Han menade vidare att den naturliga följden av 

detta blir att en gäldenär inte bör beskattas för den inkomst som han inte kan disponera. Detta 

synsätt anser den skiljaktige stämma väl överrens med konkurslagens regler i allmänhet. Där-

emot, menade han, är det problematiskt med en uppdelad skattskyldighet eftersom för-

värvskällorna är så pass sammanvävda. Svårigheter uppkommer avseende frågan om vilken 

inkomst som hänför sig till vilken verksamhet och således vem som i slutänden ska beskattas 

för den. 

 

Slutligen uttalade det skiljaktiga regeringsrådet att det inte bör anses rimligt att gäldenären ska 

vara deklarationsskyldig för konkursboets inkomster, eftersom denne allt som oftast inte har 

någon kännedom om dess. Den skiljaktige ansåg att det inte heller är rimligt att gäldenären 

ska beskattas för inkomsterna eftersom ett åläggande för konkursboet att beskattas för in-

komst står minst i strid med skattelagstiftningen. Sådant åläggande skulle inte innebära större 

avsteg från annan lagstiftning än vad beskattning hos gäldenären skulle. 

4.1.2 Sammanfattning av konkursboets skattskyldighet 

Före 1955 beskattades konkursboet för vissa inkomster medan konkursgäldenären beskattades 

för andra. De två subjekten kunde alltså vara skattskyldiga såväl ensamma som vid sidan av 

varandra. De inkomster som ansågs vara beskattningsbara hos konkursboet var sådana som 

härstammade från fast egendom och jordbruksfastighet, närmare bestämt vid försäljning av 

skog, samt av kapital vid aktieutdelning.  

 

De argument som framförts som stöd för en beskattning av konkursboet är främst att det är 

konkursboet, genom förvaltaren, som verkställt de handlingar genom vilka inkomsten upp-

kommit, samt att det är konkursboet och inte konkursgäldenären som genom att uppbära in-

komsten fått en ökad skatteförmåga. RegR har anfört att beskattning bör ske hos den som kan 

disponera inkomsten, vilket i konkurssituationen är konkursboet.  

 

I rättsfallet från 1955 fastslog dock RegR i plenum att konkursboet inte kan ses som ett skat-

tesubjekt, något som måste anses bekräftat i flera efterföljande rättsfall
99

. 

                                                
99 Se angående detta exempelvis i avsnitt 4.2.1.1. 
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4.2 Konkursgäldenärens skattskyldighet 

Fram till dess att konkursbeslutet meddelas är konkursgäldenären
100

 skattskyldig precis som 

normalt. Vad gäller konkursgäldenärens skattskyldighet efter konkursutbrottet finns inga sär-

skilda bestämmelser,
101

 varken i IL eller på annat håll.  

 

IL begränsar således inte gäldenärens skattskyldighet med anledning av att denne är i kon-

kurs. Trots detta finns begränsningar och rättsläget är delvis oklart gällande vilka inkomster 

som beskattas hos gäldenären och vilka inkomster som, på grund av att konkursboet inte är 

skattskyldigt, inte alls blir föremål för beskattning. Vägledning om omfattningen av konkurs-

gäldenärens skattskyldighet får hämtas i rättspraxis.
102

 

4.2.1 Rättsfall 

Som framgått ovan var praxis före 1955 oklar, ibland beskattades konkursgäldenären och 

ibland beskattades konkursboet.
103

 I RÅ 1955 ref. 21 fastslog RegR att ett konkursbo inte ska 

anses skattskyldigt, men tog däremot inte ställning till en eventuell beskattning av gäldenären. 

Domstolen uttalade sig inte över huvud taget angående denna fråga.
104

  

 

När det gäller rättspraxis efter 1955 finns avgöranden från RegR som delvis klargör omfatt-

ningen av gäldenärens skattskyldighet.
105

 Eftersom gäldenären i min uppsats är en juridisk 

person, närmare bestämt ett aktiebolag, kommer jag i detta avsnitt endast att behandla rättsfall 

där ledning kan hämtas angående inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet. 

 

Här kan påpekas att även om gäldenären i rättsfallen är en fysisk person anser jag att de är 

relevanta eftersom en motsvarande situation skulle kunna vara för handen även för en juridisk 

person. Det är även så att det är argumentationen som jag vill belysa med denna rättsfalls-

genomgång och så länge som förutsättningarna skulle kunna appliceras på en situation med en 

juridisk person som gäldenär är dessa argument intressanta för min framställning. 

 

                                                
100 Se angående konkursgäldenären som subjekt i avsnitt 2.3.2. 
101 Elwing, Pelin, s.130. 
102 SKV inkomst 2009, s. 530. 
103 Ibid., s. 530. 
104 Ibid., s. 528. 
105 Ibid., s. 530. 
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4.2.1.1 RÅ 1976 ref. 170 

I RÅ 1976 ref. 170 behandlades frågan huruvida konkursgäldenären skulle beskattas för ford-

ringar som uppkommit i gäldenärens rörelse före konkursutbrottet men som fakturerats av 

konkursförvaltaren under konkursen. Gäldenären beskattades för denna inkomst. Denne över-

klagade beskattningsbeslutet.  

 

Taxeringsintendenten påpekade att inkomsten uppkommit endast på grund av att konkursför-

valtaren drivit in utestående fordringar. Inkomsten hade alltså inget samband med ett fortsät-

tande av gäldenärens verksamhet. Det faktum att gäldenären inte fakturerat innan konkursen 

borde inte medföra att dessa skulle undantas från beskattning hos gäldenären. 

