
 

 

LIU-IEI-FIL-A--14-01682--SE 

Helhet eller delar 

Principer för transaktionsbedömningar inom finansrätten  

 

 

Single or Separate Assessments 

Principles for Assessing Transactions in Tax Law and Accounting 

 

 

Martin Johansson 

Höstterminen 2013 – Vårterminen 2014 

Handledare: Jan Kellgren 

 

 

 

 

Masteruppsats i affärsjuridik 

Affärsjuridiska programmet med europainriktning 

Institutionen för industriell ekonomi 

 

  



Sammanfattning  

Denna uppsats behandlar helhets- och delningsbedömningar inom redovisning, 

inkomstskatterätt och mervärdesbeskattningen. Med helhets- och delningsbedömningar avses 

behandlingen av flera transaktioner, eller tillgångar i olika sammanhang. Grundläggande frågor 

är huruvida flera transaktioner ska bedömas som en enhet eller som separata delar.  

Bedömningarna förekommer i flera sammanhang och har stor betydelse för beskattningen. Mer 

specifikt har bedömningarna inverkan på om, när och hur transaktioner påverkar beskattningen. 

I uppsatsen undersöks huruvida det föreligger mönster dels av behandlingen av olika 

transaktioner inom ramen för ett område, dels hur bedömningarna inom 

mervärdesbeskattningen förhåller sig till bedömningarna inom inkomstskatterätten.  

Inom inkomstskatterätten behandlas frågor som utgifter i samband med förvärv av inkomst 

källa och även behandlingen av transaktioner som har inslag av såväl gåva som köp. Exempel 

ges om behandlingen av specifika tillgångsslag.  

Inom mervärdesbeskattningen finns det fyra olika skatteklasser. När transaktioner innehåller 

prestationer som hänför sig till skilda skatteklasser är frågan hur detta ska behandlas. I praxis 

förekommer två principer – huvudsaklighets- och delningsprincipen, där delningsprincipen 

synes vara huvudregeln. I uppsatsen undersöks när respektive princip tillämpas. 

Mervärdesbeskattningen är även harmoniserad inom EU. På grund därav görs även en 

jämförelse mellan praxis dels från EU, dels från nationella domstolar. Det framgår att nyare 

praxis från EU-domstolen medför att äldre praxis från våra nationella domstolar förlorar värde, 

vilket bland annat har medfört att Skatteverkets handledning för mervärdesbeskattningen i vissa 

delar riskerar att vara felaktiga.  

Huvudregeln vid transaktionsbedömningar synes vara att en uppdelning ska ske vid 

beskattningen. Från huvudregeln finns ett antal avsteg, exempelvis huvudsaklighetsprincipen 

vid blandade fång av fastigheter, huvudsaklighetsprincipen vid mervärdesbeskattningen samt 

att vissa utgifter anses utgöra ett naturligt led i en annan utgift med följden att transaktionerna 

behandlas gemensamt – exempelvis utgifter för anskaffning av förvärvskälla. 

Vissa skillnader uppstår även mellan inkomstskatterätten och mervärdesbeskattningen, vilket 

till största del verkar vara en följd av att mervärdesbeskattningen är harmoniserad inom EU, 

medan den direkta beskattningen inte är det.   
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1. Inledande kapitel  

1.1 Problembakgrund  

En grundläggande bedömning som måste göras vid redovisning och beskattning är 

hur klassificering av transaktioner ska ske. En sådan klassificering kan avse 

exempelvis om det är fråga om köp eller hyra, vilket främst är ett bestämmande av 

den beteckning som ges en transaktion. Även bedömningar av vad som ska hänföras 

till en transaktion är av stor vikt. Är det frågan om en enda transaktion eller flera 

separata? Ska en viss utgift hänföras till anskaffningen av en viss tillgång eller är 

det en driftskostnad? Ska ett övertagande av skuld ses som en ersättning? Dessa är 

grundläggande frågor som är av stor betydelse för beskattningen. I denna uppsats 

kallas de bedömningar som görs i dessa sammanhang för helhets- och 

delningsbedömningar.  

Det finns inom både inkomstskatterätten och mervärdesbeskattningen regler som 

anger vad som är skattepliktigt och när något är skattepliktigt.1 Vi kan anta att det 

finns två möjliga utfall av dessa regleringar. I fallet med vad som är skattepliktigt 

kan transaktionen bli skattepliktig eller skattefri, i fallet med när något ska beskattas 

kan utfallen vara exempelvis att transaktionen ska beskattas år 2014 eller 

nästföljande år.2 Om en transaktion har inslag av de båda möjliga utfallen uppstår 

en problematik gällande om, när och hur beskattningen ska ske.  

Om exempelvis en transaktion ska beskattas år 2014 och en annan transaktion år 

2015, sedda var för sig, kan beskattningsunderlaget påverkas om en 

helhetsbedömning istället görs, eftersom bedömningen kan resultera i att de två 

transaktionerna tas upp till beskattning samma år. Hur detta problem löses avgörs 

ibland genom lagstiftning, ibland genom praxis. Det kan även förhålla sig så att det 

finns flera möjliga lösningar på ett problem eller att samma situation löses på olika 

sätt i olika sammanhang.3   

För frågan vad som är skattepliktigt kan ett exempel från mervärdesbeskattningen 

belysa problematiken. Inom mervärdesbeskattningen har frågan om helhet eller 

                                                 
1 Frågorna brukar benämnas omfångsfrågan (vad) och periodiseringsfrågan (när). Bjuvberg 2006, s. 

191 ff., 215; Kellgren & Bjuvberg 2009, s. 30 ff.; SKV:s handledning för sambandet, s. 29. 
2 Exemplen är något förenklade.  
3 Exempelvis frågan om blandade fång (inslag av dels gåva, dels köp) löses på olika sätt inom 

skatterätten och civilrätten. Melz, 1990, s. 317 ff.   
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delar relevans, inte minst genom att olika transaktioner ska hänföras till olika 

skattesatser.4 Huvudprincipen inom mervärdesbeskattningen är att en uppdelning 

ska ske, men det finns tillfällen när en transaktion ska anses vara underordnad en 

annan.5 När en del anses underordnad en annan bedöms de två transaktionerna 

gemensamt. Följden av en sådan bedömning är att en transaktion som sedd separat 

ska hänföras till skattesats ”A” istället ska hänföras till skattesats ”B”.  

Helhet- och delningsbedömningar har även betydelse vid bedömningen av flera 

transaktioner. Ett exempel är fastställande av verklig innebörd, där den av 

skattskyldiga valda beteckningen på ett avtal ofta frångås. Helhetsbedömningar av 

en transaktionskedja eller av omständigheter i övrigt ger i dessa fall ett annat 

skattemässigt resultat än en separat bedömning av de enskilda transaktionerna. Om 

exempelvis ett köp följs av ett återköp kan det ifrågasättas huruvida det initiala 

köpet över huvud taget ska beaktas vid beskattningen.  

I denna uppsats kommer jag att belysa problematiken med helhets- och 

delningsbedömningar inom redovisning, inkomstskatterätt och 

mervärdesbeskattning.  

1.2 Problemformulering  

 Hur ser gällande rätt ut avseende helhet- och delningsbedömningar inom 

redovisning, inkomstskatterätt och mervärdesbeskattningen?  

 När uppkommer helhets- och delningsproblematik?  

 Vilka huvudprinciper finns för helhets- och delningsbedömningar?  

 

1.3 Syfte 

Som framgår av problemformuleringen finns det inte endast ett syfte med 

uppsatsen. Det primära syftet med uppsatsen är att utreda när det är korrekt att 

bedöma transaktioner som helhet respektive som delar enligt gällande rätt. Av 

relevans för detta syfte är att utreda hur helhets- och delningsbedömningar görs 

inom redovisningsrätten, mervärdesbeskattningen och inkomstskatterätten. Jag 

                                                 
4 7 kap. 1 § Mervärdesskattelag (1994:200). 
5 Exempelvis RÅ 2007 ref. 33, där uthyrning av konferenslokal (skattefri) samt näraliggande 

tjänster, såsom blomsterarrangemang och servering av förfriskningar (skattepliktigt) bedömdes som 

ett enda tillhandahållande.  
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ämnar inte att göra en uttömmande utredning.6 Istället är syftet att utreda om det 

finns ett mönster för när och hur helhets- och delningsbedömningar görs.  

Syftet är att göra såväl en generell utredning av helhets- och delningsbedömningar 

som nedslag i specifika frågor och att problematisera bedömningen av flera 

transaktioner och rättshandlingar i olika sammanhang. Jag kommer även att jämföra 

vissa bedömningar och analysera huruvida det föreligger skillnader mellan 

bedömningarna i olika sammanhang och vad detta i så fall beror på. Ett delsyfte är 

att utreda hur möjligheterna ser ut att påverka helhets- och delningsbedömningarna 

genom reaktiva och proaktiva förfaranden. Med proaktiva förfaranden menas att 

skattskyldiga styr den ekonomiska verkligheten eller formen för transaktionerna 

som genomförs. Med reaktiva förfaranden menas att skattskyldiga istället styr hur 

beskattningen ska ske genom redovisningen av den bakomliggande verkligheten.7  

I redovisningsrätten är begreppet god redovisningssed ett centralt begrepp, som får 

betydelse för huruvida de allmänna råd som ges ut av bokföringsnämnden (BFN) 

är bindande eller inte. Frågan får betydelse genom att det förekommer regler 

gällande helhets- och delningsbedömningar inom dessa allmänna råd. Ett delsyfte 

är i vilken mån redovisningsskyldiga är tvungna att följa dessa allmänna råd och i 

vilken mån det finns möjlighet att skatteanpassa redovisningen genom avsteg från 

dessa allmänna råd. Ett annat delsyfte är att utreda vilka helhets- och 

delningsbedömningar som kommer till uttryck genom de allmänna råden och 

huruvida det uppkommer valmöjligheter inom ramen för dessa.  

Inom inkomstskatterätten förekommer helhets- och delningsbedömningar på flera 

håll. Syftet i denna del är att först göra en generell beskrivning av problematiken 

och sedan göra nedslag i enskilda situationer och företeelser inom 

inkomstskatterätten. Områden som kommer att utredas är verklig innebörd, 

blandade fång och utredningskostnader för aktier. Inom verklig innebörd kommer 

fokus att ligga främst på när en helhetsbedömning görs av flera rättsförhållanden 

och transaktioner. Ett delsyfte är att utreda vilka argument som ligger till grund för 

att tillämpa en helhetsbedömning av flera transaktioner. Inom området för blandade 

fång är syftet att belysa gränsdragningsproblematiken mellan gåva och avyttring. 

                                                 
6 Det kan till exempel hävdas att helhets- och delningsbedömningar förekommer i någon mån i 

samtliga kapitel i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 
7 Kellgren, 2012, s. 108-109.  
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Behandlingen av utredningskostnader för aktier tjänar som ett exempel på den 

generella problematik som finns inom inkomstskatterätten avseende periodiserings- 

och omfångsfrågan.    

Helhets- och delningsbedömningar har betydelse för flera frågor inom 

mervärdesbeskattningen, däribland frågan om rätt skattesubjekt och rätt skattesats. 

Mervärdesskatten är därutöver harmoniserad inom EU, samtidigt som det finns 

praxis på det nationella planet. Syftet med denna del är att utreda hur gällande rätt 

ser ut gällande huvudsaklighetsprincipens tillämpning. En central fråga är hur 

svensk praxis förhåller sig till praxis från EU-domstolen (EUD).   

1.4 Metod och material  

1.4.1 Metod och material avseende redovisningsavsnittet  

I redovisningen är huvudsyftet att utreda hur helhets- och delningsbedömningar 

kommer till uttryck inom de allmänna råden. Det är således främst dessa som får 

störst betydelse, även om förarbetena får en viktig roll i delsyftet att utreda huruvida 

de redovisningsskyldiga är bundna av vad som står i de allmänna råden. BFN har 

genom sitt K-projekt tagit fram fyra olika regelverk som är tillämpliga för olika 

redovisningsskyldiga. En uppdelning har gjorts på grundval av företags storlek. Jag 

har valt att inrikta mig på K3, som tillämpas av större företag. I K2 och K1 

förekommer dock schablonregler gällande helhets- och delningsbedömningar, vilka 

kommer att belysas. Jag kommer således främst att analysera de allmänna råden i 

denna del.  

1.4.2 Metod avseende inkomstskatterättsavsnittet    

Inom såväl inkomstbeskattningen som mervärdesbeskattningen kommer flera olika 

frågor att utredas. Gemensamt för dessa frågor är att de i stor utsträckning har 

utvecklats i praxis, så är fallet inte minst med verklig innebörd. Det är därför av vikt 

att redan nu ta upp vissa frågor av vikt som är relaterade till tolkning av praxis.  

1.4.2.1 Något om lagtolkning, subsumtion, och in casu-problematiken  

Praxis är för alla jurister en viktig rättskälla, kanske framförallt inom skatterätten 

där praxis är synnerligen omfattande. Det är inte bara domsluten i sig som innehåller 

viktig information, tvärtom kan det påstås att domskälen är den främsta källan för 

nyttig information vid tolkning av praxis. I denna uppsats hämtas mycket av 
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materialet från praxis, varför det är nödvändigt att belysa vilka problem och 

metoder som förekommer vid tolkning av nämnda rättskälla.  

Tolkning och subsumtion  

I doktrin görs traditionellt sett en uppdelning mellan lagtolkning och subsumtion. 

Med lagtolkning menas vanligen en tolkning av regler i sig, i givna fall innebär 

lagtolkning ett fastställande av en regels räckvidd eller innebörd. Inom denna del 

förekommer olika tolkningsmetoder, såsom systematisk tolkning och subjektiv 

tolkning (tolkning av förarbeten).8 Systematisk tolkning innebär att en paragraf inte 

ska läsas isolerad utan att regler i olika kapitel ska läsas i ett sammanhang.9 I frågan 

för ”helhet eller delar” på ett mer generellt plan kan sägas att det ibland är befogat 

att tolka lagtexten i sin helhet, inte bara enskilda rader eller paragrafer, för att 

uttolka gällande rätt. I RÅ 2004 ref. 42 var det exempelvis frågan om praxis om 

huvudsaklighetsprincipen hade förändrats genom införande av nya underprisregler 

i 23 kap. IL. HFD kom fram till att reglerna i 23 kap. IL inte upphävde praxis, delvis 

på grund av att även reglerna i 53 kap. IL tillät tillämpning av nämnda praxis.10  

Subsumtion innebär ett inordnande av verkliga händelser under den tolkade regeln 

eller, annorlunda uttryckt, en tolkning av verkligheten.11 Många av de fall som 

kommer att behandlas i kapitlet om inkomstskatterätten behandlar frågan om vad 

som verkligen har skett, eller närmare bestämt vad som är den verkliga innebörden 

av olika rättshandlingar. Inte sällan blir det fråga om att tolka flera transaktioners 

sammantagna innebörd eller parternas avsikt.  

In casu-betoning och generalitet  

En viktig fråga i denna uppsats är huruvida generella slutsatser kan dras utifrån 

enskilda domslut. Det framförs exempelvis ofta att fall om verklig innebörd är starkt 

in casu-betonade, med vilket menas att domslutet eller motiveringen har så pass 

stark anknytning till sakomständigheterna i det enskilda fallet att rättsfallet saknar 

prejudikatvärde.12 Motiveringarna i de fall som återkommer i denna uppsats 

innehåller, enlig min mening, ofta såväl specifika (in casu) som generella 

                                                 
8 Påhlsson, 2011, s. 115 f.  
9 Tjernberg, 2012, s. 372.  
10 Melbi, 2005, s. 311-312; Rydin, 2014, s. 29-30. Se även avsnitt 6.2.5.  
11 Påhlsson, 2011, s. 116. 
12 Påhlsson, 2011, s. 120.; Kellgren, 2009, s. 947.  
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uttalanden. Vissa argument för att göra en gemensam bedömning av flera 

rättshandlingar återkommer i flera fall och kan därför läggas som grund för en 

analys.   

1.4.2.2 Tillgänglighetsproblematiken 

I doktrin diskuteras med jämna mellanrum riktigheten i domslut. Ofta görs 

påpekanden om att domskälen inte är uttömmande. Frågan hur domstolarna 

kommer fram till ett visst domslut och vad domskälen ger uttryck för är en viktig 

fråga inom rättsvetenskapen. En beskrivning av hur domstolar kommer fram till ett 

resultat är att en tolkning görs av rättskällorna och sedan tillämpas rättsreglerna på 

det aktuella förfarandet. I doktrin uttalas dock ibland att domsluten är ett resultat av 

en undermedveten process. Begrepp som används i dessa sammanhang är ”process 

of discovery” och ”process of justification”. Det hävdas att process of discovery, 

eller intuitiv tolkning, leder till ett slutresultat. Därpå följer process of justification, 

vilken rättfärdigar slutresultatet genom hänvisningar till rättskällor.13 

Vad som framgår av domskäl kan således skilja sig från vad som skulle framgå av 

den bakomliggande processen, men att dra den slutsatsen att domskälen och den 

bakomliggande processen är varandras motpoler är sannolikt inte ändamålsenligt 

och för den delen förmodligen inte helt sann.14 Ett problem med att studera de 

bakomliggande skälen ligger i svårigheter att utröna vad dessa ska anses vara. Det 

skulle krävas ingående intervjuer med justitieråden, men även dessa riskerar att 

skilja sig från vad som har föranlett slutresultatet på grund av att de olika 

justitieråden kan ha olika uppfattningar om gällande rätt och olika tankesätt.15 

Problemet är kanske tydligast i praxis rörande verklig innebörd där ibland en 

helhetsbedömning av rättshandlingar sker på den vaga grunden att de sedda var för 

sig framstår som säregna eller atypiska.  

Det som framgår av domskäl kan beskrivas som ett uttryck för vad domstolen anser 

vara acceptabla argument. Härigenom ger domstolarna en riktlinje om vad som 

anses vara godtagbara argument i rättstillämpningen och i förlängningen vad som 

kan anföras i en argumentation och avvägning av vad rättsföljden ska bli.16  

                                                 
13 Strömholm, 1996, s. 406 
14 Kellgren, 1997, s. 17.  
15 Påhlsson, 1998 s. 542.  
16 Strömholm, 1996, s. 406 
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1.4.2.3 Terminologi  

I rättspraxis och doktrin förekommer olika beteckningar omklassificering av 

rättshandlingar på grundval av deras verkliga innebörd. Såväl valet av begrepp som 

innehållet i begreppen verkar variera något hos olika författare. De olika begreppen 

verkar ibland ges liknande innehåll, varför det kan ifrågasättas om det finns någon 

betydelsefull skillnad mellan begreppen. Av de begrepp som förekommer kan 

nämnas 1) genomsyn, 2) skatterättslig genomsyn, 3) civilrättslig genomsyn, 4) 

verklig ekonomisk innebörd, 5) verklig civilrättslig innebörd, 6) omklassificering, 

7) omrubricering, 8) omkvalificering, 9) substance over form, 10) skatteflykt, 11) 

helhetssyn och 12) skenrättshandlingar.  

1.4.2.4 Omklassificering, omrubricering och omkvalificering  

När den av skattskyldiga givna beteckning av rättshandlingar frångås av HFD kan 

det tänkas att samtliga av dessa tre begrepp används. Inbördes uppvisar begreppen 

inte någon större skillnad. Det som kan sägas är att omklassificering rör prövningen 

av vilken regel som är föremål för bedömning. Omkvalificering kan å sin sida sägas 

röra själva prövningen under denna norm, som framkommit genom 

klassificeringen. Det kan med andra ord sägas att det först sker en klassificering och 

därefter en kvalificering.17 Omrubricering och omklassificering synes användas 

synonymt. I uppsatsen kommer jag främst att använda begreppet omklassificering.  

1.4.2.5 Genomsyn eller beskattning på grundval av transaktioners verkliga innebörd 

Begreppet genomsyn förekommer i doktrin till synes i vitt skilda betydelser. I det 

följande ska jag beskriva dels hur detta begrepp används, dels kommer jag att 

redogöra för vilken betydelse jag ger begreppet i denna uppsats.  

Begreppet genomsyn har genomgått en stor utveckling under de senaste 

decennierna. I början av 90-talet argumenterade von Bahr för att genomsyn även 

omfattade en helhetssyn.18 Utgångspunkten var därvid att genomsyn endast kunde 

genomföras på enstaka rättshandlingar. Enligt min mening satte von Bahr ett 

likhetstecken mellan å ena sidan beskattning på grundval av rättshandlingars 

verkliga innebörd och å andra sidan genomsyn. Begreppet genomsyn inbegrep 

                                                 
17 Burmeister, 2010, s. 54-55.  
18 von Bahr, 1992, s. 607. 
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under början av 90-talet bedömningen av såväl enstaka som flera rättshandlingar 

vid beskattningen. 

 Den verkliga innebörden blev ett par år senare föremål för diskussion igen. Denna 

gång handlade det om vad som ska anses vara den ”verkliga innebörden”. Gäverth 

menade att domstolarna, vid en bedömning av flera civilrättsligt oantastliga 

rättshandlingar, ska göra en gemensam ekonomisk prövning för att se om 

rättshandlingarnas samlade ekonomiska innebörd överensstämmer med formen. 

Han menar vidare att genomsyn skiljer sig från omklassificering av rättshandlingar. 

Detta bygger på att vid omklassificering så överensstämmer inte formen med den 

juridiska innebörden av rättshandlingar, till skillnad från vad som gäller vid 

tillämpning av genomsyn.19 Det bör tilläggas att Gäverth menar att detta ska kallas 

för ”skatterättslig genomsyn”, men i sin uppsats blandas begreppen, varför 

begreppet genomsyn fick samma betydelse som skatterättslig genomsyn.  

