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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
Måhända finns det få rättsområden där rättsliga principer har erhållit en sådan ställning som på 

skatteområdet. Skatterättsliga principer har kommit att åberopats inom den skattepolitiska 

debatten, men också inför lagstiftningsarbetet och vid tillämpningen av skattelag.1 Två av dessa 

principer har kommit att diskuteras i nära samband med utformningen av bestämmelserna i 40 

kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) och vid tillämpningen av lagen (1995:575) mot 

skatteflykt (skatteflyktslagen). Det rör sig om de skatterättsliga principerna om neutralitet och 

legalitet.2 

 

I 40 kap. IL finns regler om hanteringen av inrullade underskott3 och fungerar som ett system 

för förlustutjämning över beskattningsåren. 4  Utgångspunkten är att underskott av 

näringsverksamheten som kvarstår från det föregående beskattningsåret ska dras av, vilket 

framgår av 40 kap. 2 § IL. Av samma bestämmelse framgår att avdragsrätten gäller så till vida 

det inte finns andra regler som begränsar rätten till avdrag.  

 

Den så kallade handeln med underskottsföretag kan ske genom att verksamheten eller 

tillgångarna i underskottsföretaget överförs till ett annat företag5 inom samma koncern. Kvar 

av underskottsföretaget är således endast ett skal innehållande underskotten, varpå 

underskottsföretaget överlåts till en extern part. Utan regler som begränsar rätten till avdrag för 

inrullade underskott skulle den nya ägaren kunna utnyttja underskotten för att resultatutjämna6 

inom koncernen. Samtidigt får den tidigare ägaren behålla verksamheten eller tillgångarna i 

underskottsföretaget inom sin koncern. För att kunna genomföra transaktionerna utnyttjas till 

exempel reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL, som tillåter företag att under vissa 

villkor överföra tillgångar till underpris utan skattemässiga konsekvenser, samt reglerna om 

 
1 Jfr Tikka, 2004, s. 656-657; Lodin m.fl., 2019, s. 27.  
2 Se prop. 1993/94:50, s. 255; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 463; Lodin m.fl., 2019, s. 655.  
3 Inrullade underskott är en vedertagen benämning på sådana underskott som avses här, eftersom de kvarstår från 

tidigare beskattningsår. Underskott som uppstår under beskattningsår ett och inte har något överskott att dras 
av mot rullas ut beskattningsår ett och rullas sedermera in beskattningsår två.  

4 Lodin m.fl., 2019, s. 520. Beskattningen av inkomster beräknas för varje beskattningsår och skulle kunna 
medföra att en näringsverksamhet, sett under fler än ett beskattningsår, beskattas för mer än den 
sammanlagda inkomsten under dessa år. 

5 I flera av IL:s kapitel finns definitioner av begreppet företag, däribland i 40 kap. IL, vilket redogörs för i avsnitt 
tre. Bestämmelserna i 40 kap. IL är emellertid i regel av störst praktisk tillämpning för aktiebolag, se t.ex. 
Lodin m.fl., 2019, s. 521.  

6 Resultatutjämning innebär att ett skattemässigt överskott kvittas mot ett skattemässigt underskott. Regler om 
resultatutjämning finns i 35 kap. IL om koncernbidrag.  
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skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL.7 För att förhindra handeln 

med underskottsföretag finns så kallade spärregler för utnyttjandet av inrullade underskott vid 

ägarförändringar.8 Bland annat inträder i vissa fall av ägarförändringar en beloppsspärr som 

medför att inrullade underskott reduceras till den del underskott överstiger dubbla utgiften för 

att erhålla bestämmande inflytande över underskottsföretaget, och anges i huvudsak i 40 kap. 

15 § IL.  