 

Länsskatterätten prövade saken och anförde att inkomsten var hänförlig till kundfordringar 

som uppstått före konkursens utbrott, och dessa borde ha fakturerats innan dess. Denna in-

komst bör således vara skattepliktig för gäldenären. Beslutet att beskattning skulle ske hos 

gäldenären ändrades således inte, även om den skattepliktiga summan delvis minskades. Do-

men överklagades till kammarrätten som ändrade den till gäldenärens fördel. Denne skulle 

inte anses skattskyldig till beloppet eftersom någon skyldighet att redovisa sådana fordringar 

som intäkter inte förelåg. 

 

Kammarrättens dom överklagades av taxeringsintendenten. Målet föredrogs i RegR som utta-

lade att de fordringar som nu är för handen inte är skattepliktig intäkt för konkursboet. De 

hänvisar till rättsfallet från 1955 och påtalar att konkursbon inte är skattesubjekt. De uttalade 

vidare att man inte på grund av detta kan dra slutsatsen att gäldenären inte ska vara skattskyl-

dig för denna inkomst. Fordringarna var att anse som tillgångar i den rörelse som gick i kon-

kurs, och det faktum att de inte fakturerats innan konkursutbrottet medför inte att skattskyl-

digheten faller bort. RegR ändrade således Kammarrättens dom och förklarade att gäldenären 

skulle beskattas för den aktuella inkomsten. 

4.2.1.2 RÅ 1982 1:5  

I RÅ 1982 1:5 gällde frågan huruvida konkursgäldenären skulle beskattats för kapitalvinst på 

fastighet som avyttrats under konkursen. Gäldenären, som i detta fall var en fysisk person, var 

dödsbodelägare till 50 procent i ett bo efter sin make. Gäldenären gick i konkurs 1972, men 

dödsboet skiftades först 1975. Under år 1974 sålde dödsboet en fastighet. I enlighet med reg-

lerna om handelsbolag taxerades gäldenären för hälften av försäljningsintäkten på fastigheten. 
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Gäldenären överklagade beslutet och anförde att denna inkomst hänförde sig till försäljning 

av egendom som denne inte förfogade över, eftersom den ingått i densammes konkursbo och 

det var konkursboet som tillgodogjorts inkomsten. Kammarrätten anförde att beskattningen av 

gäldenären som sådan är korrekt, och att det faktum att denne var i konkurs inte föranleder att 

man ska se detta på annorlunda vis. 

 

Domen överklagades till RegR som meddelade prövningstillstånd. RegR ändrade inte beslu-

tet. Som skäl för detta anförde RegR att en kapitalvinst, enligt gällande rätt, är skattepliktig i 

sin helhet. Skattskyldigheten bärs av den som vid försäljningen är ägare till fastigheten. Om 

en gäldenär går i konkurs, kommer fastigheter som ägs av denne att ingå i konkursboet. Gäl-

denären förlorar dispositionsmöjligheterna till fastigheten men det medför däremot inte att 

äganderätten övergår. Dessutom, menade RegR, har man i tidigare rättsfall klarlagt att skatt-

skyldighet inte åligger konkursboet. 

 

Därefter anförde RegR att den avgörande frågan i detta fall var huruvida det faktum att kon-

kursen medför förlorad dispositionsrätt för gäldenären, leder till att denne inte ska skatta för 

inkomst som har uppkommit från försäljning av den aktuella egendomen. RegR anförde vida-

re att om försäljningen hade skett innan konkursen utbröt, skulle inte beskattningen påverkats 

av att medlen influtit efter konkursutbrottet. Detsamma bör gälla även om försäljning och 

inflytande av medel skett under konkursens gång. Med andra ord borde inte gäldenärens skat-

terättsliga ställning vara förmånligare om realisationsvinsten uppkommer till följd av att för-

säljningen sker under konkursen. 

4.2.1.3 RÅ 1991 not 246 

I detta mål behandlades frågan huruvida konkursgäldenären skulle beskattas för kapitalvinst 

på grund av försäljning av jordbruksfastighet. Försäljningen hade skett genom konkursförval-

tarens försorg på exekutiv auktion. Vidare var frågan om gäldenären skulle få avdrag för för-

lust som uppkommit genom försäljning av lösa inventarier tillhörande jordbruksfastigheten.  

 

Taxeringsnämnden beskattade inte gäldenären och SKV överklagade till Länsrätten. Länsrät-

ten anförde att skattskyldighet inte föreligger för konkursbo, oavsett om inkomst uppkommit 

på grund av att boet drivit verksamheten vidare. Gällande kapitalvinsten anförde de med hän-

visning till RÅ 1982 1:5 att konkursgäldenären är skattskyldig för kapitalvinst som uppkom-
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mer vid försäljning av jordbruksfastighet. Länsrätten följde SKV:s linje och beskattade kon-

kursgäldenären för kapitalvinsten. De tillägger också att någon avdragsrätt för förlusten från 

försäljningen av inventarierna inte föreligger. 

 

Gäldenären överklagade domen och yrkade i kammarrätten att han inte skulle beskattas för 

kapitalvinsten. Kammarrätten fann ingen anledning att ändra länsrättens dom eftersom det 

däri anförda rättsfallet måste anses ha avgjort saken. Gäldenären överklagade ytterligare och 

yrkade i RegR, precis som tidigare, att han inte skulle beskattas för kapitalinkomsten av för-

säljningen av jordbruksfastigheterna och om han beskattades skulle han vara berättigad av-

drag för förlusten av de försålda inventarierna. 