Gäverths uppfattning om genomsyn har mött mycket kritik i doktrin.20 Bergström 

och Hultqvist menar att den metod som domstolarna använder sig av är och bör 

vara vanlig civilrättslig avtalstolkning.21 Bergström menar vidare att begreppet 

genomsyn ska undvaras, eftersom det lätt kan skapa förvirring. Han menar att 

uttrycket ”fastställande av verklig innebörd” ska användas istället för genomsyn 

även i de fall det inte är frågor om verklig ekonomisk innebörd som behandlas.22  

Min uppfattning är att genomsyn i doktrin numera används synonymt med Gäverths 

definition av begreppet. Begreppet genomsyn i sig ser jag inga problem med, 

eftersom det enligt min mening är en träffande bild av vad som sker i dessa 

prövningar, men det infekterade klimatet i doktrin gör att jag avstår från att använda 

begreppet. Genomsyn kan förekomma i citat i uppsatsen. Huvudsakligen använder 

jag mig dock av formuleringen ”fastställande av verklig innebörd”.  

                                                 
19 Se främst Gäverth, 1996 s. 731-772; Även Möller synes vara av denna uppfattning, jfr Möller, 

1995 s. 131 ff.; Möller, 2003 s. 574-575; Möller, 2011 s. 529-535; Gäverth & Möller, 2007, s. 654.  
20 Arvidsson och Silfverberg har kritiserat Gäverths avhandling. Arvidsson, 1999, s. 195-223; 

Silfverberg, 1999, s. 270-276.  
21 Bergström, 2003, nya tendenser under senare tid?. s. 10; Bergström, 2003, tolkningsprinciper – 

ännu en gång, s. 645-646; Hultqvist, 2007 s. 701-702; Hultqvist, 2008 s. 621-622.   
22 Bergström, 2003, tolkningsprinciper - ännu en gång, s. 645.  
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1.4.3 Metod avseende mervärdesbeskattningen  

I avsnittet avseende mervärdesbeskattningen är syftet att utreda hur gällande rätt ser 

ur avseende helhets- och delningsbedömningar av flera transaktioner. Det är hur 

helhets- och delningsbedömningar görs i samband med frågan om rätt skatteklass 

som kommer att behandlas i detta sammanhang, vilket motiveras av 

utrymmesskäl.23 Eftersom mervärdesbeskattningen är harmoniserad inom EU 

kommer praxis från såväl nationell som från EU-nivå att behandlas och jämföras. 

Avseende problematiken vid tolkning av praxis, se kap. 1.4.2 här ovan.  

1.4.4 Urval av praxis  

Inom områdena mervärdesskatt och inkomstskatterätt är praxis omfattande. Urval 

av rättsfall har skett till stor del med ledning av doktrin. Inom 

mervärdesbeskattningen kommer ett avsnitt att behandla praxis från EUD. Jag har 

utgått från svensk praxis där det har visat sig att fallet Card Protection Plan24 är det 

rättsfall som det oftast hänvisas till. Utifrån det rättsfallet har jag sökt under 

bibliografiska uppgifter på hemsidan EUR-Lex25 för praxis som hänvisar till 

nämnda rättsfall. Gällande svensk praxis inom mervärdesbeskattningen har doktrin 

och i synnerhet Skatteverkets handledning för mervärdesbeskattning26 varit ledande 

för urvalet av rättsfall. Därutöver har jag sökt på HFD:s hemsida för senare praxis. 

Det sistnämnda gäller även för urval av praxis inom området inkomstbeskattning.  

1.5 Disposition  

Analys sker löpande genom uppsatsen.  

Kapitel 2 – Här görs en närmare beskrivning av ämnet och en uppdelning sker av 

olika helhetsbedömningar. Det ges även en inblick i grunden för problemen.  

Kapitel 3 – I detta kapitel berörs vissa redovisningsrättsliga frågor, såsom vad är 

god redovisningssed och frågan huruvida de allmänna råden måste följas. Detta 

kapitel har stor betydelse för den fortsatta framställningen i kapitel 4.  

                                                 
23 Helhets- och delningsbedömningar har även betydelse för rätt skattesubjekt och frågan om rätt 

omsättningsland. C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) mot Commissioners of Customs & 

Excise, REG 1999 s. I-00973, p. 27.  
24 C-349/96.   
25 Eur-lex.europa.eu.  
26 SKV:s handledning för sambandet.  



11 

 

Kapitel 4 – Här behandlas olika helhets- och delningsbedömningar som kommer 

till uttryck i de allmänna råden, och särskilt i K3. Det ges även exempel på vissa 

schablonregler som förekommer inom K2.  

Kapitel 5 – Detta kapitel behandlar frågan om sambandet mellan redovisning och 

dels inkomstskatterätt, dels mervärdesbeskattningen. Frågan har relevans för när 

svaret på frågor inom exempelvis inkomstskatterätten ska hämtas från 

redovisningen.  

Kapitel 6 – I detta kapitel redogörs för vissa problem som uppkommer inom 

inkomstskatterätten. Frågor som behandlas här är behandlingen av 

utredningskostnader för förvärv av inkomstkälla och blandade fång.  

Kapitel 7 – Detta kapitel behandlar verklig innebörd och den helhetssyn som 

förekommer inom ramen för fastställandet av verklig innebörd.  

Kapitel 8 – Konklusioner om inkomstskatterätten.  

Kapitel 9 – Huvudsaklighets- och delningsprincipen inom mervärdesbeskattningen. 

I detta kapitel analyseras såväl praxis från HFD som från EUD. Fokus ligger på 

EUD:s praxis inom området och hur svensk praxis förhåller sig denna.  

Kapitel 10 – Generella slutsatser.  
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2 Indelning av helhets- och delningsbedömningar  

2.1 Introduktion till ämnet 

I uppsatsen behandlas ett flertal helhets- och delningsbedömningar. I uppsatsen görs 

en indelning efter helhets- och delningsbedömningar av dels normer och principer 

avseende enstaka rättshandlingar och tillgångar, dels lagtolkningsmetoder som 

berör bedömningen av flera rättshandlingar. I det följande kommer jag att beskriva 

de olika kategorierna och visa på vilka problem som uppkommer i de olika 

grupperna. Det ska också redan nu nämnas att de två grupperna till stor del är 

beroende av varandra. Fastställande av verklig innebörd och substance over form 

har stor betydelse för den förstnämnda gruppen, liksom normernas utformning har 

en självklar betydelse för lagtolkning. För denna uppsats anser jag det dock vara av 

vikt att göra en indelning på grund av att det är olika problem som uppkommer.  

2.2 Problematik vid bedömningen av enstaka rättshandlingar 

2.2.1 Undergrupper till bedömning av enstaka rättsfigurer  

Inom kategorin enstaka rättsfigurer uppkommer en mängd olika problem vilka i sig 

kan utgöra undergrupper till denna huvudkategori. Det kan göras en uppdelning 

mellan transaktionsrelaterade problem och tillgångsrelaterade problem. Inom den 

förstnämnda gruppen kan en uppdelning göras mellan problem som hänför sig till 

det överförda objektet och problem som berör motprestationen. För 

tillgångsrelaterade problem kan en uppdelning göras mellan dels problem relaterade 

till tillgångens beståndsdelar, dels värdering och kostnadsföring av tillgångarna.  

2.2.2 Transaktionsrelaterade problem  

Problem som hänför sig till det överförda objektet.  

Det kan uppkomma situationer inom ramen för de enskilda prestationerna från 

Person A respektive B som föranleder att det blir nödvändigt att göra en helhets- 

eller delningsbedömning av de utförda prestationerna. Med utgångspunkt i Person 

A:s beskattning kan det exempelvis vara av intresse huruvida det är en enstaka 

leverans av varor eller flera leveranser av varor. Frågan får betydelse för när 

prestationerna ska påverka beskattningsunderlaget. 

Det kan även vara så att prestationen från Person A innebär en leverans av olika 

varor respektive dels en vara, dels en tjänst. De överförda resurserna från Person A 
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kan vara kopplade till olika skattesatser eller i förekommande fall skattefria 

respektive skattepliktiga. Tydligast blir detta inom mervärdesbeskattningen, där det 

finns fyra olika skattesatser.27 En liknande problematik uppstår till följd av att det 

finns olika kostnadsföringsmodeller, exempelvis direktavdrag, 

värdeminskningsavdrag och realisationsvinst/förlust. Av stor vikt för beskattningen 

blir i dessa fall huruvida de olika resurserna ska ses som en enhet eller separata 

delar. Om å ena sidan denna bedömning leder till att resurserna ska behandlas som 

enskilda transaktioner uppkommer en problematik vad gäller värderingen av de 

olika delarna.28 Om å andra sidan bedömningen leder till att resurserna ska 

behandlas gemensamt uppkommer frågan vilken av resurserna som ska anses vara 

den huvudsakliga.  

Problem som hänför sig till motprestationen 

Rättsfigurer förutsätter inte sällan att en prestation från Person A motsvaras av en 

motprestation från Person B, så kallade onerösa fång. Det kanske mest 

grundläggande exemplet är att ett köp förutsätter dels en prestation från Person A i 

form av leverans av vara, dels en prestation från Person B i form av erläggande av 

monetär ersättning.  

Vad ersättningen för en prestation består av kan också vålla problem vid 

beskattningen, det finns exempelvis olika regler avseende byten och köp.29 Även 

ersättningens storlek kan vålla problem, eftersom det kan sägas att en skillnad 

mellan ersättningens storlek och värdet för tillgången medför att överlåtelsen 

innefattar ett gåvomoment. Det är självklart så att det även finns en möjlighet att 

differenser mellan värdet på det överförda objektet och värdet på ersättningen vilar 

på affärsmässig grund. Gåvor är skattefria och därför måste en gränsdragning göras 

för hur stor del av överlåtelsen som ska avse gåva respektive köp.30 På samma sätt 

måste en gränsdragning i vissa fall göras när ersättningen består i ett annat föremål, 

ett byte, och det föreligger en värdedifferens mellan de bytta objekten.  

                                                 
27 Kap. 9.  
28 Kap. 9. 
29 Byten likställs huvudsakligen vid köp, se dock reglerna för framskjuten beskattning vid 

andelsbyten, 48 a kap. IL.  
30 Kap.6.2. 
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2.2.3 Tillgångsrelaterade problem 

Till tillgångsrelaterade problem räknas i denna uppsats frågor som uppkommer till 

följd av kostnadsföring och värdering av tillgångar. Denna grupp skiljer sig från 

ovan nämnda genom att problemen tidsmässigt hänför sig till en period efter 

transaktionernas genomförande. Det är frågan om bedömningar av tillgångar i 

skattskyldigs ägo. Grundläggande frågor är vilka utgifter som ska hänföra sig till 

olika tillgångar. Typiska problem inom denna grupp är dels identifiering av 

tillgångar, dels värdering och kostnadsföring.  

Inom ramen för identifieringsproblematiken uppstår frågor som rör hur tillgångar 

ska behandlas som innehåller inslag av olika tillgångsslag, men även hur en grupp 

av tillgångar av samma slag värderas, se exempelvis värdering av lager. 

Identifieringsfrågan kommer endast att behandlas ytligt i uppsatsen, även om det 

kan sägas att denna problematik har en stark koppling till kostnadsföringen.31  

Problematiken vid kostnadsföring av utgifter som hänför sig till olika tillgångar 

uppstår till följd av att det finns olika kostnadsföringsmodeller, exempelvis 

direktavdrag, värdeminskningsavdrag och realisationsbeskattning. Det finns 

exempelvis regler i 18 kap. IL som anger att inventarier ska kostnadsföras genom 

årliga värdeminskningsavdrag.32 Det finns även möjlighet till direktavdrag om 

värdet på tillgången understiger ett halvt prisbasbelopp eller att den beräknade 

livslängden antas vara högst tre år.33 Det är därför ganska självklart att en 

helhetsbedömning av inventarier påverkar beskattningen.  

Värdering av anskaffningsutgifter av tillgångar har stor betydelse för beskattningen. 

Till anskaffningsutgifter räknas inte bara den lämnade ersättningen, utan ibland 

även andra utgifter. Ett exempel är utredningskostnader för anskaffning av aktier, 

vilka kommer att behandlas i kapitel 6.1. En grundläggande fråga är vilka kostnader 

som ska hänföra sig till anskaffningen och även huruvida frågan om vad som räknas 

till anskaffningskostnader behandlas på liknande sätt i olika sammanhang.   

                                                 
31 Kap. 4.3.  
32 18 kap. 3 § IL.  
33 18 kap. 4 § IL.  
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2.3 Problematik vid bedömningen av flera rättshandlingar  

Vid bedömningen av flera rättshandlingar kan resultatet av en samlad bedömning 

skilja sig från resultatet av en bedömning av transaktionerna sedda var för sig. Dessa 

bedömningar skiljer sig från problemen som uppstår vid den andra gruppen, kanske 

främst genom att det är svårare bedömningar. Lagtolkning och bedömning av flera 

rättshandlingar består enligt min uppfattning ofta av att omständigheter utanför en 

transaktion betraktas, i ett led att tolka huruvida enskilda rekvisit i så kallade 

kvalifikationsnormer är uppfyllda. Ofta uttalas att rättshandlingarna framstår som 

konstlade eller säregna och att det är frågan om skatteplanering.34   

 Inom redovisningsrätten kommer dessa bedömningar till uttryck genom principen 

om substance over form och rättvisande bild.35 Inom inkomstskatterätten 

uppkommer helhetsbedömningar främst vid tillämpning av skatteflyktslagen och 

genom praxis rörande verklig innebörd.36 Inom mervärdesbeskattningen 

förekommer liknande flerledsresonemang bland annat vid tillämpning av principen 

om förbud mot förfarandemissbruk som har vuxit fram i praxis från EU-domstolen 

och som numera tillämpas av svenska domstolar.37 I denna uppsats kommer dock 

endast substance over form och verklig innebörd att behandlas. 

Problematiken vid tillämpning av verklig innebörd och substance over form är att 

verkligheten ser annorlunda ut än vad som har redovisats. Ibland kan det hävdas att 

rättshandlingarna är konstgjorda.38 Inte sällan har rättshandlingar och förhållanden 

som inte är direkt del av de bedömda rättshandlingarna beaktats vid en så kallad 

helhetssyn.39 De utomstående omständigheterna vägs in i en bedömning av hur 

transaktioner ska klassificeras och i förlängningen hur beskattning ska ske. Ett 

problem som uppstår är när dessa yttre omständigheter ska beaktas vid 

bedömningen av enstaka rättshandlingar eller enstaka rekvisit. Det blir framförallt 

                                                 
34 Gäverth & Möller, 2007, s. 653 och 661; Burmeister, 2011, s. 71.  
35 Bjuvberg, 2006 behandlade rättvisande bild i viss mån; Johansson, 2010 behandlade substance 

over form.  
36 Skatteflyktslagen har behandlats av Rosander, 2007. Verklig innebörd har behandlats relativt 

utförligt i doktrin, se exempelvis Burmeister, 2012; Gäverth 1996, vilken var del av hans avhandling. 

Verklig innebörd har även diskuterats flitigt i skattetidningar under de senaste decennierna.  
37 Kristoffersson, 2013; von Bahr, 2013.  
38 Simon Almendahl, 2011.  
39 Bergström, 1999, s. 328; Burmeister, 2011, s. 71.  
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praxis som avgör vilka argument som medför att en sådan helhetsbedömning 

företas.   

Resultatet av helhetsbedömningar i kan beskrivas som en omklassificering av 

rättshandlingarna. Omklassificeringen kan resultera i att rättshandlingarna 

behandlas som skenrättshandling, med följden att de helt bortses ifrån vid 

beskattningen, eller att de behandlas som en annan rättsfigur, med resultatet att 

beskattningen påverkas på annat sätt. Exempel på sistnämnda kan vara att två 

motstående gåvor behandlas som köp eller byte.40 Med andra ord finns det en stark 

koppling till de ovan nämnda frågorna.  

  

                                                 
40 HFD mål nr. 1233-12, meddelad 2013-02-04. Se kap. 7.  
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3 Redovisningsrättsliga spörsmål  

3.1 Inledning  

I kapitlet beskrivs först redovisningsrättens ramlagar som kan sägas sätta upp de 

yttersta gränserna för hur redovisning ska ske. Därefter sker en utredning av 

begreppet god redovisningssed, närmare bestämt dess innehåll och i vilken mån den 

är tvingande. Utvecklingen på senare år, samt Bokföringsnämndens K-projekt 

behandlas innan den avslutande sammanfattningen.  

3.2 Redovisningsrättens ramlagar  

Regler om företags redovisning41 finns i Bokföringslag (1999:1078) (BFL), 

Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL), Lag (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag och Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag.42 BFL reglerar frågor om kretsen av bokföringsskyldiga, 

räkenskapsår, bokföringsskyldighetens innebörd, löpande bokföring och 

verifikationer, hur den löpande bokföringen ska avslutas, arkivering av 

räkenskapsinformation samt ansvarandet om utvecklingen av god 

redovisningssed.43 

ÅRL reglerar års- respektive koncernredovisning och innehåller regler om hur vissa 

poster ska värderas och klassificeras.44 Regleringarna gällande värdering av poster 

utgör grunden för värderingar, men hur vissa poster ska värderas mer specifikt 

återfinns i den utfyllande normgivningen. I ÅRL anges att redovisning ska ske 

enligt god redovisningssed.45 Lagarna är till sin karaktär öppna och rymmer flera 

tolkningsmöjligheter.  

3.3 God redovisningssed  

På grund av att ÅRL och BFL har karaktären av ramlagar krävs det även 

kompletterande normgivning, vilket tydliggörs genom hänvisning till god 

redovisningssed (se 2 kap 2 § ÅRL och 8 kap 1 § BFL).46 I förarbetena till BFL 

                                                 
41 Begreppet redovisning ges ibland en mycket vid innebörd. I begreppet inryms även intern 

redovisning, som inte är lagstadgad. Se prop. 1998/99:130, s. 174. I denna uppsats ska med 

begreppet redovisning förstås extern redovisning, vilket innefattar löpande bokföring, årsbokslutet, 

års- och koncernredovisningar samt delårsrapporter.  
42 Jag kommer inte att behandla de två sistnämnda lagarna i denna framställning. 
43 För sistnämnda, se 8 kap. 1 § BFL.  
44 Se 4 kap. ÅRL.  
45 Se 2 kap. 2 § ÅRL.   
46 Prop. 1995/96:10, s. 179; Prop. 1998/99:130, s. 180; Bjuvberg 2006, s. 73.  
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diskuterades frågan om innehållet i god redovisningssed skulle införas i lag. Det 

framgick dock att den snabba utvecklingen på området, bl.a. till följd av den stora 

internationella inverkan på svensk redovisningsrätt,47 innebar att innehållet i god 

redovisningssed ständigt måste kunna omprövas. Den jämförelsevis långsamma 

lagstiftningsprocessen ansågs sämre lämpad att medge sådana kontinuerliga och 

snabba förändringar.48 Inte heller en starkare förankring i redovisningspraxis ansågs 

lämplig, dels på grund av att det ibland kan vara svårt att fastställa vad som är 

gällande redovisningspraxis, dels på grund av att inte heller redovisningspraxis är 

väl lämpad till sådana kontinuerliga och snabba förändringar.49 Istället ålades, som 

även tidigare gällt, Bokföringsnämnden (BFN), Finansinspektionen och 

Redovisningsrådet att ansvara för framtagandet av god redovisningssed.50  

BFN är en statlig myndighet, vars uppgift det är att främja utvecklingen av god 

redovisningssed i företagens bokföring och offentlig redovisning. Myndigheten 

uppfyller denna uppgift främst genom att ta fram allmänna råd.51 Trots att 

publikationerna från BFN klassificeras som allmänna råd, även av myndigheten 

själv, så förekommer uttrycket ska genomgående i publikationerna.52 Sådan 

formulering kan ge upphov till missförstånd om att dessa allmänna råd är bindande, 

liknande lagregleringar. Domstolarna ska dock ha det yttersta ansvaret för 

bedömningen av vad som utgör god redovisningssed.53 I och med att BFN i 8 kap. 

1 § BFL åläggs ansvar att främja god redovisningssed uppkommer frågan om 

BFN:s uppfattning om god redovisningssed måste följas av domstolarna respektive 

de redovisningsskyldiga.  

För det första har BFN inte normgivningsmakt i regeringsformens mening.54 

Uttalanden från BFN har karaktären av allmänna råd, vilket innebär att de per 

definition inte är bindande. Enligt BFN kan dock avvikelser endast undantagsvis 

göras från de allmänna råden utan att samtidigt bryta mot lagen.55 Utöver de 

                                                 
47 Främst bör här International Accounting Standards Board (IASB) nämnas.  
48 Prop. 1998/99:130, s. 182.  
49 Prop. 1998/99:130, s. 187.  
50 Prop. 1998/99:130, s. 191. Redovisningsrådet lades ner under 2007. Dess rekommendationer hade 

under en övergångsperiod viss tillämpning, men den har av allt att döma förlorat relevans i dagsläget. 

Finansinspektionens arbete lämnas utan hänseende i det följande.  
51 Hultqvist, 2009 s. 260-261.  
52 Se exempelvis BFNAR 2012:1. Redan i inledningen används uttrycket ”ska” fem gånger.  
53 Prop. 1998/99:130, s. 187.  
54 Se 8 kap 3 § Regeringsformen (1974:152).  
55 http://www.bfn.se/BFN/normgivning.aspx, hämtad 2014-03-06, 14:00.  
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allmänna råd som publiceras ger myndigheten utlåtanden i enstaka rättsfall som 

behandlar det materiella innehållet i god redovisningssed. Uttalandena i dessa fall 

har enligt Norberg gått från att vara generella till att bedöma det enskilda företagets 

redovisning.56 När det gäller generella uttalanden kan sägas att domstolen ges större 

utrymme att göra en egen bedömning, än vad som gäller vid uttalanden som riktar 

sig till det enskilda företagets redovisning.  

Domstolarna är inte bundna av uttalanden från expertorgan, vilket följer av att 

domstolarna endast är bundna av bindande föreskrifter i regeringsformens 

mening.57  Uttalanden från BFN, både generella och specifika, ges dock stor 

betydelse i praxis avseende god redovisningssed.58 I propositionen till BFL hävdas 

till och med att ”[n]ormalt bör det emellertid föreligga alldeles särskilda 

omständigheter (min kursivering, så även nedan) för att man skall gå ifrån den 

bestämningen av god redovisningssed som har gjorts av ett av samhället utpekat 

normgivande organ”59. Det framstår således som att det skulle vara svårt att frångå 

uttalanden från BFN:s uttalanden, särskilt målsspecifika sådana, vid bedömning om 

innehållet i god redovisningssed.60  

Det är dock inte uteslutet att domstolarna kan frångå nämnda uttalanden, vilket kan 

sägas ha sin grund i en av definitionerna till god redovisningssed. I förarbetena till 

gamla bokföringslagen definierades god redovisningssed som ”en faktiskt 

förekommande praxis (min kursivering, så även nedan) hos en kvalitativt 

representativ krets av bokföringsskyldiga … Stor betydelse för innebörden av 

begreppet har givetvis de uttalanden i redovisningsfrågor som görs av den praktiskt 

och teoretiskt verksamma expertisen på redovisningsområdet”61. Härav följer att 

BFN teoretiskt sett inte är den enda källa varur god redovisningssed kan utrönas.  

För att en redovisningsmetod, som tillämpas av en kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga, ska kunna godtas som god redovisningssed torde även krävas 

                                                 
56 Norberg, 2003, s. 516.   
57 Von Bahr, 1991, s. 747.  
58 Prop. 1998/99:130, s. 180.  
59 Prop. 1998/99:130, s. 189.  
60 Jfr. Thorell, 1984, s. 49. Thorell kommer till samma slutsats, dock genom ett annat resonemang. 

Thorell menar att det är svårt att frångå uttalanden på grund av att BFN består av ett stort antal 

intressentgrupper. Det kan nämnas att nämnden består av ledamöter från bl.a. Skatteverket, 

Föreningen Auktoriserade Revisorer, Svenskt Näringsliv och Finansdepartementet.  
61 Prop. 1975:104, s. 148; prop. 1998/99:130, s. 180. 
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att metoden inte strider mot BFL eller ÅRL.62 Situationer kan då uppstå där det 

finns två olika metoder att redovisa en viss transaktion; den ena från ett uttalande 

från BFN, den andra från en kvalitativt representativ krets.  

Under förutsättningen att domstolen godkänner den kvalitativt representativa 

kretsen, samt att redovisningsmetoden varken strider mot BFL eller ÅRL, borde 

domstolen i ett sådant fiktivt fall kunna komma fram till slutsatsen att 

redovisningsmetoden är godtagbar, trots att den strider mot BFN:s uppfattning om 

god redovisningssed.  

Det jag vill belysa med detta är två saker: 1) att det i slutändan är domstolen och 

inte BFL som ska uttolka vad som utgör god redovisningssed och 2) att BFN:s 

mening i praktiken oftast är avgörande. I de allra flesta fallen har HFD följt BFN:s 

yttranden.63 En annan fråga är vilken ställning prejudikat från HFD har i förhållande 

till god redovisningssed. Eftersom god redovisningssed är föränderlig måste 

försiktighet iakttas vid åberopande av praxis från HFD. I en situation där god 

redovisningssed och domstolspraxis ger olika resultat anses nämligen god 

redovisningssed äga företräde.64  

3.4 Utvecklingen inom redovisningsrätten 

3.4.1 Internationellt inflytande  

Området för redovisning har genomgått stora förändringar under de senaste 

decennierna. Det är inte bara reglerna som har förändrats, utan sammansättningen 

av normbildare på området har också förändrats. Den svenska redovisningsrätten 

har påverkats dels av medlemskapet i EU, dels av utländska normsystem; främst 

US GAAP och IASB/IFRS.65 Efter inträdet i EU infördes ÅRL som ett led att 

anpassa Sveriges redovisningslagstiftning till EU:s redovisningsrätt.  

År 2002 antogs förordning 1602/2002/EG om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder (IAS-förordningen) av Europaparlamentet och Rådet. I 

artikel 1, nämnda förordning, framgår att syftet med förordningen är att garantera 

                                                 
62 Se Hultqvist, 2009, s. 262-263.   
63 von Bahr, 1991, s. 751 ff.; Norberg, 2003, s. 515-516.  
64 RÅ 1999 ref. 32; Norberg, 2003, s. 503 ff.; Kellgren & Bjuvberg 2009.  
65 Bjuvberg 2006, s. 49. IASB står för International Accounting Standards Board. US GAAP är den 

amerikanska redovisningsstandarden. GAAP är förkortning av ”generally accepted accounting 

principles”.  
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en hög grad av insyn och jämförbarhet i redovisningen mellan de olika länderna, 

för att på så sätt säkerställa att den gemensamma kapitalmarknaden och den inre 

marknaden kan fungera ändamålsenligt. IAS-förordningen innebär för vissa företag 

att de i sin koncernredovisning måste följa internationella standarder. Med 

internationella standarder förstås IAS (International Accounting Standards) och 

IFRS (International Financial Reporting Standards).66 I och med förordningen 

infördes således ett krav för noterade företag att tillämpa internationella 

redovisningsstandarder i sin koncernredovisning.67 Medlemsstaterna gavs även 

möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för IASB:s standarder till att gälla 

även för onoterade företags koncern- och årsredovisning.68  

Som följd av antagandet av förordningen tillsattes en utredning om införandet av 

IAS-förordningen i svensk lagstiftning. Utredningen resulterade i SOU 2003:7169 

och proposition 2004/05:2470. I både propositionen och utredningen diskuterades 

huruvida det skulle ställas ett krav alternativt att ge noterade företag möjlighet till 

att upprätta även årsredovisning enligt IFRS/IAS.71  

Mot bakgrund av att det för dessa företag uppställdes krav på koncernredovisning i 

enlighet med nämnda internationella redovisningsstandard, ansågs det, ur rent 

redovisningsmässiga utgångspunkter, naturligt att tillämpa internationella 

redovisningsstandarder även i årsredovisningen.72 Skattemässiga skäl talade dock 

mot en sådan reglering. På grund av skillnader mellan de svenska och de 

internationella redovisningsnormerna skulle även beskattningen påverkas i hög 

grad, vilket ansågs icke önskvärt. Det ansågs föreligga en risk för att den högre 

komplexiteten i IASB:s regelverk skulle sprida sig till skatterätten. Därutöver 

anfördes att den svenska lagstiftarens inflytande över beskattningen skulle minskas 

till följd av förlorat inflytande över redovisningen.73 Det ansågs därför inte lämpligt 

att införa en möjlighet för noterade bolag att upprätta årsredovisning enligt 

                                                 
66 Art. 2, IAS-förordningen.  
67 Art. 4, IAS-förordningen.  
68 Art. 5, IAS-förordningen.  
69 SOU 2003:71.  
70 Prop. 2004/05:24.  
71 Skillnaden mellan koncernredovisning och årsredovisning kan uttolkas ur 7 kap. 32 §, där det blir 

tydligt att färre regler i ÅRL blir tillämpliga vid upprättandet av koncernredovisning än 

årsredovisning.  
72 Prop. 2004/05:24, s. 64.  
73 Sambandet mellan redovisning och beskattning behandlas i kapitel 5.  
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internationella redovisningsstandarder. För icke-noterade bolag ansågs det vara 

befogat att införa en möjlighet att följa de internationella redovisningsnormerna i 

koncernredovisningen, men inte i årsredovisningen.74  

3.4.2 K-projektet  

År 2004 beslutade BFN om en ny inriktning på normgivningsarbetet. I beslutet 

ingick det så kallade K-projektet. K-projektet innebär att det numera finns fyra olika 

regelverk, ett för respektive kategori av företag.75  

Redovisningsregelverk för olika företagskategorier 

K1  1) Enskilda näringsidkare som upprättar 

förenklat årsbokslut. BFNAR 2006:1  

2) Ideella föreningar. BFNAR 2009:1 

6 kap. 3 § st. 2 och 6 § BFL, 1 

kap. 3 § st. 1 p. 5 ÅRL. 

K2  1) Mindre aktiebolag. BFNAR 2008:1  

2) Mindre ekonomiska föreningar.  

BFNAR 2009:1  

6 kap. 3 § BFL, 1 kap. 3 § st. 1 p. 

5 ÅRL.  

K3  Huvudregelverket för upprättandet av 

årsredovisning. BFNAR 2012:1.   

6 kap. 1 och 3 §§ BFL76, 1 kap. 

3 § st. 1, p. 4 ÅRL.  

 

K4 IFRS-redovisning. Noterade företag ska 

upprätta koncernredovisning enligt IFRS. K4 

ligger utanför BFN:s kompetensområde.  

 

 

I uppsatsen kommer K3 (BFNAR 2012:1) vara utgångspunkten för analys, men K2 

(BFNAR 2008:1) och K1 (BFNAR 2006:1) kommer att användas inom ramen för 

jämförelser.77  

Målet med K1 och K2 är att åstadkomma enkla, tydliga och heltäckande regler för 

mindre företag. Ett företag som väljer att redovisa enligt K1 eller K2 ska tillämpa 

samtliga regler i det allmänna rådet.78 Målet att åstadkomma enkla 

                                                 
74 Prop. 2004/05:24, s. 64-65; SOU 2003:71, s. 97-99. 
75 Dnr 28/04 av 2004-05-10.  
76 Det föreligger ett krav för stora företag att upprätta års-redovisning enligt K3. Mindre företag har 

möjlighet att upprätta årsbokslut enligt K3. 
77 Det är således redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1) och mindre 

aktiebolag (BFNAR 2008:1) som jag jämför med i givna fall. Regelverken för ideella föreningar 

och mindre ekonomiska föreningar lämnas utanför jämförelsen av utrymmesskäl.   
78 BFNAR 2012:2 p. 5 stadgar att de allmänna råden ska tillämpas i sin helhet om inget annat 

uttryckligen sägs. Detta följer även av inledningen till BFN 2008:1. Huruvida det skulle anses strida 

mot god redovisningssed att utnyttja de möjligheter som återfinns i ÅRL kan dock ifrågasättas. 
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redovisningsregler har i vissa fall inneburit en begränsning av de möjligheter som 

återfinns i ÅRL. Så är fallet med aktivering av egenupparbetade immateriella 

tillgångar och värdering av finansiella instrument till verkligt värde.79 Om ett 

företag önskar dra nytta av sådana möjligheter kan det istället välja att tillämpa K3, 

som är ett mer principbaserat regelverk.80 Ett företag som däremot enligt BFL ska 

upprätta årsredovisning måste följa K3.81  

K3 är baserat på International Financial Reporting Standards for Small and 

Medium-sized Entities (SME). Kapitelindelningen och kommentartexten är till stor 

del hämtade från SME. Det föreligger dock vissa skillnader mellan SME och K3, 

till stor del på grund av anpassningar i K3 till ÅRL och inkomstskattelagen 

(1999:1229) (IL).82  

3.5 Sammanfattning  

Att försöka uttolka vad som utgör god redovisningssed enligt en traditionell juridisk 

metod med tillhörig rättskällehierarki kan bereda svårigheter. Den snabba 

utvecklingen på redovisningsområdet är en av förklaringarna härtill. Att det sker 

kontinuerliga förändringar medför bl.a. att praxis på området riskerar att förlora 

relevans. Försiktighet bör därför iakttas vid tolkning av domstolspraxis när god 

redovisningssed ska uttolkas. Den snabba utvecklingen i kombination med 

mängden av situationer som regleras av god redovisningssed leder även till att en 

lag om god redovisningssed blir mindre lämplig. Därför har istället BFN fått 

ansvaret för främjandet av god redovisningssed. Vidare har BFN inte 

lagstiftningsmakt i regeringsformens mening, deras allmänna råd är därför inte 

formellt bindande. Omständigheten att domstolarna i de allra flesta fall följer 

uttalanden från myndigheten leder dock till att deras allmänna råd i stort sett måste 

beaktas i redovisningen.  

 

                                                 
Gällande K1 så anges i p. 1.1-2 att ”detta råd ska tillämpas av fysiska personer som upprättar ett 

förenklat årsbokslut”.  
79 Dnr 07/30 av 2010-06-18, s. 1.  
80 Dnr 07/30 av 2010-06-18, s. 1.  
81 Det är dock som påpekats i Avsnitt 2.3 inte ett tvång i teorin. I praktiken torde HFD dock följa 

detta råd. Årsredovisning skiljer sig från årsbokslut och förenklade årsbokslut, se 6 kap. 1, 4 och 6 

§§ BFL.  
82 Dnr 07/30 av 2010-06-18, s. 2 
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4 Helhets- och delningsbedömningar i redovisningsrätten 

4.1 Inledning  

De allmänna råden inom redovisningsrätten innehåller en rad olika regleringar. I 

det följande kommer främst klassificeringsfrågor att tas upp, även om frågor 

rörande värdering och periodisering har relevans för den kommande 

framställningen. Det finns såväl generella principer som mer specifika regleringar 

inom normgivningen. Av utrymmesskäl kommer inte samtliga aspekter kunna 

behandlas i denna uppsats. Fokus i detta kapitel ligger på helhets- och 

delningsbedömningar av transaktioner, anläggningstillgångar och varulager.  

4.2 Helhets- och delningsbedömningar av transaktioner i K3 

I p. 23.7 K3 anges huvudregeln för helhets- och delningsbedömningar av 

transaktioner inom redovisningsrekommendationen:   

”Varje transaktion ska redovisas för sig om inte annat sägs i andra och tredje 

styckena.   

Om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden och om 

delarna och beloppen kan identifieras separat, ska en transaktion redovisas i delar.  

Två eller flera transaktioner ska redovisas tillsammans om de hör samman på ett 

sådant sätt att de utgör en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte kan 

förstås annars”83  

Huvudregeln är således att transaktioner ska redovisas separat. I de två ovanstående 

styckena omnämns ”ekonomisk innebörd”. I detta sammanhang kan det vara av vikt 

att säga något om vad som kan menas med den ekonomiska innebörden.84 I p. 2.7 

K3 anges att transaktioner (samt andra händelser) ska redovisas i enlighet med sin 

ekonomiska innebörd. I kommentaren till punkten anges att betydelsen av att en 

transaktion ska redovisas enligt sin ekonomiska innebörd gör att redovisningen av 

en transaktion inte alltid överensstämmer med sin juridiska form (substance over 

form). Den ekonomiska innebörden ställs alltså som motpol till den av parterna 

valda beteckningen på rättshandlingarna.85 Det bör i sammanhanget påpekas att det 

även inom juridiken synes vara en hävdvunnen uppfattning att parterna inte råder 

                                                 
83 BFNAR 2012:1, p. 23.7.  
84 Uttrycket ekonomisk innebörd är enligt min mening minst sagt svårgripbart och jag gör inga 

anspråk på att producera en uttömmande definition.  
85 Johansson, 2010, s. 38 ff.  
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över rättshandlingars beteckning, utan att det är affärshändelsernas innehåll som är 

av avgörande betydelse. Formuleringen ”ekonomisk innebörd” kan därför anses 

vara något missvisande, eftersom det även juridiskt sett hade varit korrekt att frångå 

den av parterna valda beteckningen.  

Uppdelning av en transaktion 

I det andra stycket i p. 23.7 K3 förekommer två rättsfakta som måste vara uppfyllda 

för att delning ska ske. Det första är den ovan diskuterade ekonomiska innebörden, 

det andra är att beloppen för respektive del måste vara identifierbara. Av stor vikt i 

bedömningen av vad som är identifierbart är huruvida de respektive delarna kan 

värderas separat. I kommentaren till p. 23.7 K3 återfinns två exempel på när 

uppdelning ska ske. Det första exemplet avser försäljning av en produkt, där det i 

priset inkluderas ett identifierbart belopp för service och underhåll. Det andra 

exemplet avser så kallade kundlojalitetsprogram86, där en viss del av ersättningen 

kan hänföras till en framtida intäkt.  

Det kan konstateras att det enligt BFN anses att kundlojalitetsprogram och service-

uppdrag kan ses som prestationer som utgör självständiga intäktsgrundande 

affärshändelser. Vilken grund detta vilar på är dock något oklart. En möjlig 

förklaring är att dessa prestationer (service och underhåll) kan anses ha ett värde i 

sig och inte är beroende av den första prestationen. Med detta menar jag att 

kunderna hade kunnat betala för prestationen i sig i ett senare skede. Den är således 

inte strikt beroende av den andra prestationen.  

Huruvida den förutbetalda servicen faktiskt kommer att utnyttjas är en fråga som 

borde kunna få inverkan på redovisningen av service som en separat 

affärshändelse.87 Om en säljare har bedrivit försäljning av liknande varor under 

flera års tid och aldrig behövt utföra servicetjänster vore det, enligt min mening, 

märkligt om servicetjänsten skulle behandlas som en separat affärshändelse. Om 

säljaren för statistik över hur ofta service utförs borde denna kunna påverka 

                                                 
86 Med ett kundlojalitetsprogram avses vanligtvis att en kund vid ett köp av en vara erhåller 

”bonuspoäng”, vilka i ett senare skede kan användas till att köpa andra varor eller få rabatt hos 

samma försäljare. Kundlojalitetsprogram kan fungera på olika sätt. Kunder kan vara tvungna att 

samla ihop ett minsta antal poäng för att lösa in dem, eller också kan det anges att poängen bara kan 

användas under en begränsad tid. 
87 p. 2.18-2.19 i K3.  
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beräkningen av hur stor del av intäkten som hänför sig till servicen respektive 

försäljning av produkt. Motsvarande borde gälla för kundlojalitetsprogrammen.  

Samlad redovisning av flera transaktioner  

Tredje stycket i p. 23.7 K3 anger när flera transaktioner ska redovisas tillsammans. 

Här spelar substance over form en stor roll. I kommentaren till nämnda punkt finns 

ett exempel på när det är korrekt att göra en gemensam bedömning av flera 

transaktioner. Exemplet rör den omständigheten att ett företag säljer varor och 

samtidigt ingår en överenskommelse om att köpa tillbaka varorna vid ett senare 

datum, vilket upphäver den ekonomiska effekten av den första transaktionen. I detta 

fall ska de två transaktionerna redovisas tillsammans, vilket torde innebära att ingen 

av transaktionerna ska redovisas, eller möjligtvis att det istället är fråga om hyra.  

4.3 Helhets- och delningsbedömningar av tillgångar i K3 

4.3.1 Anläggningstillgångar  

Inom kategorin anläggningstillgångar kan det göras en distinktion mellan 

immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Även inom varje 

grupp kan distinktioner göras mellan olika kategorier.88 I det kommande kommer 

endast immateriella och materiella anläggningstillgångar att behandlas.  

Huvudregeln för hur anläggningstillgångar ska redovisas återfinns i 2 kap. 4 §, st. 

1, p. 5 ÅRL, som anger att de olika beståndsdelarna i balansräkningens poster och, 

i förekommande fall, delposter ska värderas för sig. Vilka tillgångar som ska ingå i 

en viss post framgår av Bilaga 1 till ÅRL. 

En av de stora nyheterna med K3 är att det i p. 17.4 har införts ett krav på att 

komponentavskrivningar ska genomföras på materiella anläggningstillgångar, 

vilket innebär att även förvaltningsfastigheter ska bli föremål för 

komponentavskrivning.89 En uppdelning i flera komponenter ska enligt p. 17.4 K3 

ske om det förväntas uppkomma en väsentlig skillnad i förbrukningen mellan olika 

delar av tillgången. I kommentaren till nämnda punkt anges fastigheter vara en 

sådan tillgång vars komponenter har olika förbrukningstakt. Det anges vidare att 

                                                 
88 Inom materiella anläggningstillgångar kan det exempelvis skiljas på inventarier och fastigheter.  
89 Norberg, 2012, s. 795. 
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även byggnader kan delas upp i komponenter, som stomme, tak, fasad och liknande. 

Punkten torde gälla även för andra materiella anläggningstillgångar.  

Det synes således som att huvudregeln i K3 för klassificeringen av materiella 

anläggningstillgångar är att delning ska ske. Materiella anläggningstillgångar ska 

således värderas för sig. Något spännande är det att en enstaka tillgång även ska 

delas upp i fallet om komponentavskrivningar.  

För företag som tillämpar K2 å andra sidan ser det lite annorlunda ut, även om 

utgångspunkten synes vara att anläggningstillgångar ska delas upp. 

Komponentavskrivningar är vid redovisning enligt K2, av allt att döma, inte möjlig. 

Det anges dock att ”[d]elar av en enhet utgör tillsammans en anläggningstillgång 

om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med sin 

grundläggande funktion”.90 Logiskt sett måste alltså utgångspunkten vara att 

anläggningstillgångar ska värderas enskilt.  

Exempel på tillgångar som ska ses som en enhet i kommentaren till p. 10.1 K2 är 

konferensbord med tillhörande konferensstolar, som alltså anses vara beroende av 

varandra för att kunna fungera. Om däremot 10 skrivare köps in i ett företag anses 

de utgöra separata enheter, på grund av att de för sin funktion inte är beroende av 

varandra.  

Intressant i K2 är också bedömningen av anläggningstillgångar som innehåller 

inslag av både immateriell och materiell karaktär. Exemplet som ges i kommentaren 

till p. 10.2 K2 är passersystem i liftanläggningar, som anses innehålla både 

materiella (spärrar) och immateriella (dataprogram för liftkortshantering) inslag. 

Bedömningen har sin utgångspunkt i värderingen av anskaffningsvärdet för 

respektive del. Utgör utgifterna för spärrarna 50 procent eller mer av det 

sammanlagda anskaffningsvärdet anses hela passersystemet vara en materiell 

tillgång. I annat fall är det frågan om en immateriell tillgång.  

Enligt 2 kap. 4 § st. 1 p. 5 ÅRL ska de olika beståndsdelarna i balansräkningens 

poster och delposter värderas var för sig. Räntebärande papper, aktier och andelar 

m.m. ska därför värderas för sig. Det innebär att varje slag av värdepapper och 

fondandelar i en värdepappersportfölj borde värderas för sig. Av punkt 11.5 framgår 

                                                 
90 Kommentaren till p. 10.1 K2.  
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dock att en värdepappersportfölj ska ses som en helhet även om förändringar inom 

portföljen görs under året. Det innebär att så länge värdepappersportföljen totalt är 

redovisad till ett värde som understiger dess totala värde (t.ex. noterad kurs 

multiplicerat med antal aktier för respektive aktieslag) behöver ingen nedskrivning 

göras även om värdet på ett enskilt aktieslag gått ned.  