 

RegR anför, utan vidare utveckling av skälen därtill, att gäldenären ska anses skattskyldig för 

kapitalinkomsten. Gällande avdragsrätten för förlusten som uppkom vid försäljningen av in-

ventarierna anför de att möjlighet till sådan avdragsrätt inte finns eftersom gäldenären inte ska 

anses skattskyldig för inkomst av motsvarande försäljning. 

4.2.2 Sammanfattning av konkursgäldenärens skattskyldighet 

Som tidigare framförts beskattades, före 1955 års rättsfall, både konkursboet och konkursgäl-

denären för inkomst. Vem som beskattades var beroende av inkomstens karaktär. Genom 

rättsfallet från 1955 klarlades dock att konkursboet inte utgör ett skattesubjekt däremot togs 

inte ställning till konkursgäldenärens skattskyldighet. Senare rättsfall har dock prövat i vilken 

omfattning gäldenären ska anses skattskyldig och RegR har i flera mål
106

 förklarat konkurs-

gäldenären skattskyldig under konkursen för inkomster av olika slag. RegR har inte uttalat att 

skattskyldighet åvilar konkursgäldenären i alla avseenden, men de har inte heller avvisat en 

principiell skattskyldighet.
107

 Av de rättsfall som redogjorts för ovan, se 4.2.1, kan konstateras 

att konkursgäldenären är skattskyldig gällande inkomster av försäljning av jordbruksfastighet 

och annan fastighet, samt inkomst av fordringar som uppkommit innan konkurs men inkasse-

rats efter konkursens utbrott.  

 

I RÅ 1991 not. 246 ansåg alltså RegR att konkursgäldenären var skattskyldig för kapitalvinst 

från försäljning av jordbruksfastighet, men förklarade däremot motsatsen gällande inkomst 

                                                
106 Ex. RÅ 1970 Fi 248, RÅ 1976 ref. 170, RÅ81 1:7 och RÅ82 1:5. 
107 Lodin mfl., s. 502. 
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från försäljning av inventarier tillhörande jordbruksfastighet.
108

 Innebörden av detta avgöran-

de är att intäkter som uppkommer i samband med att konkursboet säljer näringstillgångar inte 

ska beskattas. Detta gör rättsläget lite oklart eftersom sådana näringstillgångar normalt sett 

ska beskattas
109

 och inga undantag finns för näringsinkomster i konkurs.
110

 

 

Något jag anser värt att påpeka i detta sammanhang är det faktum att det skatteförmågereso-

nemang som diskuterats i tidigare praxis
111

 verkar delvis ha övergetts i senare praxis till för-

mån för resonemang kring äganderätten, se exempelvis resonemanget i RÅ 1982 1:5. Något 

som verkar vara en viktig faktor, om man bortser från att konkursbon inte ses som skattesub-

jekt, till att skatteskyldigheten ankommer på gäldenären är att en övergång av äganderätten 

inte skett. 

4.3 Uppbördsutredningens betänkande III 

4.3.1 Bakgrunden till utredningen 

På grund av att det fanns stora oklarheter kring skattskyldigheten i konkurs och att dessa 

oklarheter möjliggjorde för gäldenärer att undgå beskattning av viss inkomst framlade upp-

bördsutredningen år 1969 ett förslag till lagstiftning angående detta. Betänkandet, Ds Fi 

1969:13, som naturligt nog fick namnet ”skattskyldighet under konkurs” innehöll förslag till 

ändringar i flertalet lagar och förordningar
112

. Detta förslag antogs aldrig, men det är dock 

intressant att undersöka vad förslaget innehöll för lösning på detta problem samt vilka argu-

ment och aspekter som beaktats när man utarbetade förslaget. 

4.3.2 Förslagets innehåll 

Den utredande delen av förslaget inleds med att uppbördsutredningen konstaterar att man vid 

undersökningen angående detta måste utgå från att all inkomst, det vill säga även den inkomst 

som hänför sig till konkursboet, i princip ska beskattas. De menar att det inte finns någon an-

ledning till att en gäldenär ska slippa beskattning av den anledningen att han försätts i kon-

kurs. I äldre rättspraxis, det vill säga före 1955, blev hela inkomsten beskattad
113

, och det fak-

tum att man förklarade att konkursboet inte skulle var skattskyldig för inkomst bör inte för-

                                                
108 Lodin mfl., s. 503. 
109 Se 15 kap. IL. 
110 Elwing, Pelin, s.135. 
111 Se exempelvis Ebersteins uttalande som redogjorts för i avsnitt 4.1.1.4. 
112 Ex. Kommunalskattelagen (1928:370) och Förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt. 
113 Skattskyldigheten var ju delad mellan konkursboet och konkursgäldenären. 
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ändra principen att all skatt som inte är direkt undantagen i lag ska beskattas.
114

 De menade 

vidare att det är önskvärt att undvika att inkomst under konkurs behandlas förmånligt efter-

som det skulle kunna leda till att en gäldenär hellre väljer att träda i konkurs än att försöka 

lösa sin situation på annat sätt.
115

  

 

Uppbördsutredningen menade att det inte går att lösa denna fråga endast genom att beakta de 

principiella och fiskala skälen. De menade att man även måste väga in praktiska aspekter. En 

enkel och lättillämpad lösning bör således eftersträvas. Sedan ska även konkurrensaspekter 

övervägas. Angående detta uttryckte de exempelvis att konkursen inte ska framstå som mer 

fördelaktig än ackord.
116

 

 

Utredningen lägger fram tre olika möjligheter till lösning på problemet och nedan följer en 

redogörelse för dessa tre alternativ. 