4.3.2 Varulager 

Även för varulager gäller huvudregeln som återfinns i 2 kap. 4 §, st. 1, p. 5 ÅRL. I 

paragrafens andra stycke finns en undantagsregel som anger att avvikelser från 

huvudregeln är tillåtna om de är i enlighet med god redovisningssed (2 kap. 2 § st. 

2 ÅRL) och principen om en rättvisande bild (2 kap. 3 § ÅRL). I K3 återfinns ett 

sådant undantag i p. 13.3 K3. Där anges att kollektiv värdering av homogena 

varugrupper är tillåtet, under förutsättning att en individuell värdering av varorna 

anses för kostsam. I slutändan innebär denna reglering att grupper av liknande varor 

ses som en helhet.  

4.4 Sammanfattning 

Huvudregeln för klassificeringar inom redovisningsrätten är att transaktioner ska 

ses var för sig. I vissa situationer påkallas dock helhet- respektive 

delningsbedömningar. Avgörande för om en sådan bedömning ska göras är ofta om 

den ”ekonomiska innebörden” inte kan förstås annars. Den ekonomiska innebörden 

synes å sin sida vara ett begrepp med oklar innebörd. Det som med säkerhet kan 

sägas om den är att den ekonomiska innebörden av en transaktion kan skilja sig från 

den juridiska formen.  

Hur stort kravet är på de redovisningsskyldiga att göra en bedömning enligt 

substance over form kan ifrågasättas. Redovisningsfrågor uppkommer oftast i 

samband med beskattningen, eller i samband med bolagsrättsliga frågor.91 Det får 

till följd att praxis avseende årsredovisningars lagenlighet är något begränsad, 

jämfört med exempelvis skatterätten där praxis är mycket mer omfattande. Hur 

substance over form och ekonomisk innebörd enligt de allmänna råden förhåller sig 

till fastställande av verklig innebörd (se kap. 7.) är en fråga som är svår att finna 

svar på.  

                                                 
91 Kellgren, 2003, s. 337.  
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För tillgångar är huvudregeln att de ska värderas var för sig. En nyhet med K3 är 

att komponentavskrivningar numera ska göras, vilket kan ses som en särskilt stark 

delningsbedömning, eftersom en enstaka tillgång ska delas upp. Ett annat undantag 

från huvudregeln om individuell värdering är varulager, där homogena grupper av 

varor kan bedömas som en helhet.  

Ett återkommande argument är att tillgångar ska redovisas som en enhet när de har 

ett funktionellt samband, med vilket menas att de är beroende av varandra för sin 

funktion. Tidsmässiga samband, såsom anskaffningstidpunkten, verkar inte ha 

någon större betydelse inom redovisningen, åtminstone inte enligt de allmänna 

rådens ordalydelse.  

I K2 förekommer bedömningar som i mångt och mycket skiljer sig från de 

bedömningar som görs i K3. Att så sker är förmodligen betingat av att K2 ska vara 

mer lättillämpat än K3. Helhetsbedömningar förekommer bl.a. när det kommer till 

klassificeringen av anläggningstillgångar innehållandes inslag av både immateriell 

och materiell karaktär. Helhetsbedömningarna får i sig ses som schablonregler, med 

syfte att förenkla redovisningen.  
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5 Sambandet mellan redovisning och skatterätt 

5.1 Sambandet mellan redovisning och inkomstbeskattning 

5.1.1 Olika typer av samband  

Den formen, i vilken redovisningen påverkar beskattningen, kallas vanligen det 

materiella sambandet. Enligt 14 kap. 2 § IL ska beräkning av resultatet ske enligt 

bokföringsmässiga grunder. Inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter ska 

kostnadsföras det år som följer av god redovisningssed. Det materiella sambandet 

avser således i det främsta rummet tidpunkten för intäkts- och 

kostnadsredovisning.92  I SOU 2008:80 föreslogs att det materiella sambandet 

skulle avskaffas. Utredningen har dock inte lett till någon lagändring.   

Ett formellt samband innebär att skatterätten innehåller egna regler och att 

resultatmätningen inte härrör ur ett rent redovisningsmässigt perspektiv. Därutöver 

krävs åtgärder i redovisningen för att medge tillämpning av skattereglerna. 

Skattereglerna inom denna kategori har ofta en positiv inverkan på de skattskyldiga 

ur en skattemässig synvinkel.93 Ett typexempel på ett formellt samband är 

avskrivning av inventarier.   

5.1.2 Periodisering, omfång och klassificering 

I 14 kap. 4 § IL stadgas att ett företags räkenskaper ska läggas till grund för 

beräkningen av resultatet vad gäller beskattningstidpunkten. Företagets redovisning 

styr således till stor del när inkomster och utgifter ska beskattas respektive är 

avdragsgilla, under förutsättning att räkenskaperna har skötts i enlighet med god 

redovisningssed och vedertagna redovisningsregler. Frågan om när något är 

skattepliktigt respektive avdragsgillt kallas periodiseringsfrågan.94 Ett ytterligare 

krav som ställs för att redovisningen ska ha verkan på beskattningen är att det för 

den aktuella inkomsten eller utgiften inte finns särskild skattelagstiftning. Om det 

finns särskild skatterättslig reglering, äger denna företräde framför redovisningen.95  

I och med att redovisningen ska ligga till grund för beskattningen ges de 

skattskyldiga vissa valmöjligheter i de fall det finns olika periodiseringssätt som är 

                                                 
92 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 179-180; Möller, 2001, s. 124.  
93 Kellgren, 2006, s. 438.  
94 Bjuvberg 2006, s. 191 ff., 215.; SKV:s handledning för sambandet, s. 29.  
95 Norberg, 2003, s. 508.  
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förenliga med god redovisningssed. SKV blir i dessa fall bundna av det 

periodiseringssätt de skattskyldiga har valt i redovisningen. Detta medför dock 

också att de skattskyldiga blir bundna av den valda metoden, vilket innebär att de 

inte kan välja en annan metod vid beskattningen.96 I SKV:s handledning för 

sambandet framgår att SKV anser att sambandet i detta hänseende kan bli alltför 

långtgående, genom att företagen själva kan bestämma när beskattning av en intäkt 

ska ske.97  

En annan fråga som är central inom sambandet mellan redovisning och beskattning 

är huruvida redovisningen kan påverka den så kallade omfångsfrågan. Frågan är 

inte inriktad på att besvara när utan om en inkomst är skattepliktig eller 

avdragsgill.98 Ett enkelt sätt att besvara redovisningens inverkan på omfångsfrågan 

vore att helt enkelt säga att frågan helt styrs av skatterätten, med följden att 

redovisningen inte har någon som helst inverkan i detta hänseende. Det anges 

exempelvis i prop. 1999/2000:2 att räkenskaperna saknar materiell betydelse för 

omfångsfrågan.99 Så besvarar även SKV frågan om redovisningens betydelse för 

omfånget.100 Det finns dock omständigheter som tyder på att svaret inte 

nödvändigtvis är så enkelt. I RÅ 2000 ref. 64 beskattades en anteciperad utdelning 

hos mottagaren det år då anteciperingen skett i räkenskaperna. Utfallet i målet visar 

enligt Bjuvberg att ”redovisningen i vissa fall … tillåts påverka även det 

skattemässiga omfånget. Även i vissa andra situationer kan redovisningen 

åtminstone indirekt (min kursivering) via periodisering komma att påverka 

omfånget”.101 Det är dock oklart i vilken utsträckning denna påverkan sker.  

Teoretiskt sett är det möjligt att sära på periodiseringsfrågan, omfångsfrågan och 

det jag nu ska behandla – klassificeringsfrågan. I praktiken är det dock mycket 

svårare. I många fall är det inte tydligt till vilken fråga en viss regel ska hänföras. 

Det är även tänkbart att en regel inte berör bara en av dessa frågor.  

Typiska klassificeringsfrågor är om en tillgång är av det ena eller andra slaget 

(inventarier, förbrukningsmaterial, fastigheter m.m.). Klassificeringsfrågan i vid 

                                                 
96 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 179.  
97 SKV:s handledning för sambandet, s. 30-31.  
98 Kellgren & Bjuvberg 2009, s. 18.  
99 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 176. 
100 SKV:s handledning för sambandet, s. 29; se även Möller, 2001, s. 124.  
101 Bjuvberg 2006, s. 228. Även Norberg synes vara av denna uppfattning, se Norberg, 2005, s. 330 

ff.  
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bemärkelse innefattar även bedömningen av transaktioner (köp, hyra, gåva o.s.v.). 

Lösningen på denna fråga är beroende inte bara av innehållet i redovisningsrättsliga 

och skatterättsliga regler, utan även av sakomständigheterna i det enskilda fallet 

samt regler från andra sakområden (familjerätten, bolagsrätten, sakrätten o.s.v.).102  

Klassificeringsfrågan bör ses som det första ledet i en rättsutredande skatterättslig 

analys. I det andra steget bör utredas om den aktuella tillgången eller transaktionen 

är skattepliktig respektive avdragsgill. I det sista steget bör utredas när avdrag ska 

göras respektive beskattning ska ske.103 Klassificeringsfrågan har härigenom stor 

betydelse för de andra två frågorna. Det är på detta sätt jag tolkar Bjuvbergs 

uttalande om att redovisningen kan ha inverkan på omfångsfrågan (se citat här 

ovan). Hur klassificering ska ske kan i vissa fall bestämmas i skattelag. Det finns 

dock mycket som tyder på att den redovisningsmässiga klassificeringen kan ha 

inverkan på beskattningen, åtminstone när definitionen av ett begrepp är otydlig 

inom skatterätten.104  

5.2 Sambandet mellan redovisning och mervärdesbeskattning  

Även vid mervärdesbeskattningen finns ett visst samband med redovisningen. 

Sambandet gäller främst den löpande bokföringen, men det finns även ett samband 

avseende bokslutet. Det bör dock redan nu påpekas att detta samband inte är lika 

stort som inom inkomstbeskattningen.105  

Skattskyldighet inträder enligt huvudregeln i 1 kap. 3 § Mervärdesskattelag 

(1994:200) (ML), när en vara levererats, en tjänst tillhandahållits eller ett uttag har 

gjorts. Skatten behöver dock inte redovisas förrän något senare. Av 13 kap. 6 och 

16 §§ ML följer att skatten (utgående och ingående) som regel ska redovisas under 

den period i vilken förvärvaren enligt god redovisningssed har eller borde ha 

bokfört transaktionen. Det är i huvudsak reglerna om löpande bokföring i BFL som 

blir tillämplig, eftersom det endast är en av redovisningsperioderna som 

sammanfaller med årsbokslutet.106 I 5 kap. 2 § BFL anges att affärshändelser ska 

                                                 
102 SOU 2008:80, Del 1, s. 127 ff.; Det kan sägas att köp inte definieras i skatterättslig lagstiftning. 

Det synes naturligt att därför söka i köprätten för svar på när köp föreligger.  
103 Kellgren, 2003, s. 326-328.  
104 Thorell, 1984, s. 214 f.; Kellgren, 2003, s. 326-328.  
105 Melz, 1990, s. 251. SKV:s handledning för sambandet, s. 38.  
106 Melz, 2009, s. 69.  
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bokföras så snart det kan ske.107 I propositionen till lagen framhölls att redovisning 

i praktiken ska ske när faktura eller motsvarande handling har utfärdats.108 Att 

redovisning ska ske när faktura har utfärdats kan även motiveras av 8 kap. 17 § ML, 

i vilken anges att för att avdragsrätt ska föreligga måste transaktionen kunna styrkas 

med faktura eller liknande dokumentation. 

I praxis har dock avsteg från denna huvudprincip gjorts. I RÅ 1999 ref. 16 var 

frågan om avdrag för ingående skatt kunde ske redan innan transaktionerna 

fakturerats. HFD fann att så kunde ske om den valda redovisningsmetoden 

överensstämde med god redovisningssed. HFD fann vidare att två förutsättningar 

måste vara uppfyllda för att en sådan redovisning skulle kunna godtas. För det första 

måste redovisningssystemet användas konsekvent och för det andra krävs att ML 

inte innehåller några särskilda redovisningsregler som utgör avsteg från god 

redovisningssed i det enskilda fallet.109 Efter rättsfallet Terra Baubedarf-Handel110 

från EUD torde dock fakturametoden vara att anse som den enda möjliga metoden. 

I rättsfallet uttalade EUD att avdrag inte kan göras förrän 1) varorna har levererats 

eller tjänsten tillhandahållits och 2) faktura (eller motsvarande handling) innehas.111 

Det avsteg som gjordes från faktureringsmetoden i RÅ 1999 ref. 16 torde således 

inte längre vara tillämpligt.   

                                                 
107 Det anges även att kontanta in- och utbetalningar ska ske senast påföljande arbetsdag.  
108 Prop. 1998/99:130, s.258; Se även SKV:s Dnr 4105-99/110; SKV:s handledning för 

mervärdesskatt, Del 1, s. 646 ff.   
109 Alhager, 2001, s. 170 ff.; Melz, 1999 s.  629 ff.  
110 Mål C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH mot Finanzamt Osterholz-Scharmbeck¸ REG 

2004 s. I-5583.  
111 Mål C-152/02, p. 38.  
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6 Inkomstskatterättsliga spörsmål  

6.1 Kostnadsföring av utgifter 

Inom inkomstbeskattningen finns, som redan antytts, regler som behandlar såväl 

omfångs- som periodiseringsfrågan. Vad gäller kostnadsföring är 16 kap. 1 § IL en 

central paragraf som anger vad som är avdragsgillt. I paragrafen anges att utgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Som ovan 

beskrivits ska utgiften tas upp som kostnad det år som följer av god 

redovisningssed,112 vilket ofta innebär utgifter kostnadsförs i sin helhet under ett 

beskattningsår.  

I inkomstskattelagen finns det även regler som anger när kostnader ska aktiveras. 

Det finns exempelvis regler som anger att kostnadsföring av inventarier ska ske 

genom årliga värdeminskningsavdrag och att kapitalvinster och motsvarande 

förluster ska påverka resultatet året för avyttring.113  

En fråga som är central är hur den situationen löses att en utgift kan omfattas av 

såväl reglerna för direktavdrag som för aktivering av kostnad på annat sätt. I det 

följande kommer jag att belysa problematiken genom exempel med dels inventarier, 

dels kostnader i samband med aktieförvärv. Exemplet med utgifter i samband med 

aktieförvärv torde även ha bäring för anskaffning av andra förvärvskällor, såsom 

fastigheter och inventarier.  

6.1.1 Utgifter i samband med anskaffning av aktier 

Med kostnader i samband med aktieförvärv avser jag exempelvis konsulttjänster 

och utredningskostnader som har någon form av samband med förvärvet av aktier. 

I 16 kap. 3 § IL anges som ovan anförts att utgifter för att förvärva och bibehålla 

inkomster ska dras av som kostnader i näringsverksamheten. Det anses att utgifter 

för att förvärva en inkomstkälla faller utanför paragrafens tillämpningsområde.114  

                                                 
112 14 kap. 1 § IL.  
113 Se 18 kap. 3-4 §§ IL för inventarier och 44 kap. 26 § IL för kapitalvinster och kapitalförluster. 

Se även 25 kap. för kopplingen mellan inkomstslaget näring och kapital. För kapitalförluster gäller 

därutöver att förlusten måste vara definitiv.  
114 RÅ 1995 ref. 55.  
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I 46 kap. IL finns grundläggande regler för beräkning av kapitalvinst respektive 

kapitalförlust.115 Beräkningen av kapitalvinst sker genom att ersättningen för den 

avyttrade tillgången minskas med dels utgifter för avyttringen, dels 

omkostnadsbeloppet.116 Till omkostnadsbeloppet räknas utgifter för reparation 

samt anskaffningsutgifter.117 Även inom 16 kap. IL finns regler som behandlar vilka 

kostnader som ska kostnadsföras på visst sätt. 16 kap. 4 § stadgar att utgifter för 

anskaffning ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Reparationer och 

underhåll ska dock kostnadsföras omedelbart.118  

Vad som kan sägas närmare om utgifter i samband med aktieförvärv är att 

aktiveringen är beroende av om förvärven överhuvudtaget kommer till stånd. I RÅ 

1992 ref. 55 var det fråga om hur utgifter för konsultuppdrag skulle behandlas. HFD 

gjorde därvid skillnad på utgifter som leder till aktieförvärv och utgifter som inte 

leder till aktieförvärv. Utgifter som leder till aktieförvärv ansågs ha ett så pass starkt 

samband med de anskaffade tillgångarna att de skulle ingå i kostnadsföringen för 

aktierna, vilket innebär att de påverkar resultatet först när aktierna avyttras. Utgifter 

som inte leder till aktieförvärv ska tas upp som driftskostnader, alltså under det år 

som följer av god redovisningssed – vanligtvis det år de inträffar.119  

Detta förhållande har inte enbart betydelse för periodiseringsfrågan, alltså när 

utgifterna ska kostnadsföras, utan även för omfångsfrågan.120 Sedan 2003 är 

kapitalvinst för näringsbetingade andelar skattefria.121 Frågan är vad som händer 

med utredningskostnaderna för dessa aktier. Förarbetena till reglerna om 

näringsbetingade andelar ger ingen ledning i frågan.122 Innebär det i sig att utgifter 

i samband med förvärv av näringsbetingade andelar aldrig kan kostnadsföras?  

SKV menar att utgifter som leder till aktieförvärv ska aktiveras vid 

kapitalvinstberäkningen, med följden att dessa utgifter aldrig kommer att 

                                                 
115 Det är endast beräkningen av kapitalvinst som berörs i paragrafen, men genom 44 kap. 2 § IL 

stadgas att det som sägs om kapitalvinster gäller på motsvarande sätt för kapitalförluster.  
116 44 kap. 13 § IL.  
117 44 kap. 14 § IL.  
118 16 kap. 2 § IL.  
119 Se även prop. 1996/97:154, s. 40; RÅ 1994 ref. 18, RÅ 2003 ref. 2 för bekräftelse av detta synsätt.  
120 Kellgren, 2003, s. 327-328.  
121 25 a kap. 5 § IL.  
122 Prop. 2002/03:96, SOU 2001:11.  
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kostnadsföras. Motsvarande utgifter som dock inte leder till förvärv av 

näringsbetingade andelar är enligt SKV att anse som driftskostnader.123  

I prop. 1996/97:154 uttalas att den svenska skattelagstiftningen bygger på principen 

att beskattning för en viss tidsperiod tas upp på perioden belöpande intäkter efter 

avdrag för på samma tidsperiod belöpande omkostnader. Denna princip innebär 

även att kostnaden för anskaffning av sådana tillgångar som kan användas under 

flera år inte får dras av med en gång. Att generellt medge omedelbart avdrag för 

investeringar som innebär att en inkomstkälla förbättras eller utvidgas strider mot 

allmänna periodiseringsprinciper.124 Frågan är om ett specifikt undantag från de 

allmänna periodiseringsprinciperna är möjligt att göra.  

Vidare uttalades, gällande kostnader för planerade men inte genomförda 

aktieförvärv, att det ”framstår som ett naturligt led i ett bolags fortlöpande 

verksamhet att organisationen ses över. Kostnader härför bör därför vara 

avdragsgilla.”125 Enligt mig kan samma argument föras för direktavdrag för utgifter 

som har lett till anskaffning av näringsbetingade andelar och även andelar generellt 

sett.  

Det finns således argument som kan åberopas för att utgifter i samband med 

anskaffning av näringsbetingade andelar ska medföra direktavdrag. Om de är 

tillräckligt starka för att medge ett avsteg från hittillsvarande praxis gällande 

anskaffning av andra förvärvskällor är dock oklart. Enligt min mening blir följden 

att utgifter i samband med näringsbetingade andelar aldrig kostnadsförs och det är 

tveksamt om ett avsteg från de nämnda periodiseringssprinciperna är möjligt att 

göra.  

6.1.2 Möjligheter att påverka kostnadsföringen av utgifter i samband med 

aktieförvärv 

Möjligheterna att påverka kostnadsföringen på ett sätt som inte strider mot 

redovisningsprinciperna är enligt min mening begränsade. Det finns förvisso en 

möjlighet att påverka kostnadsföringen genom fördelningen av utgifter mellan 

förkastade och genomförda förvärv. Hur de enskilda delarna ska värderas kan 

                                                 
123 SKV Dnr/målnr/löpnr: 131 239842-06/111 
124 Prop. 1996/97:154, s. 22.  
125 Prop. 1996/97:154, s. 45. 
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förmodligen oftast utrönas ur fakturor. När ett uppdrag har lett till att bara en del av 

de åsyftade anskaffningarna har skett, i kombination med att ett paketpris har 

betalats för tjänsterna torde dock möjligheter till anpassning i någon mån 

aktualiseras.  

Till viss del kan utfallet av en sådan anpassning bero på vilka resurser SKV har. 

Om vi antar att det går med exakthet att bevisa hur stor del av ersättningen som 

hänför sig till förkastade respektive genomförda aktieförvärv torde mindre 

avvikelser inte uppmärksammas, även om det vore riktigt att göra så. Just var denna 

gräns går är dock svår att säga. Det är förmodligen så att skattskyldiga i dessa fall 

måste värdera de olika utgifterna, vilket delvis öppnar upp för möjlighet att påverka 

kostnadsföringen av utgifterna. Så länge subjektiva bedömningar måste göras torde 

det åtminstone finnas viss möjlighet till anpassning.  

6.1.3 Slutsats  

I detta avsnitt har utgifter för anskaffning av aktier behandlats. Samma problematik 

torde dock uppstå vid förvärv av andra inkomstkällor, såsom inventarier och 

fastigheter. Den grundläggande principen är att utgifter som hänför sig till 

anskaffning av förvärvskälla inte kan hänföras till driftskostnader, med resultatet 

att kostnadsföringen skjuts upp. Detta är enligt min uppfattning en princip som har 

bäring, inte bara för aktier, utan andra förvärvskällor såsom inventarier och 

fastigheter. 