4.3.2.1 Alternativ 1 - Skattskyldigheten delas 

Enligt detta alternativ är konkursgäldenären skattskyldig för den inkomst som han själv för-

värvat under konkursen. Även för sådan annan inkomst som tillfaller gäldenären, som exem-

pelvis pension och livränta, ska denne anses skattskyldig. Han ska således bli beskattad för 

inkomst som han förfogar över. För övrig inkomst under konkursen ska konkursboet anses 

skattskyldigt. Det bör dock vara så att den källa till vilken inkomsten hänför sig är lagd under 

konkursboets förvaltning.
117

  

4.3.2.2 Alternativ 2 - Skattskyldigheten bärs endast av konkursgäldenären 

Detta alternativ innebär att konkursgäldenären är skattskyldig för all inkomst, oavsett hur den 

uppkommit. Konkursgäldenären ska således även anses skattskyldig för inkomst som upp-

kommit genom att konkursboet drivit verksamheten vidare efter konkursutbrottet.
118

 

4.3.2.3 Alternativ 3 - Skattskyldigheten bärs främst av konkursgäldenären  

Det tredje alternativet som uppbördsutredningen uppställer innebär att konkursgäldenären är 

den som principiellt är skattskyldig för inkomster, men konkursboet förbehålls skattskyldighet 

för den inkomst som inkommer på grund av konkursförvaltningen. 

                                                
114 Ds Fi 1969:13, s. 23 (DsFi). 
115 Ibid., s. 23. 
116 Ibid., s. 24. 
117 Ibid., s. 24. 
118 Ibid., s. 29 f. 
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4.3.3 Uppbördsutredningens ställningstagande 

Uppbördsutredningen menar att det finns skäl som talar för att en konkursgäldenär i första 

hand ska vara skattskyldig för den inkomst som han disponerar. Denna, i praxis framkomna, 

ordning finner utredningen således ingen anledning att frångå. Däremot anser de inte att det är 

önskvärt att inkomst som hänför sig till konkursboets verksamhet inte beskattas. Det finns 

ingen anledning att en gäldenär, direkt eller indirekt, ska undgå beskattning på grund av att 

han försatts i konkurs. Om viss inkomst inte beskattas finns risken att gäldenärer missbrukar 

konkursinstitutet och det är därför inte önskvärt att konkursen framstår som fördelaktig. Enligt 

Uppbördsutredningen bör alltså även inkomster som hänför sig till konkursboet beskattas.
119

 

 

Uppbördsutredningen undersöker vidare konsekvenserna av alternativet att all inkomst skulle 

beskattas hos gäldenären. De påpekar att en avyttring av gäldenärens tillgångar, på grund av 

konkursgäldenärens situation normalt inte leder till skattepliktig inkomst. En avyttring skulle 

dock i vissa fall kunna leda till realisationsvinster. Det skulle alltså kunna uppstå skatteford-

ringar som gäldenären skulle få stora svårigheter att betala. Det skulle också eventuellt kunna 

uppkomma inkomster när konkursboet driver gäldenärens verksamhet vidare. Detta, menar 

uppbördsutredningen, kan dock inte anses missgynnsamt för gäldenären, eftersom verksamhet 

endast drivs vidare när det finns speciella skäl som talar för det, samt att den fortsatta driften i 

slutänden minskar gäldenärens skuld genom att öka utdelningsmöjligheterna.
120

 

 

Skulle man välja det alternativ som innebär att både konkursgäldenären och konkursboet är 

skattskyldig för inkomst, se 4.3.2.1, menar uppbördsutredningen att det skulle medföra bety-

dande tillämpningssvårigheter. Det skulle vara av stor vikt att balansen mellan de två subjek-

tens skattskyldighet blir riktig och detta tror de skulle utgöra problem.
121

 

 

De drar slutligen den slutsatsen att alternativet som innebär att gäldenären ensam är skattskyl-

dig skulle ger den mest tillfredsställande lösningen. De menar att denna lösning medför att 

gäldenärens beskattning blir i stort sett densamma som om skulderna avvecklats genom ac-

kord eller på annat sätt utom konkurs. Detta, menar utredningen, skulle därför minska incita-

menten för att missbruka konkursinstitutet.
122

 

 

                                                
119 DsFi, s. 35 f. 
120 Ibid, s. 36 f. 
121 Ibid., s. 39. 
122 Ibid., s. 40. 
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Enligt uppbördsutredningen har man kommit fram till denna lösning efter överväganden där 

den tänkta gäldenären är en fysisk person. Därför fortsätter utredningen med en undersökning 

om denna lösning går att tillämpa även när gäldenären är en juridisk person. 

 

Till att börja med framhålls att det inte föreligger några direkta praktiska hinder mot att en 

konkursgäldenär som är en juridisk person beskattas för all inkomst eftersom denne har möj-

lighet att fullgöra sin deklarationsskyldighet. Den skyldigheten kan alltså fullgöras, inte bara 

av förvaltaren, utan även av den som innan konkursen företrädde bolaget. Vidare påtalar man 

att trots att det inte finns praktiska hinder kommer förutsättningarna att vara lite annorlunda 

när konkursboet är en juridisk person. Eftersom den juridiska personen upplöses genom kon-

kursens avslutande finns det i princip ingen möjlighet att utkräva den skatt som inte blev be-

tald i konkursen. Uppbördsutredningen finner dock inte att detta bör leda till att man ska se på 

deras lösning, alternativ 2, på ett annat sätt. De anser sålunda att beskattningsfrågan bör lösas 

på samma sätt oavsett om gäldenären är en fysisk eller juridisk person.
123

 

4.3.4 Mina tankar kring Uppbördsutredningens betänkande 

Till att börja med vill jag framhålla att jag instämmer med uppfattningen att en gäldenär prin-

cipiellt bör beskattas för inkomster som han disponerar. Jag är dock, precis som uppbördsut-

redningen, av den uppfattningen att man bör frångå denna principiella uppfattning för att till-

godose behovet av att begränsa möjligheterna för gäldenären att missbruka konkursinstitutet. 

 

Det medel som finns att tillgå för att komma till bukt med detta problem anser uppbördsutred-

ningen vara att ålägga konkursgäldenären skattskyldighet även för inkomst som hänför sig till 

konkursboet. På detta sätt skulle en konkursgäldenärs skattebörda vara oberoende av huruvida 

han försätts i konkurs eller inte.  

 

Min uppfattning är att ett neutralt skattesystem är något som måste anses önskvärt att uppnå 

för att minska riskerna för missbruk. Det borde alltså inte vara någon skillnad i skattehänse-

ende huruvida gäldenären är i konkurs eller inte. Jag instämmer därför med uppbördsutred-

ningen att det mest lämpliga alternativet till lösning är att konkursgäldenären ensam är skatt-

skyldig för all inkomst som inkommer till boet under konkursen.  

                                                
123 DsFi, s. 41 f. 
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5 Slutsatser och egna reflektioner angående subjektens 

skattskyldighet i konkurs 

Som framkommit på flertalet ställen ovan i uppsatsen måste frågan angående vem, konkurs-

boet eller konkursgäldenären, som ska vara skattskyldig för inkomst under konkurs anses av-

gjord i och med RÅ 1955 ref 21.
124

 I domskälen anförde RegR utan vidare förklaring att kon-

kursboet inte utgör ett skattesubjekt. Boet kan således inte beskattas för någon som helst in-

komst som tillfaller boet under konkursen.  

 

Denna analyserande del kommer att ägnas åt att diskutera huruvida konkursboet kanske de 

facto borde anses utgöra ett skattesubjekt. Jag kommer att utreda denna fråga ur flera olika 

aspekter, med hänvisningar till åsikter och ställningstaganden som framkommit i rättsfall, 

doktrin mm.  

 

Mitt syfte med kommande avsnitt är att lyfta fram de argument och skäl jag anser mest rele-

vanta och mest intressanta. Detta kommer slutligen att mynna ut i att min sammantagna åsikt i 

denna fråga redovisas. 

5.1 Konkursbo som juridisk person? 

Något som tidigare behandlats i denna framställning är begreppet juridisk person, se avsnitt 

2.3.1.1. Kort har även nämnts diskussionen om huruvida konkursboet borde betraktas som en 

juridisk person. Så är inte fallet i dagsläget, utan konkursboet anses endast utgöra en förvalt-

ningsform vid insolvens. Jag får dock uppfattningen av att frågan om konkursboets vara eller 

icke vara som juridisk person inte besvarar sig så lätt utan den kan vara väl värd att fundera 

lite ytterligare på. Man kan i detta sammanhang ställa sig frågande till vad denna diskussion 

har för relevans för den fråga jag ämnar besvara i denna uppsats. Frågan besvaras dock tämli-

gen enkelt med att om boet är att anse som juridisk person ska det beskattas för inkomster 

som inkommer till boet under konkursen. 

 

Som tidigare nämnts kännetecknas en juridisk person av dess möjlighet att förvärva rättighe-

ter och ikläda sig skyldigheter. Vidare kan den juridiska personen agera som kärande och sva-

rande i domstol. En ytterligare egenskap som utmärker den juridiska personen är dess förmå-

                                                
124 Angående rättsfallet, se avsnitt 4.1.1.5. 
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ga att vara ägare till egendom. En juridisk person likställs i förmögenhetsrättsligt hänseende 

med en fysisk person.
125

 

 

I det närmaste alla de egenskaper som jag ovan nämnt som utmärkande för en juridisk person 

återfinns hos konkursboet. Boet kan både inneha rättigheter och skyldigheter, det har även 

tillerkänts rättskapacitet och kan således agera part i domstol. Boet kan även skuldsätta sig. 

Boet har förmågan att förvärva egendom. Det är dock så att äganderätten till den förvärvade 

egendomen inte tillkommer konkursboet, utan konkursgäldenären. Konkursboet besitter alltså 

i princip alla de egenskaper som karaktäriserar en juridisk person, men betraktas ändå inte 

som sådan.  Ytterligare en omständighet som bidragit till diskussionen kring konkursboets 

juridiska status är att konkursbon sedan 1945 kan försättas i konkurs. Det har dock i doktrinen 

uttryckts en åsikt om att konkursboets möjlighet att försättas i konkurs, inte ensamt kan inne-

bära att boet ska anses utgöra en juridisk person,
126

 och jag måste hålla med. 