Av de ovan behandlade utgifterna för anskaffning av förvärvskällor kan två grupper 

urskiljas: 1) utgifter som faktiskt leder till anskaffning av förvärvskälla och 2) 

utgifter som inte leder till förvärv. De två grupperna behandlas olika i skatterätten 

med följden att vissa utgifter kostnadsförs direkt, medan andra kostnadsförs i 

samband med avyttringen av tillgången. Effekten av detta är att utgifter som leder 

till anskaffning av förvärvskälla bara kan kostnadsföras i den mån som tillgången 

kostnadsförs. Som vi har sett med anskaffningsutgifter för näringsbetingade andelar 

uppkommer en viss problematik i och med att de utgifter som leder till förvärv 

aldrig kostnadsförs. Dessa utgifter är därmed känsliga för lagändringar avseende 

kostnadsföringen av tillgångarna i sig.  

Möjligheten att påverka kostnadsföringen av dessa utgifter är i dagsläget något 

begränsat. Det kan förvisso uppstå vissa möjligheter till följd av att skattskyldiga i 
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vissa fall själva får värdera hur stor del av en utgift som hänför sig till lyckade 

respektive förkastade förvärv. Det torde vara så att möjligheterna till påverkan av 

kostnadsföringen av dessa utgifter är beroende av dels huruvida det förekommer 

subjektiva bedömningar, dels SKV:s resurser.  

6.2  Blandade fång  

6.2.1 Inledning  

Tillgångar kan byta ägare på olika sätt. Det görs skillnad på transaktioner där fullt 

vederlag utgår (oneröst fång) och transaktioner där inget vederlag utgår (benefikt 

fång). Till onerösa fång räknas köp och byte, till benefika fång räknas arv, gåva och 

bodelning, jfr 42 kap. 1 § st. 1 och 8 kap. 2 § IL. Med blandade fång menas att det 

finns såväl benefika som onerösa inslag i överlåtelsen. Gåvor är i skattefria, medan 

försäljningar är skattepliktiga. När det förvisso utgår ett vederlag för en tillgång, 

men detta vederlag understiger marknadsvärdet, är det fråga om ett blandat fång.126  

I det följande kommer att utredas hur dessa blandade fång behandlas i olika 

sammanhang. Olika regler aktualiseras beroende på vilka parter som är involverade, 

se t.ex. reglerna om underprisöverlåtelser jämfört med 53 kap. IL. En uppdelning 

görs därför i det följande på grundval av vem överlåtaren är. Det är även av vikt att 

i detta sammanhang utreda vad som anses utgöra ersättning, eftersom detta kan få 

avgörande betydelse vid beskattningen.  

6.2.2 Allmänt om blandade fång  

Vid blandade fång mellan fysiska personer tillämpas huvudsaklighets- eller 

delningsprincipen beroende på vilket slags tillgång överlåtelsen avser. För 

överlåtelse mellan bolag respektive mellan dels bolag, dels fysisk person ser 

rättsläget något annorlunda ut (se nedan, avsnitt 6.4 och 6.5). När det har 

konstaterats att det är fråga om ett blandat fång finns det i huvudsak två metoder 

för att behandla överlåtelsen. Huvudsaklighetsprincipen innebär att hela 

transaktionen ska behandlas antingen som ett oneröst fång (köp/byte) eller som ett 

benefikt fång (gåva). Huvudsaklighetsprincipen, som tillämpas främst vid 

överlåtelse av fastigheter, har karaktären av en schablonregel och synes vara 

tämligen lätt att tillämpa. Nackdelen med huvudsaklighetsprincipen är att den är lätt 

                                                 
126 Carlsson, m.fl., 1999, s. 17.  
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att utnyttja i skatteplaneringssyfte.127 Om huvudsaklighetsprincipen tillämpas på en 

transaktion där förmögenhetsobjekt X överlåts från A till B mot ersättning som 

understiger marknadsvärdet, ska transaktionen vid beskattningen behandlas som 

antingen gåva (benefikt fång) eller köp (oneröst fång).  

Delningsprincipen innebär att transaktionen delas upp i två av varandra oberoende 

delar.128 Om delningsprincipen tillämpas på exemplet ovan anses en del av X 

överlåten genom gåva (benefikt fång) och den andra delen genom köp (oneröst 

fång). Delningsprincipen tillämpas vid överlåtelse av lös egendom.  

I detta sammanhang är det av vikt att klargöra vad som är följden av att viss 

uppdelning görs av en transaktion. Vid benefika överlåtelser mellan fysiska 

personer tillämpas kontinuitetsprincipen. Principen innebär, något förenklat, att 

beskattning skjuts upp och att mottagaren av tillgången övertar det obeskattade 

värdet av tillgången. Annorlunda uttryckt innebär kontinuitetsprincipen att den nya 

ägaren träder i den gamle ägarens skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL. 

Alternativet till kontinuitet är att överlåtelsen påverkar skatteunderlaget året för 

överlåtelsen. Tillämpning av kontinuitetsprincipen innebär som sagt att 

beskattningen av den överlåtna tillgången skjuts upp. På grund av detta framstår ett 

tillämpande av kontinuitetsprincipen som en skattelättnad.129   

6.2.3 Gåvobegreppet  

Begreppet gåva är hämtat från civilrätten, det är därför naturligt att lägga de 

civilrättsliga rekvisiten för gåva till grund för bedömning av huruvida det är fråga 

om en gåva. Ett problem härvid är att det inte finns någon entydig civilrättslig 

definition av gåva i lag eller förarbeten. Högsta domstolen (HD) har förvisso 

behandlat begreppet gåva, men det förekommer olika definitioner på olika håll även 

inom civilrätten.130 Det hindrar dock inte att det finns vissa gemensamma rekvisit 

som återkommer när gåva föreligger.  

                                                 
127 Carlsson m.fl., 1999, s. 36.  
128 Persson Österman, 1997, s. 190.  
129 Prop. 1999/2000:2, s. 522-523; Prop. 2007/08:27, s. 114; Persson Österman, 1997, s. 68ff. 

Persson Österman menar att kontinuitet kan delas in i tre kategorier: karaktärskontinuitet, 

värdekontinuitet och verksamhetskontinuitet. För denna uppsats är värdekontinuitet av störst 

betydelse.  
130 Bergström, 1999, s. 329; Silfverberg, 1992, s. 14.  
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När HFD prövar frågan om gåva kan anses föreligga brukar fyra rekvisit ställas 

upp: 1) minskning av överlåtarens förmögenhet, 2) ökning av mottagarens 

förmögenhet, 3) frivillighet och 4) gåvoavsikt.131  

6.2.4 Blandade fång av fastigheter mellan fysiska personer 

Vid överlåtelse av fastighet mellan fysiska personer gäller 

huvudsaklighetsprincipen. Utgångspunkten, förutom de allmänna gåvorekvisiten är 

att ersättningen måste understiga fastighetens taxeringsvärde. Problematiken i 

dessa fall består främst i att bestämma ersättningens storlek. Klart är att reverser 

och övertagande av skulder räknas till ersättningen. Även andra ersättningar som 

exempelvis bostadsförmån ska behandlas som ersättning.132 En annan intressant 

företeelse är att beloppsgränsen i stämpelskattehänseende inte är densamma som i 

inkomstskattesammanhang. Vid prövning om stämpelskatt ska tas ut är gränsen 85 

procent av taxeringsvärdet.133  

Omständigheten att ersättningen måste understiga fastighetens taxeringsvärde 

innebär inte att överlåtelser, för vilka ersättningen understiger fastighetens 

taxeringsvärde, per automatik är att anse som gåvor. Det krävs även att överlåtelsen 

uppfyller gåvorekvisiten. En lägre ersättning kan exempelvis vara driven av 

affärsmässiga skäl, såsom likviditetsbehov. Om sådana affärsmässiga skäl 

föreligger kan det inte vara fråga om gåva.   

6.2.5 Huvudsaklighetsprincipen mellan fysisk person och aktiebolag  

Vid blandade fång avseende överlåtelse av fastighet från fysisk person till 

aktiebolag kan antingen kap. 53 IL eller huvudsaklighetsprincipen bli tillämplig. 53 

kap. IL tillämpas när överlåtelsen sker till bolag vari överlåtaren eller närstående 

till överlåtaren är delägare. Bestämmelserna i detta kapitel är tillämpliga på 

överlåtelse av tillgångar som vid en avyttring beskattas i inkomstslaget kapital. I 53 

kap. 2 och 3 §§ stadgas att tillgången ska anses ha överlåtits mot en ersättning som 

motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre, 

under förutsättning att ersättningen understiger såväl tillgångens marknadsvärde 

som omkostnadsbelopp.  

                                                 
131 RÅ 1993 ref. 43 I och II; Englund & Silfverberg 2001, s. 104. 
132 RÅ 1987 ref. 118.  
133 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 5 och 9 §§.  
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Problemet vid blandade fång, avseende fastighet, från fysisk person till aktiebolag 

är hur 53 kap. IL förhåller sig till huvudsaklighetsprincipen. Frågan ställdes på sin 

spets i RÅ 2001 ref. 2 där ersättningen för fastigheten översteg 

omkostnadsbeloppet. Skatterättsnämnden bedömde att 53 kap. IL inte reglerade det 

fallet att ersättningen översteg omkostnadsbeloppet varför 

huvudsaklighetsprincipen i enlighet med äldre praxis var tillämplig. 134 

Problematiken som uppstår vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen skiljer sig 

i dessa fall till viss del från vad som gäller överlåtelser mellan fysiska personer. Det 

är ofta frågan om gåvomomentet kan anses vara tillräckligt stort. När överlåtaren 

äger samtliga andelar i det mottagande bolaget kan det knappast vara fråga om 

varken gåvoavsikt eller förmögenhetsöverföring, vilket följer av att både 

överlåtaren och mottagaren inkomstskatterättsligt anses vara samma person.135 

En viss gränsdragningsproblematik uppstår när det mottagande bolaget ägs såväl av 

överlåtaren som av närstående. Ur praxis framgår att gåvomomentet inte är uppfyllt 

när närstående äger mindre än 20 procent av det mottagande bolaget och överlåtaren 

äger resterande andelar.136 När överlåtaren äger 60 procent och närstående äger 40 

procent av det mottagande bolaget har dock gåvomomentet ansetts vara tillräckligt 

för att klassificera överlåtelsen som gåva.137 

En omständighet med nära anknytning berördes i ett fall från förra året.138 I fallet 

ägde A och B aktiebolaget X, vilket var moderbolag till bolaget Y. A och döttrarna 

C, D och E hade för avsikt att överlåta en av dem till lika delar ägd fastighet till 

bolaget Y. HFD menade att rekvisiten avseende förmögenhetsöverföring inte kunde 

anses vara uppfyllda, på grund av att A indirekt kommer att äga en större andel av 

fastigheten efter att transaktionerna genomförts. På grund av att överföringen från 

A var villkorat av överföringarna från döttrarna skulle överföringarna ses i sin 

helhet. Vid beskattningen skulle alltså A:s överlåtelse anses utgöra avyttring. 

Döttrarna C, D och E hade dock genomfört godtagbara gåvoöverlåtelser.  

                                                 
134 Se även Silfverberg, 2005, s. 498.  
135 I praxis från HD verkar det dock som att aktiebolaget ska anses vara mottagare av gåvan, se NJA 

2008 s. 1129.  
136 RÅ 1993 ref. 43.  
137 RÅ 2001 ref. 2.  
138 HFD mål nr. 6551-12 av den 13 juni 2013.  
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Frågan är hur stor andel i företaget närstående till A måste ha för att gåvomomentet 

ska anses vara tillräckligt stort. I målet uttalade domstolen att A:s andel i fastigheten 

ökade genom överlåtelserna. Om vi antar att A istället ägde mindre än 25 procent 

av andelarna i företaget minskar hans andel i fastigheten efter överlåtelserna. Hur 

stor minskningen av förmögenheten måste vara kan också utläsas ur domar från 

HFD. I tidigare praxis har gåvorekvisitet ansetts uppfyllt när 40 procent av 

andelarna ägs av utomstående. Därigenom kan vi finna vilken nivå A:s andel 

förmodligen måste uppgå till för att transaktionen ska uppfylla gåvorekvisitet.  

Enligt tidigare praxis anses gåvorekvisitet uppfyllt om överlåtarens andel i den 

överlåtna tillgången minskar med 40 procent. I detta fall skulle det innebära att A 

efter överlåtelsen innehar 60 procent i tillgången jämfört med vad som var fallet vid 

överlåtelsetillfället (1/4 = 25 procent). Mer specifikt borde gåvorekvisitet i detta fall 

ha varit uppfyllt om A, direkt eller indirekt, ägde (0,6 x 25 =) 15 procent eller 

mindre av det mottagande bolaget.  

Vid överlåtelser av fastighet till aktiebolag aktualiseras även frågan om 

stämpelskatt, vilket prövas av HD. Den bedömning som görs i dessa fall skiljer sig 

från bedömningen som HFD gör. Det är exempelvis i stort sett omöjligt att lämna 

en gåva i form av fastighet till ett aktiebolag, enligt HD. Enligt praxis måste en 

gåvoavsikt föreligga, inte gentemot närstående ägare, utan gentemot aktiebolaget i 

sig. Syftet att underlätta generationsskiften har underkänts, däremot anses syftet att 

stödja av bolaget bedriven välgörenhet som ett godtagbart syfte.139   

Det görs således skilda bedömningar i kapitalvinstmål jämfört med i 

stämpelskattemål. Det finns således två skilda bedömningar att ta hänsyn till för att 

minska kostnaderna vid generationsskiften.   

6.2.6 Huvudsaklighetsprincipen mellan aktiebolag 

I fallet med aktiebolag måste en distinktion göras mellan överlåtelser mellan 

närstående aktiebolag och överlåtelser på armlängds avstånd. Inom exempelvis en 

koncern kan rekvisitet förminskning av överlåtarens förmögenhet troligtvis inte 

uppfyllas, eftersom det kan påstås att något värde inte lämnar koncernen. Vad en 

sådan gåva ska klassificeras som är dock oklart. Även rekvisitet om frivillighet kan 

                                                 
139 NJA 1995 C 43, NJA 2008 s. 1129 och HD i mål nr Ö 5528-12, meddelad 2013-10-23. 
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ibland ifrågasättas. Om exempelvis ett dotterbolag överför en tillgång till sitt 

moderbolag kan rekvisitet frivillighet i princip inte anses uppfyllt, till följd av att 

moderbolaget har bestämmande inflytande över dotterbolaget.140 Det är alltså inte 

dotterbolaget som självständigt har fattat beslutet om överföringen, utan 

moderbolaget som dikterar vad som ska överföras från dotterbolaget.  

Det kan även ifrågasättas huruvida ett större bolag överhuvudtaget kan uppfylla 

kravet på gåvoavsikt. I synnerhet större bolag måste bedriva sin verksamhet i 

vinstsyfte och vara lojala till sina aktieägare,141 vilket föranleder slutsatsen att 

gåvoavsikt inte kan vara för handen.  

För mindre bolag med olika ägarförhållanden torde dock en överlåtelse kunna 

klassificeras som gåva under förutsättning att en förmögenhetsförskjutning sker. 

Om exempelvis en förälder äger AB 1 och förälderns barn äger AB 2 torde en 

överföring från AB 1 till AB 2 kunna klassificeras som gåva. Omständigheten att 

gåvan kommer från bolaget istället för från föräldern torde sakna betydelse, vilket 

jag grundar på att vid HFD:s prövning av blandade fång anses mottagaren vara 

aktieägarna. Denna typ av förhållningssätt torde även ha bäring på andra sidan av 

transaktionen.142 I detta exempel riskerar dock AB 1 att uttagsbeskattas, enligt 

reglerna i 23 kap. IL.  

6.2.7 Slutsats 

Huvudsaklighetsprincipen tillämpas på blandade fång avseende fastigheter och 

delningsprincipen tillämpas vid motsvarande överlåtelse av lös egendom. Det torde 

finnas en generell skillnad mellan vilken typ av egendom som kan omfattas av 

respektive princip. Generellt sätt, påstår jag, avser huvudsaklighetsprincipen en 

överlåtelse av en enda tillgång av större värde, exempelvis fastighet eller 

näringsgren. Det skulle förmodligen ge ett märkligt resultat om istället 

delningsprincipen tillämpades i dessa fall och det skulle medföra svårigheter att 

värdera de olika delarna, särskilt i fall om näringsgren.  

                                                 
140 Silfverberg, 1992, s. 300; Englund & Silfverberg 2001, s. 106 f.  
141 3 kap. 3 § Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) avseende vinstsyftet. Gällande lojalitetsplikten till 

aktieägarna framgår det inte uttryckligen i ABL att en sådan plikt föreligger. Däremot brukar det 

hävdas att lojalitetsplikten kan utläsas ur 8 kap. 23, 34 och 41 §§ ABL. I 8 kap. 41 § ABL stadgas 

att ställföreträdare inte får företa någon rättshandling som är ägnad att ge en otillbörlig nackdel för 

aktieägarna. I RÅ 2004 ref. 42 uttalade HFD att överföringar inom en koncern helt saknar 

gåvokaraktär.   
142 Silfverberg, 1992, s. 299.  
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Delningsprincipen tillämpas vid blandade överlåtelser av aktier143. Principen torde 

äga tillämpning även för annan lös egendom, men har mig veterligen inte prövats 

för annat än bostadsrätter144 och aktier. I motsats till huvudsaklighetsprincipens 

tillämpningsområde vågar jag påstå att det generellt sätt är frågan om ett större antal 

tillgångar som överlåts, för vilket delningsprincipen lämpar sig väl. Jag misstänker 

att det ändock kan finnas vissa tillämpningsproblem med delningsprincipen. 

Exempelvis är frågan hur pass väl denna princip lämpar sig till överlåtelse av endast 

en tillgång. Det kan förmodligen även uppstå svårigheter i samband med 

värderingen av de respektive delarna.  

Möjlighet till att påverka fångets klassificering finns, främst genom att bestämma 

vederlaget till att understiga taxeringsvärdet i fall om huvudsaklighetsprincipens 

tillämpning. Att det förhåller sig på det sättet behöver enligt mig inte vara något 

negativt i sig, eftersom jag anser det positivt att exempelvis generationsskiften 

underlättas härigenom. Svårigheter uppkommer dock när aktiebolag är inblandade 

i transaktionen. Inom skatterätten verkar bolaget ses igenom, åtminstone på 

mottagarsidan, och aktieägarna anses vara de reella mottagarna av det överförda 

värdet. När överlåtaren själv är delägare i det mottagande bolaget uppstår det 

problem, främst med anledning av att vissa gåvorekvisit knappast kan anses vara 

uppfyllda när överlåtaren äger hela bolaget. 

Huvudsaklighetsprincipen tillämpas även i stämpelskattehänseende, med något 

avvikande innebörd. Här är istället 85 procent av taxeringsvärdet den avgörande 

ersättningsnivån. Det framstår även som att gåva till närståendes bolag begränsas i 

större utsträckning vid tillämpning av stämpelskattelagens huvudsaklighetsprincip. 

Till skillnad från den inkomstskatterättsliga principen anses det att gåvan måste 

vara riktad till bolaget i sig, vilket HD har uttalat väldigt sällan kan anses vara för 

handen.145   

Med anledning av de skillnader som finns höjs kraven på medvetenhet hos 

skattepliktiga vid generationsskiften. Det kan ifrågasättas om det är lämpligt att ha 

två olika former av huvudsaklighetsprincip.  

                                                 
143 RÅ 1943 ref. 9; RÅ 1983 Ba 14; Silfverberg, 1992, s. 325.  
144 RÅ 1988 ref. 22.  
145 NJA 2008 s. 1129.  
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7 Verklig innebörd 

7.1 Introduktion 

Rättshandlingar kan underkännas med hänvisning till deras verkliga innebörd. I RÅ 

1998 ref. 19 uttalade HFD följande:  

”Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga 

innebörd oavsett den beteckning de åsatts. Detta gäller inte bara när det är fråga 

om en enstaka rättshandling utan kan också innebära en gemensam bedömning 

av flera rättshandlingar.”  

Ämnet verklig innebörd har varit omdiskuterat i doktrin. Föremål för diskussionen 

har främst varit innehållet i den så kallade genomsynen, vilket även har givit upphov 

till en rik flora av begrepp. Verklig innebörd är inte en regel i sig, utan ska snarare 

ses som en lagtolkningsmetod.146 Prövningen i fall om verklig innebörd är i det 

första rummet att pröva innehållet i rättshandlingar, vilket kan liknas vid substance 

over form inom redovisningsrätten.147 Som framgår av citatet här ovan kan den 

verkliga innebörden av en eller flera rättshandlingar prövas. I denna uppsats 

kommer främst den så kallade helhetssynen att behandlas, vilken kan sägas bestå i 

att tolka en transaktion i ljuset av dess sammanhang. Fastställandet av den verkliga 

innebörden kan ha betydelse för ett flertal frågor, däribland omfångsfrågan, 

periodiseringsfrågan och frågan om rätt skattesubjekt.  

7.2 Förhållandet mellan civilrätten och skatterätten  

Fall om genomsyn rör vitt skilda transaktioner och affärshändelser. Burmeister 

menar att vissa skillnader kan göras mellan fallen som får betydelse för förståelsen 

av den civilrättsliga respektive den ekonomiska (skatterättsliga) verkliga 

innebörden. Föremålet för bedömning i dessa fall är ofta en eller flera transaktioner 

med tillhörande föreskrifter. Av betydelse för klassificering av transaktioner finns 

det dels regler i civilrätten, dels i skatterätten.  

Det är tänkbart att det finns vissa rättsfigurer som inte definieras i skatterätten. Vid 

bedömningen av dessa rättsfigurer anses det att civilrätten blir avgörande 

                                                 
146 Arvidsson, 1999, s. 9; Simon Almendal, 2010, s. 650. 
147 Jfr avsnitt 5.2. 
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(prejudiciell) i brist på reglering i skatterätten.148 2) Omvänt kan det även finnas 

rättsfigurer inom den skatterättsliga normgivningen som inte definieras inom 

civilrätten. Till denna grupp räknar Burmeister även rättsfigurer som bygger på en 

civilrättslig norm, men som senare har givits en något annorlunda innebörd inom 

den skatterättsliga normgivningen. Exempel på denna kategori är juridisk person149. 