 

Vad är det då som gör att konkursboet inte ses som en juridisk person? Är det faktumet att 

boet saknar förmågan att själv äga egendom? Är detta tillräckligt för att avfärda möjligheten 

att se på konkursboet som en juridisk person? 

 

En juridisk person likställs med en fysisk person, och ses därmed som ett självständigt sub-

jekt. Jag har tidigare angett att denna självständighet består i att den juridiska personen har en 

förmögenhetsmassa som är avskiljd från ägarna. Bolaget har således en förmögenhetsmassa 

som inte är densamma som aktieägarnas, bolaget äger sina tillgångar och ägarna sina. Om vi 

ser på konkursboet är det så att någon åtskillnad i egendomsmassa inte kan göras. Den egen-

dom som ingår i konkursboet ägs av konkursgäldenären och förblir i dess ägo. Det är för 

ägandefrågan irrelevant om egendomen förvärvats innan eller under konkursen. Någon ägan-

derätt föreligger aldrig för konkursboet. 

 

Det finns dock de som menar att konkursboet borde betraktas som en juridisk person. I ett 

uttalande av Eberstein, som åberopades i RÅ 1941 ref 56
127

, uttrycktes att oavsett om kon-

kursboet i civilrättslig mening kan ses som en juridisk person måste den i skatterättsligt hän-

seende ses som sådan. Vidare uttrycks att konkursboet äger den rättsliga struktur som krävs 

                                                
125 Johansson, s.72. 
126 Elwing, Pelin, s. 29. 
127 Se avsnitt 4.1.1.4. 
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och att skattskyldigheten måste ankomma på konkursboet eftersom det är för dess räkning 

som exempelvis rörelsen drivs vidare.  

 

Oavsett ur vilket perspektiv jag ser på detta, jag har även begrundat Ebersteins uttalande, kan 

jag inte undkomma det faktum att konkursboet saknar förmåga att inneha äganderätt till egen-

dom. Boet kan således aldrig ha en självständig förmögenhetsmassa och av den anledningen 

är min uppfattning att konkursboet inte skulle kunna ses som en juridisk person. 

 

Innebär då denna slutsats att alla möjligheter att betrakta konkursboet som ett skattesubjekt 

bortfaller? Det anser jag inte, utan min uppfattning är att denna diskussion bör fortsättas. 

5.2 Skatteförmågeprincipen som stöd för att inte beskatta kon-

kursboet 

I bland annat doktrinen riktades det stark kritik mot beskattning av konkursbon, innan det år 

1955 avgjordes att dessa inte utgör ett skattesubjekt. I en artikel i svensk skattetidning disku-

terar Bratt för- och nackdelar med att beskatta konkursbon.
128

  

 

I artikeln skriver Bratt att hans personliga åsikt angående detta är att konkursboet inte under 

några omständigheter kan utgöra ett självständigt skattesubjekt. För att stödja detta påstående 

påpekar han det inte finns stöd i lag för att beskatta konkursboet som ett, från gäldenären, helt 

skilt skattesubjekt. Han menar att det inte heller går att motivera sådan beskattning med la-

gens grundläggande syften. Bratt gör en hänvisning till skatteförmågeprincipen som lagens 

yttersta grund, men i motsats till den av Ebertein företrädda åsikten, som redogjorts för i av-

snitt 4.1.2, menar Bratt att principen talar mot beskattning av konkursboet. Bratt menar, lite 

förenklat, att skatteförmågeprincipen inte enbart syftar på en omedelbar ökning av konsum-

tionsförmåga, utan även på situationen då en inkomst gynnar i ett senare led. Eftersom de in-

komster som inkommer till boet under konkursen i slutänden ska delas ut till borgenärerna, 

minskas gäldenärens eventuella kvarstående skuld. Skulle denna inkomst medföra att konkur-

sen avlutades med överskott ska detta överskott tillfalla gäldenären. 

 

Det resonemang som Bratt för i sin artikel anser jag vara mycket intressant. Även om det är 

klart att gäldenären på intet sätt kan disponera inkomsten för bestridande av sina levnadskost-

                                                
128 Om beskattning av inkomst under konkurstillstånd, Bratt, Svensk skattetidning 1953, s. 223-240. 
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nader så framstår Bratts uppfattning som korrekt. Även jag är av den uppfattningen att trots 

att inkomsten i realiteten disponeras av konkursboet måste det anses vara för gäldenärens räk-

ning. Genom att inkomsten bidrar till att borgenärerna får ökad utdelning i konkursen, medför 

det i sin tur att gäldenärens kvarstående skuld minskas. 

 

I detta sammanhang kan påminnas om att en juridisk person upplöses i och med att konkursen 

avslutas, och att kvarstående skatt normalt inte kan utkrävas. Detta förtar dock inte det faktum 

att de skulder som belastade gäldenären har minskats i och med inkomsten. Min sammantagna 

uppfattning angående skatteförmågeprincipens innebörd, är således att den talar för en be-

skattning hos konkursgäldenären, eftersom det är denne som i slutänden gynnas ekonomiskt. 

5.3 Gäldenärens möjlighet att disponera inkomsten 

Något jag finner intressant att studera lite närmare, är argumentet att gäldenären inte ska be-

skattas för inkomster som inflyter till boet under konkursen på grund av att denne inte har 

någon möjlighet att disponera dem. Detta argument har framförts om inte i alla, så i flertalet 

av de rättsfall som jag har redogjort för ovan i kapitel 4. 

 

I detta sammanhang är det intressant att undersöka tre stycken mål som prövats av RegR. Dels 

kan nämnas RÅ 2006 ref. 45 och dels två stycken avgöranden från september 2009. Dessa två 

senare avgöranden har målnummer 1489-09 och 1579-09. De nu nämnda fallen behandlar 

frågan om en person som givit bort rätten till utdelning av aktier, i det första fallet aktier i ett 

börsnoterat bolag och i de senare fallen aktier i fåmansbolag, ska utdelningsbeskattas.  

 

I fallet från 2006 avsåg en person, kallad A, som ägde aktier i ett börsnoterat svenskt avstäm-

ningsbolag, skänka bort rätten till utdelning på dessa aktier. Utdelningen skulle tillfalla en 

stiftelse, hos vilken utdelning normalt inte beskattas. Gåvoförklaringen skulle ske innan dess 

att beslut om utdelning tagits och frågan uppkom då om gåvogivaren, A, skulle beskattas för 

utdelningen. A ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, SRN, som yttrade att A 

inte skulle beskattas för utdelningen, eftersom han inte har disponerat över den. De anförde att 

utdelning ska tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras.  

 

SKV överklagade och yrkade att A skulle beskattas för utdelningen. De menade att A inte 

skänkt bort sin utdelningsrätt utan att han i själva verket hade skänkt bort den egendom som 

han skulle ha fått i utdelning. De menade att han i och med gåvan hade disponerat egendo-
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men. A bestred att överklagandet skulle bifallas. RegR fastställde SRN:s förhandsbesked med 

motiveringen att en aktieägare inte kan beskattas för utdelning, när det vid den tidpunkt denna 

kan disponeras, står klart att han har givit bort sin rätt till utdelning. Detta rättsfall fastställde 

således att det är möjligt att ge bort sin rätt till utdelning och slippa utdelningsbeskattning i de 

fall aktierna har getts ut av ett börsnoterat avstämningsbolag.  

 

Sedan ovanstående rättsfall avgjordes har frågan uppkommit huruvida detta synsätt kan till-

lämpas även i de fall att bolaget som delar ut är ett fåmansbolag. Denna fråga avgjordes ge-

nom de två rättsfallen från september 2009. Dessa båda fall dömdes likadant, och de angivna 

skälen är desamma. Jag kommer av den anledningen att behandla dessa tillsammans. 

 

I rättsfallen ville ägare till aktier i fåmansbolag skänka bort rätten till utdelning till ett skatte-

befriat skattesubjekt. I det ena fallet var mottagaren landstinget, i det andra var det en ideell 

förening. Frågan om ägarens eventuella uttagsbeskattning ställdes till SRN som lämnade ett 

förhandsbesked. De gjorde bedömningen att ägaren inte skulle utdelningsbeskattas. I likhet 

med 2006 års rättsfall menade SRN att en aktieägare inte kan beskattas om det står klart att 

han, när utdelningen kan disponeras, har givit bort sin rätt till utdelning. De anförde vidare att 

detta måste anses gälla även i de fall utdelningen betalas ut av ett fåmansbolag. 

 

Anledningen till att dessa tre rättsfall har relevans för min framställning är resonemanget an-

gående gäldenärens dispositionsmöjlighet som SRN för, och som sedermera RegR följer. 

SRN anförde att beskattning för utdelningen inte kan ske hos ägaren till aktierna eftersom 

denne inte disponerar över utdelningen. Det är samma argument som framförs för att motivera 

att konkursgäldenären inte ska beskattas för inkomst som tillfaller boet under konkurs.  

 

Gällande inkomstskatt har alltså gäldenärens avsaknad av dispositionsmöjlighet vid flertalet 

tillfällen framlagts som argument för att inte beskatta denne för inkomster som inflyter till 

boet under konkurs, se exempelvis den skiljaktiga meningen i RÅ 1955 ref 21. Trots detta har 

gäldenären ansetts skattskyldig för sådan inkomst
129

. Skulle man inte möjligtvis kunna se på 

detta på samma sätt som man sett på avsaknaden av dispositionsmöjligeter gällande bortgiven 

rätt till utdelning, och på så sätt motivera att konkursgäldenären inte ska beskattas för utdel-

ning som tillfaller boet? Nej, jag anser inte att det är möjligt.  

                                                
129 Se avsnitt 4.2.2. 
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Visserligen kan det subjekt som äger aktierna inte i något utav fallen disponera utdelningen. 

Det är även så att utdelningen inte i något av dessa fall tillfaller ägaren av aktierna, den tillfal-

ler ju konkursboet respektive gåvomottagaren. Däremot föreligger skillnaden att den summa 

som utdelningen utgör i fall av konkurs kommer konkursgäldenären tillgodo. Det är han som 

gynnas, inte i form av ökad skatteförmåga, men i form av minskad skuld till sina borgenärer. 

Av den anledningen bör en analog tillämpning av argumentationen inte vara möjlig. 

5.4 Neutralitet och likformighet 

Neutralitetsprincipen har tidigare nämnts, se 3.2.2, som en gällande princip inom inkomstskat-

terätten. Principen innebär att beskattningen inte ska påverkas av vilket handlingsalternativ 

som subjektet väljer. Likformighetsprincipen, se 3.2.3, innebär att vissa skattskyldiga inte ska 

favoriseras, utan personer med samma faktiska inkomst ska beskattas lika hårt. 