3) En tredje kategori av fall är där skatterättsliga normer relaterar till normerande 

principer utanför lagstiftningen. Exempel på denna typ av principer är 

skatteförmågeprincipen, reciprocitetsprincipen, neutralitetsprincipen, och 

kontinuitetsprincipen.150  

7.3 Helhetsbedömning  

Som framgick ur citatet från inledning av detta kapitel kan den verkliga innebörden 

av flera rättshandlingar bedömas. Resultatet av en sådan helhetsbedömning är ofta 

att ett förfarande omklassificeras, vilket kan ha betydelse för flera frågor inom 

skatterätten, inte minst omfångsfrågan och frågan om rätt skattesubjekt. I det 

följande ska en inblick göras i olika argument som förekommer för att bedöma 

rättshandlingar samlat.  

I praxis framhålls ibland att rättshandlingar framstår som säregna eller atypiska 

sedda var för sig om det inte vore för det skattemässiga resultatet.151 

Omständigheten att syftet har varit att åstadkomma en skatteförmån är dock i sig 

inte en grund att frångå den av parterna valda beteckningen på rättshandlingar.152 

Syftet får desto större betydelse vid tillämpningen av skatteslyktslagen, vilken dock 

ligger utanför denna framställnings omfattning.  

Enligt min uppfattning förutsätter ett uttalande om att rättshandlingar är säregna att 

de avviker från någon form av norm. Vad denna norm består i kan förmodligen 

skilja sig åt från fall till fall. Det är exempelvis tänkbart att en rättsfigur har implicita 

förutsättningar, såsom att det förutsätts att ett köp inte ska åtföljas av ett återköp. 

Anledningen till att rättshandlingarna anses framstå som säregna eller atypiska kan 

                                                 
148 Hultqvist, 2007 s. 696-697. Hultqvist grundar detta på ett antagande om koherens inom 

rättssystemet. Alltså att om samma begrepp återfinns i två olika regelsystem så ska det kunna antas 

att de har samma innebörd. Sedan kan begreppen modifieras inom olika regelsystem efter behov.    
149 Juridisk person omfattar i skatterätten inte alltid handelsbolag, se 2 kap. 3 § IL.  
150 Burmeister, 2012, s. 28-33, 55-57.  
151 RÅ 1998 ref. 19. 
152 RÅ 2004 ref. 27, RÅ 2010 ref. 51.  
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exempelvis vara att de häver varandras verkan,153 eller att de inte framstår som 

ekonomiskt rationella.154 

Rättshandlingar som häver varandras verkan  

Ett mål från 2013155 behandlade ett förfarande inom vilket rättshandlingarna hävde 

varandras verkan. A ägde ett holdingbolag och ämnade att bilda en stiftelse. 

Upplägget var enligt följande: 1) A överlåter fem procent av sitt innehav i 

Holdingbolaget till ett av A ägt lagerbolag mot en ersättning om 1 krona. 2) Därefter 

löses de överlåtna andelarna in mot sitt marknadsvärde, 40 miljoner kronor. 3) 

Slutligen överför A andelarna i lagerbolaget till stiftelsen, 4) varefter lagerbolaget 

likvideras. Frågan var om överföringen kan ske utan att A inkomstbeskattas. 

Tillskotten till lagerbolaget var nämligen, enligt 53 kap. 2-3 §§, undantaget från 

omedelbar beskattning. Aktierna i Holdingbolaget och lagerbolaget var 

näringsbetingade andelar som inte skulle beskattas vid inlösen och likvidation.   

HFD påpekade att rättshandlingarna sedda var för sig inte kunde anses vara säregna, 

däremot är de, på grund av att de häver varandras verkan. Burmeister har påpekat 

att omständigheten att rättshandlingar sedda var för sig är något som ofta ligger till 

grund för en helhetssyn. Som jag uppfattar det menar han även en helhetssyn inte 

kan företas när rättshandlingarna inte kan anses vara säregna sedda var för sig.156 I 

detta fall menade således HFD att rättshandlingarna inte var säregna sedda var för 

sig. Enligt min uppfattning framstår de dock som säregna sedda i sitt sammanhang, 

vilket domstolen inte påpekade. Rättshandlingarna motverkade varandras verkan 

med resultatet att ägarförhållandet i Holdingbolaget förblev detsamma efter att 

transaktionerna genomförts. Det som återstod var den åsyftade överföringen av 

medel från Holdingbolaget till stiftelsen. HFD bedömde därför att A skulle 

beskattas såsom för utdelning.   

Hade rättshandlingarna inte underkänts hade det varit fråga om en gåva av andelar 

från A till lagerbolaget, vilken inte skulle beskattas.157 Vad som inte klart framgår 

av rättsfallet är att bedömningen i stort sett var orienterad mot gåvoavsikten. I detta 

                                                 
153 Se HFD 2013 ref. 43.  
154 RÅ 1998 ref. 58. 
155 HFD 2013 ref. 43. 
156 Burmeister, 2011, s. 71.  
157 Jämför dock slutsatserna om gåvor här ovan, kap. 6.2.  
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fall var gåvan från A till lagerbolaget inte bestående, tvärtom skulle effekten av 

gåvan hävas av därefter följande indragning av aktierna. Dessutom förblev 

ägarförhållandet i Holdingbolaget oförändrat.  

Det fanns två skiljaktiga justitieråd i fallet, som menade att rättshandlingarna var 

civilrättsligt giltiga och därför inte kunde underkännas med hänvisning till verklig 

innebörd.  

En fråga som är viktig att ta upp, men där det inte finns ett självklart svar, är hur 

tidsmässiga samband bedöms. I fallet var det frågan om rättshandlingar som 

omedelbart motverkade varande. Vad som är mindre klart är hur HFD hade bedömt 

frågan om det inte, som i detta fall, hade varit fråga om ett förhandsavgörande och 

att rättshandlingarna hade spridits ut över en längre tidsperiod. Eftersom det ofta 

hävdas att HFD i fall om verklig innebörd företar avtalstolkning får syftet med 

rättshandlingarna en central roll.158  

Rent teoretiskt sett borde tiden inte ha någon betydelse, men jag tror nog att så kan 

vara fallet. Det finns enligt mig en koppling mellan tidsaspekten och syftet med 

rättshandlingen. Om en rättshandling A häver rättshandling B:s verkan omedelbart 

är det nämligen så att syftet förmodligen aldrig varit att uppnå de rättsliga 

verkningarna som skulle följa av A. Däremot är det svårare att dra den slutsatsen 

att det aldrig hade varit åsyftat att ge rättshandling A sin verkan om rättshandling B 

företas exempelvis ett år senare.  

Rättshandlingar som är beroende av varandra  

Även om det kan hävdas att rättshandlingarna i det ovan redogjorda målet var 

beroende av varandra vill jag härvid belysa ett annat rättsfall från förra året.159 Även 

detta rättsfall rörde aktieöverlåtelser, denna gång i form av andelsbyten. 

Andelsbyten är under vissa förutsättningar skattefria. I fallet ägde A och B två bolag 

X (1000 aktier) och Y (också 1000 aktier) gemensamt. A och B bytte ut sina andelar 

i X mot andelar i Y. Efter förfarandet skulle således A och B vara ägare till sina 

                                                 
158 Gällandet påståendet att det är fråga om avtalstolkning, se främst Bergström, 2003, nya tendenser 

under senare tid?, s. 2-13; Hultqvist, 2007, s. 701.  
159 HFD mål nr. 1233-12, meddelad 2013-02-04. Det kan även nämnas att det även i HFD mål nr. 

6551-12 av den 13 juni 2013, vilket behandlades i kap. 6.2.5, var frågan om omständigheter som var 

beroende av varandra. I det fallet var A:s överlåtelse till aktiebolaget villkorat av att döttrarna skulle 

genomföra motsvarande överlåtelse av deras andelar i fastigheten.  
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ursprungliga 1000 aktier i Y, samtidigt som Y blev ny ägare till X (1000 aktier). 

För att det skulle vara fråga om ett byte måste Y emittera 1000 nya aktier. Det skulle 

således finnas 2000 andelar i Y. I en bolagsstämma beslutades dock om att de 

ursprungliga 1000 aktierna i Y skulle dras in. Delägarna ansåg att värdet av aktierna 

som de överförde till Y var värda lika mycket som de av Y emitterade aktierna, 

varför de kunde överföra sitt sparade utdelningsutrymme till de nya aktierna.  

HFD bedömde att A och B inte kunde ha ansetts ha fått några nya aktier i Y, varför 

förfarandet underkändes. Domstolen motiverade detta resultat bland annat med att 

besluten att emittera nya aktier och att dra in gamla aktier fattades vid samma 

bolagsstämma. HFD uttalade även att beslutet om emittering av nya aktier fick 

anses vara beroende av att en indragning skulle ske. Bolagsrättsligt skulle 

rättshandlingarna vara att anse som korrekta. HFD fäste störst vikt vid huruvida 

överföringen skett mot ersättning, alltså den skatterättsliga bestämmelsen, som 

åtminstone delvis skulle bestå av andelar och fann att så inte kunde anses vara fallet.  

7.4 Slutsatser och något om verklig innebörds roll i juridiska prövningar 

Som berördes i metodavsnittet160 består juridiska prövningar av flera steg. Det 

brukar hävdas att det finns en lagtolkningsdel och en subsumtionsdel som leder till 

ett slutresultat.161 Det finns även olika regler, där vissa är så kallade 

kvalifikationsregler, medan andra avser ett resultat av uppkomna situationer. Enligt 

min uppfattning avser prövningen av verklig innebörd en tolkning av dels de 

faktiskt företagna rättshandlingarna, dels kvalifikationsreglerna.  

Det finns ett samspel mellan tolkningen av reglerna och tolkningen av 

rättshandlingarna. För att veta vilka regler som ska tolkas måste det först 

undersökas vilka rättshandlingar som har företagits. På motsvarande sätt förutsätter 

prövningen av rättshandlingarnas giltighet en tolkning av rättsreglerna. 

Fastställande av verklig innebörd är enligt min mening inte endast en 

lagtolkningsmetod i den meningen att lagtexten tolkas, utan även en tolkning av 

rättshandlingarna i deras sammanhang. 

Jag tror även att helhetssynen oftast är en tolkning av enskilda rekvisit i en 

rättsregel. Det är enligt min uppfattning ofta så att det förekommer implicita rekvisit 

                                                 
160 Kap. 1.4.2.1  
161 Se kap. 1.4.2.1 med hänvisningar.   
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i vissa rättsregler. Ett exempel är, som tidigare nämnts, att köp inte ska åtföljas av 

ett återköp. Vid helhetsbedömningar beaktas omständigheter som inte direkt är del 

av en rättshandling, men som har en stark koppling till och betydelse för denna 

rättshandling. Enligt min uppfattning är det således i det främsta rummet 

rättshandlingarna som bedöms och tolkas, inte lagen och dess syften.  

Som ovan beskrivits så rättfärdigas en helhetssyn ofta av att rättshandlingarna sedda 

var för sig framstår som säregna, eller att flera rättshandlingar är beroende av 

varandra. Rättshandlingar som framstår som säregna sedda var för sig är enligt min 

uppfattning avvikande från någon form av norm, explicit eller implicit, även om 

HFD mig veterligen aldrig uttalar varför de framstår som säregna. Att 

rättshandlingar är villkorade av varandra är såklart en bevisfråga. Ibland 

framkommer det genom avtalen, medan det i andra fall säkerligen är så att det måste 

uttolkas av omständigheterna. En omständighet som kan tyda på att 

rättshandlingarna är villkorade av varandra är att de framstår som affärsmässigt 

omotiverade sedda för sig, men förståeliga sedda tillsammans.  

8. Konklusioner om helhets- och delningsbedömningar inom 

inkomstskatterätten  

Periodiserings- och omfångsfrågan är två centrala frågor inom skatterätten. 

Redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen avser främst 

periodiseringsfrågan. Periodiseringsfrågan aktualiserar ofta helhets- och 

delningsbedömningar, för vilka svaren därmed hämtas från redovisningsrätten. 

Omfångsfrågan däremot omfattas i huvudsak inte av sambandet mellan redovisning 

och beskattning. Helhets- och delningsproblematik som uppstår i samband med 

omfångsfrågan löses därför genom skatterätten.  

Helhet eller del är enligt min mening främst en klassificeringsfråga. Dessa 

bedömningar får ses som en problematik som till stor del uppstår till följd av att det 

finns olika periodiserings- och omfångsfrågor. Vad gäller problemlösning inom 

skatterätten får svaren hämtas från olika håll. Svaren på periodiseringsfrågor inom 

det kopplade området hämtas från redovisningen, medan omfångsfrågor löses 

genom skatterätten.  
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Fyra olika situationer kan identifieras, nämligen 1) en transaktion redovisas separat 

och detta är korrekt, 2) en transaktion redovisas separat, men det vore korrekt att 

redovisa transaktionen som en del av en annan transaktion, 3) en transaktion 

redovisas som en del i en annan transaktion och detta är korrekt och 4) en 

transaktion redovisas som en del i en annan transaktion, men det vore mer korrekt 

att redovisa transaktionerna separat. Ett grundläggande problem med det 

ovanstående är hur man identifierar en transaktion. Inom redovisningen finns viss 

vägledning för hur man identifierar en transaktion, vilket får betydelse för 

periodiseringsfrågor. Huvudregeln är att transaktioner ska redovisas separat och 

därmed även beskattas separat om de faller inom det kopplade området.162  

För omfångsfrågor ska lösningen på helhets- och delningsfrågor lösas genom 

skatterätten. Det finns såväl generella som specifika regler som anger vad som är 

skattepliktigt respektive avdragsgillt.163 Det finns även specifika regleringar som 

anger vilka kostnader respektive intäkter som ska ingå i enskilda rättsfigurer. 

Däremot saknas det en generell regel som tydliggör huruvida en icke avdragsgill 

kostnad kan ingå i en skattepliktig transaktion och därmed bli avdragsgill.  

För blandade fång finns särskilda principer som har utarbetats i praxis, 

huvudsaklighets- och delningsprincipen. Delningsprincipen tillämpas på lös 

egendom, medan huvudsaklighetsprincipen tillämpas på fastigheter och 

näringsgrenar. Till skillnad från utredningskostnader för aktier hänför sig denna 

bedömning främst till gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria 

transaktioner. Möjligheter till skatteplanering finns, åtminstone inom ramen för 

huvudsaklighetsprincipen.  

  

                                                 
162 Avsnitt 4.2.  
163 16 kap. 4 §.  
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9 Huvudsaklighets- och delningsprincipen inom mervärdes-

beskattningen  

9.1 Inledning 

Även inom området för mervärdesbeskattningen förekommer huvudsaklighets- och 

delningsprincipen. Helhets- och delningsprincipen inom mervärdesbeskattningen 

skiljer sig dock från den som tidigare har behandlats.164 Principerna tillämpas ofta 

på transaktioner med komponenter som är hänförliga till olika skattesatser. 

Huvudsaklighets- och delningsprincipen kan vidare få betydelse för frågor om 

skattesats, skattesubjekt och omsättningsland. I denna framställning kommer dock 

endast frågan om rätt skattesats (däri ingår även frågan om skattefrihet) att 

behandlas. 

9.2 Olika skattesatser  

Det finns fyra olika skattesatser inom mervärdesbeskattningen – 25, 12, 6 och 0 

(skattefrihet) procent, vilket framgår av 7 kap. 1 § och 3 kap. ML.165 Av 7 kap. 1 § 

1 st. ML följer att 25 procent ska tas ut på beskattningsunderlaget så länge inget 

annat föreskrivs. 12 procent ska tas ut på bland annat hotellverksamhet, enligt 7 

kap. 1 § 2 st. ML. Den lägsta skattesatsen, 6 procent, tas ut på bland annat böcker 

och tidskrifter, enligt 7 kap. 1 § 3 st. ML.166  

Till undantagen från skatteplikt räknas bl.a. omsättning och upplåtelse av 

fastigheter (3 kap. 2-3 §§), sjukvård (3 kap. 4-7 §§), utbildning (3 kap. 8 §), 

försäkringstjänster (3 kap. 10 §) och idrottsverksamhet (3 kap. 10a §).  

9.3 Huvudsaklighets- och delningsprincipen enligt ML   

I 7 kap 7 § ML anges att när det finns en del som är skattepliktig och en som är 

undantagen från skatteplikt ska en uppdelning göras efter skälig grund, vilket är ett 

uttryck för delningsprincipen. Delningsprincipen får således anses vara 

huvudregeln vid bedömningen av huruvida en transaktion med flera delar ska 

behandlas som en enda enhet eller inte. Detsamma gäller när det är fråga om en 

                                                 
164 Se kap. 6.2. Vid blandade fång kan det konstateras att gränsdragningen till stor del är beroende 

av ersättningens storlek. Vid tillämpning av mervärdesbeskattningens huvudsaklighetsprincip är det 

tveksamt om en sådan vikt läggs vid ersättningens storlek, se kap. 9.5.   
165 Inom EU-rätten, se främst rådets direktiv 2006/112/EG, Avd. VIII, Kap. 2, Avsn. 1, Art. 96-97 

och 99 om olika skattesatser, samt Avd. IX om undantag från skatteplikt.  
166 Melz, 2009, s. 45 ff.; Kleerup m.fl., 2012, s. 103 ff.  
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omsättning av varor eller tjänster som är hänförliga till olika skattesatser. En 

tillämpning av delningsprincipen innebär i normalfallet en principiellt korrekt 

rättstillämpning som är baserad på de verkliga förhållandena. Delningsprincipen 

tillämpas på avskiljbara (fristående) prestationer som har samlats under en 

transaktion.167 

Huvudsaklighetsprincipen finns inte uttryckt i ML. Principen tillämpas när den ena 

av delarna i transaktionen framstår som underordnad den andra, med följden att 

skattesatsen bestäms efter den huvudsakliga prestationen. Tillämpning av 

huvudsaklighetsprincipen innebär enligt Melz, att en schablonmässig bedömning 

görs.168  

9.4 EUD:s praxis gällande huvudsaklighets- och delningsprincipen  

9.4.1 Mål C-349/96 Card Protection Plan  

I Card Protection Plan169 var frågan om ett tillhandahållande av dels försäkring 

(skattefri), dels andra tjänster (skattepliktiga), däribland kortregistrering, var att 

bedömas som en huvudsaklig eller flera separata transaktioner. EUD konstaterade 

att det först ska ”göras en samlad bedömning av de omständigheter som 

kännetecknar transaktionen i fråga”170. Domstolen uppmärksammade den dubbla 

omständigheten att transaktioner å ena sidan ska bedömas separat och å andra sidan 

att prestationer, som ur ekonomisk synvinkel utgörs av en enda tjänst, inte på 

konstgjord väg får delas upp så att mervärdesskattesystemet försämras.171 Gällande 

delningsprincipens och huvudsaklighetsprincipens tillämpning uttalades:  

”Det skall understrykas att det är fråga om en enda tjänst bland annat i det fall där 

en eller flera delar skall anses utgöra den huvudsakliga tjänsten, medan en eller 

flera delar i annat fall skall anses som en eller flera underordnade tjänster (min 

kursivering, så även nedan) som skattemässigt skall behandlas på samma sätt som 

den huvudsakliga tjänsten. En tjänst skall anses som underordnad en huvudsaklig 

tjänst när kunderna inte efterfrågar den i sig, utan då den endast är ett medel att 

på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som tjänsteföretaget tillhandahåller”.172   

                                                 
167 Kleerup m.fl., 2009, s. 107. 
168 Melz, 1990, s. 133. 
169 Mål C-349/96, Card Protection Plan Ltd CPP mot Commissioners of Customs & Excise, REG 

1999 s. I-2323.  
170 Mål C-349/96 p. 28.  
171 Mål C-349/96 p. 29. 
172 Mål C-349/96, p. 30.  
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I Card Protection Plan fann EUD att det ankommer på de nationella domstolarna 

att avgöra om ett tillhandhållande av dels försäkring (skattefri), dels andra tjänster 

avseende bland annat kortregistrering (skattepliktig) skulle behandlas som en enda 

transaktion eller två separata transaktioner. Det hade enligt EUD ingen betydelse 

att ett enhetligt pris hade betalats för de två transaktionerna.  

9.4.2 Mål C-41/04 Levob 

I Levob173var fråga om ett köp av en programvara och anpassningar samt utbildning 

i programvaran var att anse som en enda transaktion eller som delar. Separata 

ersättningar hade erlagts för de respektive prestationerna. EUD uttalade att flera 

transaktioner ska bedömas gemensamt, om det framstår som konstlat att dela upp 

dem.174 Vidare konstaterades att det vore konstlat att se det som att Levob först hade 

köpt en programvara, vilken i befintligt skick inte kunde användas av köparen, och 

först därefter köpt anpassningar av nämnda programvara. Anpassningarna fanns 

vidare vara av avgörande betydelse för användningen av programvaran och därmed 

kunde transaktionerna inte betraktas separat.175  

Vad gäller huruvida transaktionen skulle betraktas som vara eller tjänst uttalade 

EUD att ”[f]örutom de anpassningar som gjorts för att den skall vara användbar i 

köparens näringsverksamhet, utgör även omfattningen, varaktigheten och 

kostnaden för anpassningarna relevanta omständigheter att beakta”.176 Domstolen 

kom fram till att tjänsten var den huvudsakliga prestationen i transaktionen och att 

hela transaktionen skulle beskattas i enlighet härmed.177 

9.4.3 Mål C-111/05 Aktiebolaget NN  

I Aktiebolaget NN178 var frågan om ett tillhandahållande och en installation av en 

fiberoptisk kabel var att anse som en enda transaktion eller som två separata delar. 