 

Precis som uppbördsutredningen påtalade, se exempelvis avsnitt 4.3.3, föreligger det en risk 

att gäldenärer utnyttjar konkursinstitutet om viss inkomst inte beskattas av den anledningen 

att gäldenären försätts i konkurs. Gäldenären kan således komma att försätta sig i konkurs för 

att lätta den framtida skattebördan i stället för att på annat sätt avveckla verksamheten. Det 

måste alltså anses önskvärt att neutralitet, och även likformighet, föreligger så att det inte in-

nebär någon skillnad för gäldenären beroende på hur han väljer att avveckla sin verksamhet. 

 

Personligen anser jag att en direkt tillämpning av neutralitetsprincipen och likformighetsprin-

cipen borde medföra att konkursgäldenären anses skattskyldig för all inkomst som inkommer 

under konkursen, oavsett om det tillfaller gäldenären eller boet. Anledningen till detta anser 

jag vara att principerna innebär att det inte bör vara någon skillnad i skattehänseende om en 

gäldenär försätts i konkurs eller inte. För att kunna åstadkomma denna neutralitet, och säker-

ställa att likformighet uppnås, kan det inte finnas inkomster som inte omfattas av skattskyl-

digheten i konkurs. Så länge viss inkomst faller utanför finns risk för att gäldenären utnyttjar 

konkursinstitutet. Min åsikt är att de inkomster som beskattades hos gäldenären innan dess att 

konkurs utbröt, borde beskattas hos densamma även efter. Den av mig intagna ställningen går 

i linje med den uppfattningen som låg till grund för uppbördsutredningens lagförslag från 

1969, se avsnitt 4.3.3. 
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6 Avslutning 

Före plenimålet från 1955 fanns ingen enhetlig uppfattning gällande vem som var skattskyldig 

för inkomst som influtit efter att gäldenären försatts i konkurs. Fram tills avgörandet kom an-

sågs såväl konkursgäldenären som konkursboet skattskyldigt för inkomst. Det som var angö-

rande för vem utav de två som beskattades var inkomstens karaktär, eller med andra ord vad 

inkomsten härstammade från. 

 

Rättsfallet från 1955 avgjorde frågan om konkursboets skattskyldighet, i och med att det i 

målet konstaterades att konkursbon inte utgör skattesubjekt och därmed inte kan beskattas. 

Den som sedan dess har beskattats är således konkursgäldenären. Det föreligger dock oklarhe-

ter kring omfattningen av dennes skattskyldighet och viss inkomst som tillfaller boet under 

konkursen beskattas inte alls. Detta medför en att risk för att gäldenären missbrukar konkurs-

institutet för att undkomma skatt. Det föranleder frågan huruvida skattskyldigheten borde vara 

fördelad på ett annat sätt än den är idag och 1969 framlades ett förslag till lagstiftning angå-

ende detta, som dock inte antogs. 

 

I förslaget utreddes frågan om vem som ska anses skattskyldig och för vilken inkomst. Skulle 

man kanske ändra rättsläget och ålägga konkursboet skattskyldighet för viss inkomst, eller ska 

endast konkursgäldenären vara skyldig att erlägga skatt? Detta resonemang har jag dragit ett 

steg längre och undersökt exempelvis om konkursboet rentutav borde anses vara en juridisk 

person, men där kom jag till slutsatsen att det inte var möjligt eftersom konkursboet inte kan 

äga en, från gäldenären, avskild förmögenhet.  

 

Jag diskuterade även andra argument för att beskatta konkursboet, trots att det inte är en juri-

disk person. Exempelvis resonerade jag kring skatteförmågeprincipens innebörd samt kon-

kursgäldenärens oförmåga att disponera inkomsterna. Inte någon utav dessa utredningar ansåg 

jag gav tillräckliga skäl för att rättfärdiga beskattning hos konkursboet. I det sistnämnda fallet 

var anledningen att syftena med skatten var olika, i de två förra konstaterade jag att det fak-

tiskt var den i konkurs satta gäldenären som defacto tillgodogjordes inkomsterna i slutänden.  

 

Resonemanget angående neutralitet som förts kom inte att handla om huruvida konkursboet 

skull beskattas eller inte, utan blev till ett resonemang angående innebörden av begreppet ne-

utralitet i detta sammanhang. Jag är av den uppfattningen att neutraliteten bör innebära att det 
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inte medför någon skillnad i skattehänseende att gäldenären försätts i konkurs. Jag anser där-

för att all inkomst under konkurs, oavsett vem som uppbär den, bör beskattas hos konkursgäl-

denären. 

 

Kanske borde vi lagstifta angående detta. Det kvarstår än idag frågetecken kring subjektens 

skattskyldighet för inkomst som tillfaller boet under konkursen. Det är delvis oklart vilka in-

komster under konkurs som ska beskattas hos konkursgäldenären, och uppenbart är att staten i 

vissa fall kan förlora skatteintäkter på grund av att gäldenären försätts i konkurs. Ska vi 

genomföra en förändring är jag av den uppfattningen att den borde medföra en mer omfattan-

de skattskyldighet för konkursgäldenären. Jag anser att det krävs att, i princip, alla inkomster 

omfattas för att säkerställa att gäldenärer inte missbrukar konkursinstitutet och av den anled-

ningen undkommer beskattning. 
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