EUD konstaterade att avtalet avsåg ett tillhandahållande av en installerad kabel, 

varför det skulle anses vara konstlat att beakta de två prestationerna separat.179  

                                                 
173 Mål C-41/04 Levob Verzekeringen BV och OV Bank NV mot Staatssecretaris van Financiën, 

REG 2005 s. I-09433, p. 20 och 25. 
174 Mål C-41/04, p. 21-22.  
175 Mål C-41/04, p. 25.   
176 Mål C-41/04, p. 28.  
177 Mål C-41/04, p. 29.  
178 Mål C-111/05, Aktiebolaget NN mot Skatteverket, REG 2007 s. I-02697.  
179 Mål C-111/05, p. 24-25.  
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EUD prövade vilken klassificering transaktionen skulle ha; tillhandahållande av 

tjänst, eller leverans av vara. Domstolen hänvisade till de två ovan refererade 

rättsfallen och uttalade att det krävs att transaktionens huvudsakliga delar 

identifieras samt att en del anses vara underordnad om en denna del inte efterfrågas 

i sig av köparen, utan endast utgör ett medel för att på bästa sätt åtnjuta den 

egentliga tjänsten från säljaren.180 Installationen kunde inte anses vara underordnad 

leveransen av varan, på grund av att installationen var nödvändig för användandet 

av kabeln.  

Därefter prövade EUD vilken av de två prestationerna som skulle anses vara 

bestämmande för klassifikationen av transaktionen. Det uttalades bland annat att 

kostnaderna för transaktionen till 80-85 procent kunde hänföras till själva kabeln, 

vilket dock inte kunde ha avgörande betydelse.181 EUD gjorde en analog tolkning 

av Levob och uttalade att tjänsten inte innebar att leverantören skulle anpassa varan 

efter köparens behov, varför det var fråga om leverans av vara.182  

Intressant i denna dom är att EUD inte prövar huruvida kunden hade efterfrågat 

tjänsten att installera kabeln. Prövningen är snarare inriktad på objektiva 

omständigheter som ser till tillhandahållandets karaktär.183 Därvid har 

kostnadsfördelningen mellan de olika prestationerna ingen avgörande betydelse.  

9.4.4 Målen C-394/04 och C-395/04 Diagnostiko 

I målet Diagnostiko var frågan dels om ett sjukhus uthyrning av TV-apparater och 

tillhandahållande av telefon till patienter (skattepliktig tjänst), dels samma sjukhus 

tillhandahållande av sängplatser till närstående (skattepliktig tjänst), kunde anses 

vara närbesläktade med sjukvården (skattefri). EUD konstaterade att undantagen 

från skatteplikt i artikel 13, sjätte direktivet ska tolkas strikt, eftersom dessa 

undantag innebär avsteg från den allmänna princip att mervärdesskatt ska betalas 

för varje tillhandahållande av tjänster som utförs av en skattepliktig mot vederlag. 

Vidare konstaterade domstolen att en tjänst kan anses vara underordnad en 

                                                 
180 Mål C-111/05, p. 28-29.  
181 Mål C-111/05, p. 36-37.  
182 Mål C-111/05, p. 39-40.  
183 Fri, 2007, s. 520.  
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huvudsaklig tjänst när den inte ”utgör ett ändamål i sig”184, utan endast utgör ett 

medel för att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga tjänsten.185  

EUD kom fram till att syftet med de ifrågavarande tjänsterna skulle jämföras med 

definitionen av sjukhusvård och sjukvård. Domstolen kom fram till att sjukhusvård 

och sjukvård generellt sett innebär diagnostisering, tillhandahålla vård och i 

möjligaste mån bota sjukdomar eller komma till rätta med hälsoproblem. Det är 

endast tjänster som ingår i sjukvården, eller som är ett nödvändigt medel i ett led 

att tillhandahålla sjukvård som kan anses vara närbesläktade med sjukvården.186  

EUD konstaterade att det endast är sådana tjänster som kan påverka kostnaderna 

för den sjukvård som undantaget från skatteplikt avser. Uthyrning av TV-apparater 

och tillhandahållande av telefon ansågs syfta till patienternas komfort, men kunde 

inte ses som ett nödvändigt medel för att uppnå behandlingsmålen inom sjukvården. 

EUD uttalade till sist att det var upp till den nationella domstolen att bedöma om de 

ifrågavarande tjänsterna skulle anses vara ”absolut nödvändiga eller inte”.187   

9.4.5 Mål C-276/09 Everything Everywhere  

Everything Everywhere är en mobiloperatör. Kunderna har flera möjliga 

betalningssätt enligt avtalen, däribland förskottsbetalning och kreditbetalning (för 

vilken avgift tas ut). Frågan i målet var om tjänsten att tillhandahålla krediter kunde 

ses som en del av tillhandahållandet av mobiltjänsten, eller om de nämnda 

tjänsterna ska ses som från varandra separata delar.  

EUD uttalade, med hänvisning till Card Protection Plan att en transaktion, som i 

ekonomiskt hänseende utgörs av ett enda tillhandahållande, inte får delas upp på ett 

konstlat sätt. Vidare konstaterades att i vissa fall ska transaktioner, vilka skulle 

kunna tillhandahållas separat, anses utgöra en enda transaktion när de inte är 

självständiga.188  

EUD uttalade att det måste undersökas vilka delar som kännetecknade 

transaktionen i fråga. Everything Everywhere tillhandahöll sina kunder främst 

                                                 
184 Målen C-394/04 och 395/04, Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE mot 

Ypourgos Oikonomikon, REG 2005 s. I-10373, p. 19.  
185 Målen C-394/04 och 395/04, p. 15, 16, 18-19.  
186 Målen C-394/04 och 395/04, p. 22, 24-25. 
187 Målen C-394/04 och 395/04, p. 26-30.  
188 C-276/09, Everything Everywhere Ltd mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and 

Customs, REG 2010 s. I-12359, p. 22-23.  
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mobiltelefonitjänster. De möjliga betalningssätten ansågs inte utgöra tjänster som 

kunderna efterfrågade i sig. Den omständigheten att ett uttryckligt pris för den 

finansiella tjänsten angavs i avtalet ansågs inte avgörande i sig för att avgöra 

huruvida det har förelegat en huvudsaklig eller flera separata tjänster.189  EUD fann 

att de finansiella tjänsterna inte kunde ses som från den huvudsakliga tjänsten 

(tillhandahållande av mobiltelefonitjänst) separata tjänster.190  

9.4.6 Mål C-224/11 BGZ Leasing 

Målet BGZ Leasing191 avsåg frågan om leasing och försäkring av leasingobjektet 

skulle beaktas sammantaget eller som separata delar. Leasinggivaren försäkrade 

leasingobjektet och vidarebefordrade kostnaderna för försäkringen till 

leasingtagaren, utan att påföra extra kostnader. EUD förde ett liknande resonemang 

som i för det ovan redogjorda fallet Everything Everywhere, dock med motsatt 

utfall. EUD fann att försäkringen hade ett nära samband med leasingen, eftersom 

försäkringen bara fyllde en funktion i förhållande till leasingtransaktionen. 

Domstolen konstaterade att alla försäkringar dock har ett nära samband med det 

objekt som försäkringen avser. Följaktligen kunde enligt EUD inte slutsatsen dras 

att försäkringen alltid skulle ses som underordnat en annan transaktion, eftersom 

undantaget för försäkringar i så fall skulle förlora sin verkan.192  

Domstolen konstaterade att leasing och försäkring i princip inte kan anses ha ett så 

nära samband att försäkringen ska ses som en underordnad del till 

leasingtransaktionen, men att det enskilda fallet måste prövas. I detta fall fann EUD 

att försäkringen kunde anses utgöra ”ett ändamål i sig” och inte endast utgör ett 

medel att på bästa sätt tillgodogöra sig leasingtjänsten.193 EUD uttalade även att 

prissättnings- och faktureringsmetoder ”kan ge indikationer” om det rör sig om en 

enda tjänst eller inte, utan att det för den sakens skull ska anses vara fråga om ett 

enda tillhandahållande.194 I avtalet mellan parterna framgick även att leasinggivaren 

kunde säga upp avtalet om leasingtagaren underlåter att betala en avgift annan än 

den leasingavgift som framgick av avtalet. EUD uttalade att en sådan 

                                                 
189 Mål C-276/09, p. 26-29.  
190 Mål C-276/09, p. 32.  
191 Mål C-224/11, BGŻ Leasing sp. z o.o. mot Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, REG 2013, 

närmare uppgifter finns ännu inte tillgängliga.  
192 Mål C-224/11, p. 35-36.  
193 Mål C-224/11, p. 39-42.  
194 Mål C-224/11, p. 44-45.  



58 

 

avtalsbestämmelse kan ge indikationer på att det är fråga om ett enda 

tillhandahållande. En sådan omständighet saknar dock betydelse om de aktuella 

transaktionerna ”objektivt sett” inte kan ses som ett enda tillhandahållande.195 

Domstolen fann sammanfattningsvis att det var fråga om två separata 

tillhandahållanden.  

9.4.7 Mål C-392/11 Field Fisher Waterhouse  

I Field Fisher Waterhouse196 var frågan om å ena sidan hyra (skattefri) och å andra 

sidan försäkring (skattefri) och servicetjänster (skattepliktig) som hyresgivaren 

skulle tillhandahålla, var att behandlas gemensamt. Resonemanget i domen följer 

samma mönster som har förekommit i de tidigare domarna. I detta fall fick 

hyresavtalet stor betydelse. Det uttalades bland annat att hyresgivaren hade rätt att 

säga upp avtalet om inte avgifter, hänförliga till endera tjänsterna, erlades i tid. 

Vidare konstaterade EUD att servicetjänsten och försäkringstjänsten inte 

efterfrågas i sig av genomsnittskunden, utan utgör ett medel för att på bästa sätt 

åtnjuta den huvudsakliga tjänsten, det vill säga hyra av arbetslokal.197 Den 

omständigheten att samtliga tjänster förekom i samma avtal kan dock inte ges 

avgörande betydelse. Domstolen ålade den nationella domstolen att avgöra om 

tjänsterna objektivt sett var att anse som separata från hyran av lokal.198  

EUD behandlade även frågan om det var av någon betydelse att tjänsterna även 

kunde tillhandahållas av tredje part. Domstolen kom fram till att den 

omständigheten inte per automatik innebar att det var fråga om separata 

tillhandahållanden. Vidare uttalades att ”den omständigheten att de olika delar som 

utgör ett enda tillhandahållande under andra omständigheter skulle kunna 

tillhandahållas separat, [är] förbunden med begreppet ett enda sammansatt 

tillhandahållande”.199 

                                                 
195 Mål C-224/11, p. 46-47.  
196 Mål C-392/11, Field Fisher Waterhouse LLP mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and 

Customs, REG 2012, närmare uppgifter finns ännu inte tillgängliga. 
197 Mål C-392/11, p. 23.   
198 Mål C-392/11, p. 25. 
199 Mål C-392/11, p. 26 och 28. EUD hänvisade härvid till mål C-117/11, Purple Parking Ltd och 

Airparks Services Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, REG 2012, 

närmare uppgifter finns ännu inte tillgängliga., p. 31. Engelsk version: ”In that regard, the fact that, 

in other circumstances, the elements in issue can be or are supplied separately is of no importance, 

given that that possibility is inherent in the concept of a single composite transaction, as is apparent 

from paragraph 27 of the present order.”  
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9.5 Metod för tillämpning av huvudsaklighetsprincipen enligt EUD  

9.5.1 Allmän del  

Något förenklat kan sägas att prövningen om huvudsaklighetsprincipens 

tillämpning består utav två delar. 1) En bedömning av om huvudsaklighetsprincipen 

eller delningsprincipen ska tillämpas och 2), om huvudsaklighetsprincipen ska 

tillämpas, vilken av delarna i transaktionen som ska anses vara den huvudsakliga. 

Det är även den indelning jag kommer att göra i det följande.  

Huvudregeln är att transaktioner ska delas upp. Utifrån EUD:s praxis kan vi se att 

avsteg från denna regel kan göras om det vore konstlat att dela upp prestationer som 

ur ekonomisk synvinkel utgör en enda tjänst, eftersom detta skulle leda till att 

mervärdesskattesystemet försämras. Som vi har sett i Levob och Aktiebolaget NN 

har det ansetts konstlat att dela upp transaktioner som är beroende av varandra för 

sin funktion. I BGZ Leasing gjordes ett avsteg från vad som sades i Levob och 

Aktiebolaget NN. I BGZ Leasing ansågs försäkringen sakna funktion om den inte 

överläts i samband med leasingobjektet. Försäkringens funktion var alltså beroende 

av den andra transaktionen och borde enligt vad som följer av Levob och 

Aktiebolaget NN behandlas som en enda transaktion. EUD konstaterade dock att 

undantaget från skatteplikt avseende försäkringar skulle förlora betydelse om 

försäkringarna ansågs underordnade den andra prestationen. Försäkringar får enligt 

mig ses som ett undantagsfall, som motiveras av försäkringars allmänna karaktär.  

9.5.2 Efterfrågan av den andra prestationen i sig  

Flera prestationer kan utgöra en enda tjänst om en av prestationerna framstår som 

den huvudsakliga jämfört med den andra. Så är fallet, enligt EUD, om kunderna 

inte efterfrågar den andra prestationen i sig, utan att den endast utgör ett medel för 

att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga prestationen. Att en prestation ska anses 

som underordnad när kunder inte ”efterfrågar den i sig” förtjänar att utvecklas 

något. I den engelska versionen av målet är den motsvarande formuleringen:  

”A service must be regarded as ancillary to a principal service if it does not 

constitute for customers an aim in itself (min kursivering), but a means of better 

enjoying the principal service supplied”200 

                                                 
200 Mål C-349/96, p. 30 i den engelska versionen. Motsvarande tysk formulering är: ”Eine Leistung 

ist als Nebenleistung zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für die Kundschaft keinen eigenen 
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Den engelska formuleringen ”constitute an aim in itself” motsvaras alltså i den 

svenska översättningen av formuleringen ”efterfrågar den i sig”. Det kan hävdas att 

det finns en skillnad i innebörden mellan de två formuleringarna. Den engelska 

formuleringen kan översättas till ”utgör ett ändamål i sig” eller möjligtvis ”fyller en 

funktion i sig”.201 Formuleringen ”utgör ett ändamål i sig” förekommer exempelvis 

i Diagnostiko202 och BGZ Leasing203.  

Det finns enligt min mening en skillnad i att bevisa å ena sidan att kunder har 

efterfrågat en tjänst och å andra sidan att en tjänst utgör ett ändamål i sig. Vid en 

strikt tolkning kan följden av att tillämpa formuleringen ”efterfrågan i sig” bli att 

huvudsaklighetsprincipen inte kan tillämpas i fall när köpare inte uttryckligen 

efterfrågar en tilläggstjänst. Enligt min mening innebär den engelska versionen inte 

att en tjänst ska anses underordnad på grund av frånvarande av explicit efterfrågan. 

Det är enligt den engelska versionen snarare så att tjänstens betydelse för kunden 

som ska ligga till grund för bedömningen.  

Vidare kan det påpekas att det förmodligen är tjänstens betydelse för 

genomsnittskunden som har störst betydelse. Därvid kan tjänstens betydelse för den 

enskilda kunden ibland spela roll, såsom i Aktiebolaget NN, där det förmodligen var 

svårt att finna en ”genomsnittskund” för köp av en kabel som skulle monteras längs 

havsbottnen mellan två länder. Begreppet ligger nära det som skulle kunna kallas 

för branschkutym, vilket har berörts i Bog204 där det ansågs vara kutym i 

restaurangbranschen att exempelvis få råd om mat och dryck, garderobsbetjäning 

och så vidare.205 Prövningen verkar vara inriktad på vad kunden generellt får del av 

i olika sammanhang och har betydelse för huruvida en viss prestation ska anses 

underordnad en annan prestation.   

                                                 
Zweck (min kursivering), sondern das Mittel darstellt, um die Hauptleistung des Leistungserbringers 

unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen”. Ordet ”Zweck” betyder mål, vilket tyder på 

att den tyska formuleringen överensstämmer med den engelska. Det föreligger alltså en skillnad 

även mellan den svenska och den tyska formuleringen.  
201 Se även Skaaden, 2006, s. 524.  
202 Målen C-394/04 och 395/04, p. 19. 
203 Mål C-224/11, p. 42.  
204 Målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Finanzamt Burgdorf mot Manfred Bog (C-

497/09), CinemaxX Entertainment GmbH & Co. KG mot Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst 

(C-499/09), Lothar Lohmeyer mot Finanzamt Minden (C-501/09) och Fleischerei Nier GmbH & Co. 

KG mot Finanzamt Detmold (C-502/09), REG 2011 s. I-01457.  
205 Målen C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, p. 65.  
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9.5.3 Möjlighet att tillskaffa sig en vara eller tjänst från tredje part 

Ett ämne som bör tas upp i detta sammanhang är att det enligt EUD inte är 

tillräckligt att kunderna skulle kunna ingå avtal om den ena eller andra delen med 

tredje part. Den omständigheten kan i vilket fall som helst inte ha avgörande 

betydelse, vilket följer av den ovan behandlade Field Fisher Waterhouse-domen, 

där EUD, i den svenska versionen, uttalade:  

”Vad beträffar frågan huruvida den omständigheten att tredje man i princip skulle 

kunna tillhandahålla vissa tjänster, framhåller domstolen att en sådan möjlighet i 

sig inte heller är avgörande (min kursivering). Såsom följer av domstolens praxis 

är nämligen den omständigheten att de olika delar som utgör ett enda 

tillhandahållande under andra omständigheter skulle kunna tillhandahållas 

separat, förbunden med begreppet ett enda sammansatt tillhandahållande, såsom 

framgår av punkt 15 i förevarande dom”206  

EUD hänvisade härvid till ett annat rättsfall, Purple Parking207. Det föreligger 

skillnader mellan uttalanden i dessa rättsfall. I den engelska versionen av p. 26 i 

Field Fisher Waterhouse uttalades:  

”As to the relevance of the fact that a third party could in principle supply certain 

services, it must be observed that the existence of such a possibility is not decisive 

in itself (min kursivering) either.”208  

Punkten i den engelska versionen överensstämmer av allt att döma med den svenska 

versionen. Det framgår att omständigheten inte är avgörande i sig, även om det kan 

tolkas att omständigheten kan ha något värde.  I Purple Parking däremot används 

följande formulering i den engelska versionen:  

”In that regard, the fact that, in other circumstances, the elements in issue can be 

or are supplied separately is of no importance (min kursivering), given that that 

possibility is inherent in the concept of a single composite transaction, as is 

apparent from paragraph 27 of the present order.”209  

I Purple Parking framstår det som att omständigheten att en vara eller tjänst kan 

tillhandahållas av en tredje part inte har någon som helst betydelse. Frågan är då 

om denna omständighet har någon betydelse över huvud taget. Field Fisher 

                                                 
206 Mål C-392/11, p. 26. I Bog fick frågan betydelse för frågan om ett gatukök kunde anses bedriva 

restaurangverksamhet eller om det var frågan om leverans av varor.  
207 Mål C-117/11, p. 31.  
208 Mål C-392/11, p. 26. 
209 Mål C-117/11, p. 31.  
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Waterhouse är ett senare fall, vilket enligt mig medför att det är uttalandet däri som 

får sägas ha störst vikt, åtminstone i väntan på fler domar från EUD om denna 

omständighets vikt.  

9.5.4 Något om dels avtalens betydelse, dels prissättnings- och faktureringsmetod 

Som framgått av rättsfallen kan avtalen och prissättnings- och faktureringsmetoder 

ge utgöra en indikation för att det rör sig om ett enda eller flera tillhandahållanden. 

I BGZ Leasing kunde hela leasingavtalet sägas upp om avgiften för 

försäkringspremien inte betalades av leasingtagaren. I det fallet konstaterade EUD 

att den omständigheten, att hela avtalet kunde sägas upp om ersättning avseende 

den ena prestationen inte betalades, saknade betydelse om prestationerna objektivt 

sett inte kunde anses ha ett så pass nära samband att de båda prestationerna kunde 

ses som ett enda tillhandahållande. På samma sätt konstaterades att separat 

prissättning för prestationer kan indikera avtalsparternas intressen, vilket enligt mig 

kan få betydelse för bedömningen huruvida en prestation utgör ”ett ändamål i sig” 

och därmed för frågan om det föreligger två separata tillhandahållanden.  

I fallet Field Fisher Waterhouse fanns en liknande avtalsklausul som i BGZ 

Leasing. EUD uttalade att den omständigheten att en sådan klausul förekommer i 

avtalet mellan parterna kan utgöra en indikation för att det är fråga om ett enda 

tillhandahållande ”även om samma rättighet inte med nödvändighet (min 

kursivering) är avgörande för bedömningen”210. När det föreligger svårigheter att 

fastställa att prestationer objektivt sett inte kan utgöra ett enda tillhandahållande, 

torde avtal, prissättnings- och faktureringsmetoder få större betydelse än vad som 

var fallet i BGZ Leasing. Huvudregeln torde dock vara att en objektiv bedömning 

av en transaktions beståndsdelar och karaktäristik ska vara av störst betydelse.  

9.5.5 Bedömning av vilken som är den huvudsakliga tjänsten  

En bedömning av transaktioner kan resultera i att de olika prestationerna anses ha 

ett tillräckligt nära samband för att bedömas gemensamt. När den slutsatsen har 

dragit blir nästa fråga vilken av de två prestationerna som ska ligga till grund för 

beskattning, eller, annorlunda formulerat, vilken prestation som ska anses vara den 

huvudsakliga. Frågan prövades ibland annat Levob och Aktiebolaget NN. I Levob 

kom EUD fram till att anpassningen av programvaran var den huvudsakliga 

                                                 
210 Mål C-392/11, p. 28.  
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prestationen. I Aktiebolaget NN kom EUD fram till att leverans av kabel var den 

huvudsakliga prestationen.  

I båda målen uttalades att den relativa kostnaden av prestationerna i sig inte är av 

avgörande betydelse. Det ska påpekas att det i fallet Levob var frågan om 

anpassning av varan, medan det i Aktiebolaget NN var frågan om en installation av 

varan, vilket i sig kan förklara de olika utfallen. En installation av en vara kan anses 

vara ett vanligt förekommande förfarande vid köp av varor, varför momentet 

”tillhandahållande av tjänst” i förhållande till ”leverans av vara” minskade. I 

jämförelse kan sägas att en anpassning av en vara gör att delen avseende tjänst i 

transaktionen ökade.  

Enligt min uppfattning är det viktigt att göra skillnad på installation och anpassning 

av varor när det är fråga om vilken prestation som ska vara huvudsakliga 

prestationen (leveransen av varan, eller tillhandahållandet av tjänsten). Jag tror att 

prissättningen är ett relevant tolkningsdatum i detta sammanhang, även om det, som 

EUD påpekade, inte i sig kan vara av avgörande betydelse. Om 

kostnadsfördelningen vore av avgörande betydelse skulle det öppna upp 

möjligheter för skattskyldiga att genom prisallokering bestämma till vilken 

skatteklass en transaktion ska hänföras.  

9.6 HFD:s praxis gällande huvudsaklighets- och delningsprincipen  

9.6.1 Inledning 

Praxis från HFD har stor betydelse för den praktiska mervärdesbeskattningen. Om 

HFD har bedömt en viss fråga ska skattskyldiga kunna förlita sig på att samma 

bedömning kommer att göras av lägre instanser, vilket kan härledas från 

likabehandlingsprincipen.211 Eftersom mervärdesbeskattningen är harmoniserad 

inom EU och att EUD är den främsta tolkaren av EU-bestämmelser blir nationella 

domstolar bundna av EUD:s praxis. Även denna omständighet kan härledas från 

likabehandlingsprincipen, i detta fall likabehandling inom EU.  

EUD:s praxis uppdateras kontinuerligt, med följden att vissa argument som har 

förekommit i HFD:s praxis förlorar sin verkan (t.ex. kostnadsfördelning, 

”efterfrågan i sig” och möjligheten för kunder att tillskaffa sig en tjänst från tredje 

                                                 
211 Kleerup m.fl., 2012, s. 26; Påhlsson, 2011, s. 115.  
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part). Frågan är vilket rättskällevärde praxis från HFD har. Det bör redan nu nämnas 

att den omständigheten att HFD inte har bedömt vissa argument på samma sätt som 

EUD, inte per automatik innebär att EUD inte hade kommit till samma slutresultat 

som HFD har gjort i enskilda rättsfall. Resultatet av en dom kan vara materiellt 

korrekt, trots att argumentationen inte har förts på samma sätt som den skulle ha 

gjort med beaktande av nyare praxis från EUD. Det nämnda anser jag följa av att 

det finns flera sätt att komma fram till samma slutsats. Med detta sagt är det dock 

viktigt att iaktta försiktighet vid åberopande av äldre praxis från HFD. I det följande 

kommer ett par exempel ges för rättsfall som kan tänkas ha blivit inaktuella.  

9.6.2 Möjlighet att tillskaffa sig en vara eller tjänst från tredje part  

9.6.2.1 RÅ 2003 ref. 90  

I RÅ 2003 ref. 90 var frågan om bland annat tjänsten att upprätta bouppteckning, 

leverans av gravsten och andra tjänster såsom tillhandahållande av solist vid 

begravningsceremoni, blomsterarrangemang m.m. kunde räknas som underordnade 

delar till en förenings uppdrag att anordna begravningstjänst (skattesats 25 procent). 

HFD bedömde att försäljningen av gravsten och upprättande av bouppteckning 

saknade samband med begravningstjänsten och därför inte kunde ses som delar av 

begravningstjänsten.  

Gällande de andra delarna (blomsterarrangemang, tillhandahållande av solist m.m.) 

uttalades HFD:  

”Kunden kan välja att låta föreningen eller någon annan tillhandahålla en eller 

flera eller inte någon av dessa delar. De kan därför inte anses utgöra 

underordnade led som är nödvändiga för att tillhandahålla en enda av kunden 

efterfrågad huvudsaklig tjänst (min kursivering). Av samma skäl kan inte sägas 

att det finns någon av kunden efterfrågad huvudsaklig tjänst som innefattar 

tjänster och varor som endast utgör medel att på bästa sätt åtnjuta den egentliga 

tjänst som föreningen tillhandahåller.”212 

HFD:s domslut synes vila på argumentet att kunden kunde välja att låta en tredje 

part tillhandahålla dessa varor och tjänster. Som EUD uttalade i Field Fisher 

Waterhouse är denna omständighet i sig inte avgörande, vilket dock var fallet i RÅ 

                                                 
212 RÅ 2003 ref. 90.  
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2003 ref. 90.213 Med detta sagt är det inte uteslutet att HFD hade kommit till samma 

slutsats i dagsläget. Argumentationen som fördes i RÅ 2003 ref. 90 får dock anses 

vara inaktuell och därför inte kunna åberopas.  

9.6.2.2 RÅ 2004 ref. 100  

I RÅ 2004 ref. 100 var frågan om ett bolag som i uppdrag av kund ålades att bistå 

kunderna vid emission av obligationer och andra värdepapper, inom vilket bolaget 

dels skulle erbjuda värdepappren på en marknad, dels aktivt verka för att 

värdepappren handlas på andrahandsmarknaden. För sina åtaganden erhöll bolaget 

dels provision beräknad som en viss procentandel av värdepappren, dels en årlig 

market maker-avgift som utgick med ett särskilt belopp för varje år. Provisionen 

avseende värdepappren var undantagen från skatteplikt, medan det var tvistigt 

huruvida market maker-avgiften skulle beskattas. HFD uttalade:  

”Av bolagets uppgifter framgår att market maker-tjänster i vissa fall tillhandahålls 

separat av företag, som inte åtar sig att medverka vid själva emissionen. 

Emittenten kan således välja mellan att låta bolaget tillhandahålla samtliga 

tjänster i samband med emissionen och att låta ett annat företag tillhandahålla 

market maker-tjänsterna separat (min kursivering, så även nedan). Market 

maker-tjänsterna kan, särskilt mot bakgrund av detta förhållande, inte anses 

utgöra ett underordnat led som är nödvändigt för att tillhandahålla en av 

emittenten efterfrågad huvudtjänst, och det kan inte heller sägas att market maker- 

tjänsterna för emittenterna endast utgör medel för att på bästa sätt åtnjuta de 

övriga av bolaget tillhandahållna tjänsterna.”214  

Som konstaterades i föregående avsnitt har detta rättsfall förmodligen förlorat 

värde, eftersom HFD lägger avgörande betydelse vid omständigheten att kunden 

kan tillskaffa sig de behandlade tjänsterna från tredje part. Det är dock oklart hur 

dessa kostnader i samband med emission av aktier ska behandlas. Frågan är också 

om detta förhållningssätt kan appliceras på utgifter i samband med anskaffning av 

aktier. 

Två dissidenter i målet ansåg att utgifter som ledde till en faktisk emission skulle 

anses som en underordnad del av emissionen, medan utgifter som inte ledde till 

emission skulle anses utgöra en självständig del. Detta förhållningssätt liknar det 

                                                 
213 Omständigheten att kunden kunde låta tredje man tillhandahålla vissa tjänster var avgörande även 

i RÅ 2004 ref. 100.  
214 RÅ 2004 ref. 100.  
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som gäller för utredningskostnader vid anskaffning av förvärvskälla inom 

inkomstskatterätten.215  

9.6.3 Branschkutym  

Att vissa prestationer kan ses som underordnat en annan tjänst framgår av Bog. I 

svensk praxis verkar det som att en utveckling har skett avseende argumentet 

branschkutym. I RÅ 2001 ref. 69 var frågan om hotellfrukost kunde anses vara 

underordnat hotellverksamheten i sig. Vid tiden för målet hänförde sig tjänsterna 

till olika skattesatser, vilket inte längre är fallet. Bedömningen av argumentens 

betydelse skulle dock kunna tänkas ha fortsatt betydelse. I rättsfallet åberopade 

bolaget som bedrev hotellverksamheten att det var branschkutym att servera 

hotellfrukost. HFD behandlade överhuvudtaget inte argumentet. Istället uttalades, 

väldigt kortfattat och med hänvisning till Card Protection Plan, att hotellfrukost 

inte kunde ses som en underordnad del i tillhandahållandet av hotellrum.  

I RÅ 2007 ref. 33 var frågan om uthyrning av konferenslokaler (skattefri) och 

närstående tjänster (såsom tillhandahållande av AV-teknik, blomsterarrangemang 

och servering av förfriskningar) skulle behandlas som ett enda tillhandahållande 

eller ej. HFD följde skatterättsnämndens domslut, i vilket uttalades:  

”Lokalupplåtelser för konferenser har sedan åtskilliga år utvecklats till en 

näringsgren där tillhandahållanden i verksamheten av olika arrangemang, 

anordningar och andra faciliteter på grund av ökad konkurrens har kommit att 

bli ett i förhållande till själva lokalupplåtelsen alltmer dominerande inslag (min 

kursivering). Det tillhandahållande som detta ärende gäller är ett exempel på 

sådan verksamhet där ett stort antal tjänster erbjuds konferensdeltagarna utöver 

den i både tid och rum relativt begränsade dispositionsrätten till vissa lokaler där 

konferensen hålls.” 

I rättsfallet fick alltså branschkutym, eller branschens utveckling, avgörande 

betydelse, inte bara för huruvida det var frågan om ett enda tillhandahållande, utan 

även för vilket av då tillhandahållande som skulle anses vara det dominerande. 

Några allt för långa slutsatser om huruvida ett åberopande av RÅ 2001 ref. 69 skulle 

vinna gehör i domstolen kan förmodligen inte dras, men det är i alla fall tänkbart 

                                                 
215 Se kap. 6.1.  
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att en motsvarande argumentation som i RÅ 2007 ref. 33 skulle kunna få betydelse 

i ett senare.    

9.6.4 Efterfrågan av den andra prestationen i sig  

Som framgått av praxis från EUD kan en prestation anses vara underordnad en 

annan särskilt i det fall prestationen i sig inte efterfrågas av kunden. Som tidigare 

konstaterats skiljer sig den svenska formuleringen från bland annat den engelska 

och den tyska formuleringen. I praxis från HFD har argumentet i de flesta fall 

åberopats, medan det i andra fall har utelämnats.216  

Intressant i sammanhanget är ett rättsfall från senare år, HFD 2012 ref. 30 

Artistmagasinet. I fallet var frågan om en försäljning av tidning och CD-skiva i 

paket var att betrakta som en enda försäljning av vara, eller som två separata 

försäljningar. HFD konstaterade att de två varorna hade ett samband dels på den 

grund att temat på CD-skivan och innehållet i tidningen överensstämde, dels på 

grund av att kunderna betalade ett paketpris för de två varorna. Däremot fann HFD 

att det var möjligt för kunderna att tillgodogöra sig innehållet av respektive vara 

utan att för den skull tillgodogöra sig innehållet av den andra. HFD fann således att 

de två varorna inte hade ett funktionellt samband.  

Vidare konstaterade HFD att de två varorna kan anses ha ”ett självständigt värde 

för kunden”. På denna grund fann HFD att ingen av varorna kunde anses vara 

underordnad den andra. Den nämnda formuleringen ligger enligt mig närmare den 

tyska och den engelska formuleringen av uttalandena i praxis från EUD.217  

9.6.5 Skatteverkets ställningstaganden gällande huvudsaklighets- och 

delningsprincipen 

Som i föregående avsnitt konstaterats har praxis från EUD undergått stor 

utveckling. I praxis från EUD har bedömts hur vissa argument ska värderas. 

Argumenten har i vissa fall givits större eller mindre betydelse än vad som varit 

fallet i praxis från HFD. I vissa fall, som exempelvis argumentet att kunden har haft 

möjlighet att låta tredje part tillhandahålla en tjänst, råder det oklarhet om huruvida 

                                                 
216 Exempel på fall när argumentet har åberopats är RÅ 2001 not 23, RÅ 2003 ref. 90, RÅ 2004 ref. 

100, RÅ 2005 not. 115. För undantag se RÅ 2006 not. 188. Avseende RÅ 2006 not. 188 kan följande 

sägas. HFD fastställde skatterättsnämndens beslut. I skatterättsnämnden utelämnades argumentet, 

men i fallet fanns två dissidenter som kom till motsatt slutsats, främst till följd av att argumentet att 

den andra tjänsten inte efterfrågades i sig gavs stor vikt.   
217 Se främst mål C-349/96, p. 30.  



68 

 

argumentet över huvud taget ska beaktas, eller om det har (något inskränkt) 

betydelse. Det torde vara så att fall från HFD som har givit nämnda argument 

avgörande betydelse inte längre bör åberopas. På ett mer generellt plan kan sägas 

att det med försiktighet och stor medvetenhet om praxis från EUD kan vara befogat 

att åberopa nationell praxis. För att vinna gehör vid åberopande av nationell praxis 

krävs dock att det inte har kommit nya fall från praxis som omkullkastar 

argumentationen.  

För att skattskyldiga ska lämna en korrekt deklaration kan således praxis från EUD 

vara av avgörande betydelse. Istället för att endast vara inläst på svensk praxis bör 

skattskyldiga även beakta praxis från EUD. Det ställs med andra ord ganska stora 

krav för att skattskyldiga ska kunna lämna en korrekt momsredovisning.  

SKV ger årligen ut en handledning för mervärdesskatt. I publikationerna framgår 

SKV:s uppfattning om gällande rätt och det görs djupgående analyser av en mängd 

olika rättsfrågor. SKV:s uppfattning om gällande rätt får stor betydelse för att skapa 

förutsebarhet för de skattskyldiga. Det är däremot så att SKV:s uppfattning inte 

alltid följs av skatterättsnämnden och domstolarna.218 Under 2013 kritiserades SKV 

bland annat för att handledningen innehöll äldre praxis, däribland praxis från tid 

före Sveriges inträde i EU.  Det framförs även kritik mot att det görs olika 

bedömningar i olika branscher. Författarna till artikeln menade att SKV borde 

inkludera en checklistas för att skattskyldiga själva ska få bedöma huruvida 

huvudsaklighets- eller delningsprincipen ska tillämpas.219  

I ett svar menade Mårtensson bland annat att SKV bedömer varje enskilt fall och 

att äldre praxis som förekommer i handledningen är EU-konform. Vidare menade 

Mårtensson vore en checklista inte ändamålsenlig för att det knappast skulle kunna 

sägas underlätta skattskyldigas bedömning av flera transaktioner.220  

Jag kan tycka att det är något anmärkningsvärt att SKV hänvisar till bland annat 

RÅ 2003 ref. 90 i sin handledning. Det görs utan något ställningstagande till senare 

praxis från EUD.221 Fler exempel finns såklart, men det tjänar inget syfte att nämna 

                                                 
218 SKV:s handledning för mervärdesskatt 2013.; Kleerup, m.fl., 2012, s. 26.  
219 Abdali & Sandberg Nilsson, 2013, s. 203 ff.  
220 Mårtensson,  2013, s. 271 ff.  
221 SKV:s handledning för mervärdesskatt, s. 408 och 430.  
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alla fall där jag tycker att SKV borde förtydliga varför vissa transaktioner ska 

behandlas på ett visst sätt.  

Vad gäller kritiken att olika bedömningar görs i olika branscher vill jag påpeka att 

branschkutym i vissa fall blir avgörande för bedömningen, huruvida flera 

transaktioner ska bedömas som en enhet eller flera. Eftersom det i någon mån blir 

branschen i sig som avgör huruvida en viss transaktion är underordnad en annan ser 

jag det som ett naturligt led att det förekommer olika bedömningar i olika branscher. 

Det blir dock intressant att se hur handledningen för 2014 kommer att se ut och hur 

äldre praxis behandlas däri.  

9.7 Möjlighet att påverka beskattningen  

Möjligheterna att påverka beskattning ser olika ut beroende på situation. För att en 

transaktion ska anses underordnad en annan krävs att objektiva förutsättningar är 

uppfyllda. Exempelvis branschkutym och omständigheten att en tjänst eller vara 

inte innebär ett värde i sig kan svårligen påverkas av de skattskyldiga. Möjligheten 

att påverka beskattningen genom att konstruera transaktioner för att tillämpa 

huvudsaklighetsprincipen får ses som ytterst begränsade.  

Vad gäller värderingen av olika transaktioner vid tillämpning av delningsprincipen 

kan följande sägas. Enligt 7 kap. 7 § ML ska en uppdelning göras efter skälig grund 

när en omsättning medför att olika skattesatser ska tillämpas. Skälig grund är ett 

begrepp som ger upphov till möjligheter till skatteanpassning. I och med att det är 

de skattskyldiga som måste göra bedömningen av vad som är skäligt finns det visst 

utrymme att göra avsteg från vad som är mest korrekt. Med detta ska inte förstås att 

hela kostnaden kan hänföras till den skattesats som uppfattas som mest förmånlig. 

En sådan fördelning skulle alldeles säkert underkännas av SKV. Däremot finns det 

ett visst utrymme för anpassning.  

Om ett paketpris har erlagts för två separata tjänster torde det vara upp till de 

skattskyldiga att värdera de olika delarna. Om ett företags faktiska kostnader för 

den ena varan är 60 och motsvarande kostnad för den andra varan är 40 är det 

förmodligen så att en redovisning 50/50 inte skulle medföra ett underkännande. 

Frågan beror dock till stor del på SKV:s resurser vad gäller granskning av 

redovisningen hos företag. En annan fråga är vad som är mest korrekt, vilket enligt 

min uppfattning kan skilja sig i viss mån från vad som är tillåtligt.   
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10 Slutsatser  

10.1 Skillnader mellan inkomstskatterätten och mervärdesbeskattningen 

Inkomstskatterätten och mervärdesbeskattningen är två separata områden. EU:s 

inverkan är större inom mervärdesbeskattningen än inom inkomstskatterätten. 

Detta medför även att det kan förekomma skillnader i bedömningen av huruvida 

transaktioner ska bedömas som separata delar eller som en enda transaktion. Ett 

exempel härpå är behandlingen av utredningskostnader vid aktieöverlåtelser, som 

till synes skiljer sig åt mellan mervärdesbeskattningen och inkomstskatterätten. 

Inom inkomstskatterätten görs en uppdelning på utgifter som leder till anskaffning, 

respektive förkastas.222 Motsvarande uppdelning verkar inte göras inom 

mervärdesbeskattningen.  

Skillnaderna i bedömningarna beror i hög grad på att mervärdesbeskattningen är 

harmoniserad enligt EU och att HFD därvid måste följa EUD:s rättspraxis, där det 

föreligger en något annorlunda prövning än vad som gäller inom 

inkomstskatterätten. Det kan sägas att konsekvenserna av vissa rättshandlingar blir 

mindre förutsebara i och med att det föreligger skillnader. Det torde för övrigt finnas 

fler skillnader än endast fallet med utredningskostnader i samband med 

aktieförvärv.  

Det kan ifrågasättas om det är optimalt att det föreligger sådana skillnader mellan 

de olika systemen. De möjliga lösningarna på denna diskrepans framstår dock inte 

som särskilt ändamålsenliga. En anpassning av prövningen inom 

mervärdesbeskattningen riskerar att strida mot EU-rätten. Å andra sidan skulle en 

anpassning av den inkomstskatterättsliga prövningen innebära att Sverige ger upp 

en del av sin suveränitet, genom att binda sig till den mervärdesskatterättsliga 

prövningen, inom inkomstbeskattningen till förmån för EU-rätten, vilket inte är 

troligt att ske.   

10.2 Mönster och möjlighet till skatteanpassning  

Den formel som EUD har utvecklat för prövning av huvudsaklighets- och 

delningsbedömningar anser jag vara väl utvecklad. Det framgår tydligt vilka 

omständigheter som har betydelse för bedömningen och argumentationen är relativt 

                                                 
222 Se kap. 6.1. 
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utförlig. Det kan i vissa fall ifrågasätta huruvida HFD borde ha hänskjutit frågor 

inom mervärdesbeskattningen till EUD, så är fallet exempelvis med RÅ 2003 ref. 

90 och RÅ 2004 ref. 100, som verkar ha upphävts genom senare praxis från EUD.  

Även inom inkomstskatterätten finns det relativt väletablerade principer för 

bedömningen av helhet och delar, inte minst huvudsaklighets- och 

delningsprincipen vid blandade fång. En uppdelning görs beroende på vilken typ av 

tillgång som överlåts. Frågan är om en skillnad mellan olika tillgångar i samtliga 

fall är ändamålsenlig och exempelvis om huvudsaklighetsprincipen kan tillämpas 

på lös egendom. Jag kan tänka mig att det finns vissa gränsdragningsproblem till 

följd av denna uppdelning, exempelvis kan det ifrågasättas om byggnad på ofri 

grund ska behandlas som fastighet eller lös egendom.  

Det finns vidare ett mönster avseende tillämpningen av de olika principerna. 

Huvudregeln inom mervärdesskatterätten är att transaktioner ska behandlas separat, 

vilket torde gälla även inom inkomstskatterätten. Därtill finns det regler och 

principer som ger uttryck för att vissa transaktioner ska bedömas som en 

underordnad del av en annan transaktion eller tillgång. Inom inkomstskatterätten 

finns exempelvis regler avseende utgifter i samband med förvärv av inkomstkälla. 

Inom mervärdesskatterätten kommer motsvarande till uttryck genom 

huvudsaklighetsprincipen. Som ovan visats föreligger det dock skillnader mellan 

bedömningarna inom respektive område.  

Vad gäller möjligheten att påverka det skatterättsliga resultatet kan följande sägas. 

Möjligheterna beror i stor utsträckning på i vilken mån lagstiftningen ger upphov 

till subjektiva bedömningar. Så är fallet exempelvis vid tillämpning av 

delningsprincipen inom mervärdesbeskattningen. Motsvarande möjligheter torde 

uppkomma inom ramen för anskaffningsutgifter för förvärvskälla, där en 

fördelningsproblematik kan uppstå mellan utgifter avseende genomförda respektive 

förkastade förvärv. Inom inkomstskatterätten och i synnerhet 

huvudsaklighetsprincipen vid blandade fång kan konstateras att en beloppsgräns 

också ger upphov till skatteanpassningsmöjligheter. En sådan gräns är dock enligt 

min uppfattning ändamålsenlig eftersom den ger upphov till förutsebarhet.   
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C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH mot Finanzamt Osterholz-Scharmbeck¸ 

REG 2004 s. I-5583.  
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