 

För att förhindra transaktioner med syfte att åstadkomma skattemässiga fördelar finns 

skatteflyktslagen.9 En lag mot skatteflykt infördes ursprungligen år 1980, men upphävdes år 

1993 för att sedermera återinföras den 1 juli 1995, och har sedan dess uppkomst varit utsatt för 

kritik.10 Ur ett fiskalt perspektiv kan lagen anses vara en viktig del av skatterätten eftersom den 

kan möjliggöra beskattning av annars skattefria eller lågbeskattade transaktioner.11 Kritiken 

mot skatteflyktslagen tillika ett av skälen till att lagen upphävdes år 1993 grundar sig i 

rättssäkerhetsaspekter.12  

 

Den 30 november 2018 meddelade Skatterättsnämnden (SRN) förhandsbesked beträffande 

frågan om skatteflyktslagens tillämplighet när inrullade underskott överlever en tillämpning av 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Att inrullade underskott överlever beloppsspärren innebär att 

hela det inrullade underskottet från tidigare beskattningsår kvarstår trots en tillämpning av 

beloppsspärren. SRN ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet och att 

underskotten i sin helhet skulle reduceras. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta 

förvaltningsdomstolen13 (HFD) som undanröjde förhandsbeskedet och avvisade ansökningen 

eftersom de aktuella transaktionerna redan var genomförda.14 Genom HFD:s beslut att inte 

pröva frågan som ställdes i SRN kvarstår ovissheten om skatteflyktslagens tillämplighet på 

förfaranden där inrullade underskott överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § 

IL.  

 
7 Jfr Wiman, 2000, s. 574-575; HFD, beslut 2019-06-26, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. I det 

undanröjda förhandsbesked hade reglerna i 23 kap. IL och i 25 a kap. IL utnyttjats. 
8 Prop. 1993/94:50, s. 257 och 259; prop. 1999/2000:2, del 2 s. 463-464; Lodin m.fl., 2019, s. 521.  
9 Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
10 Se prop. 1992/93:127, s. 49; prop. 1994/95:209, s. 34. Lagen skulle tillämpas på rättshandlingar från den 1 

januari 1981 och lagen upphävdes från och med den 1 januari 1993.  
11 Lodin m.fl., 2019, s. 655.  
12 Prop. 1992/93:127, s. 49.  
13 Den 1 januari år 2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Hänvisningar till högsta 

instans kommer fortsättningsvis att benämnas Högsta förvaltningsdomstolen, även vid hänvisning till 
uttalanden som HFD gjort före den 1 januari år 2011.  

14 HFD, beslut 2019-06-26, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om skatteflyktslagen är tillämplig i 

samband med ägarförändringar som utlöser beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, samt att analysera 

om en tillämpning av skatteflyktslagen på sådana förfaranden är förenligt med de skatterättsliga 

principerna om neutralitet och legalitet. Syftet besvaras närmare genom nedanstående 

frågeställningar: 

• Vad innebär neutralitetsprincipen respektive legalitetsprincipen? 

• När aktualiseras beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, och vad innebär den? 

• Vilka är förutsättningarna för att kunna tillämpa skatteflyktslagen, och vad innebär en 

tillämpning av skatteflyktslagen? 

• När kan skatteflyktslagen tillämpas på förfaranden som innebär att inrullade underskott 

överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL? 

• Är resultatet av de tre föregående frågorna förenligt med neutralitetsprincipen och 

legalitetsprincipen?  

 

1.3 Metod och material 
1.3.1 Metod rörande bestämmelserna i 40 kap. IL och skatteflyktslagen 
För att besvara uppsatsens syfte används en traditionell rättsdogmatisk metod för att tolka och 

systematisera gällande rätt. För detta tillämpas rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. I den här uppsatsen innebär en rättsdogmatisk metod att de olika beståndsdelarna i 

rättskälleläran analyseras, varpå slutresultatet anses spegla gällande rätt eller hur en rättsregel 

ska förstås i ett särskilt fall, det vill säga om skatteflyktslagen är tillämplig i samband med 

ägarförändringar som utlöser beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL.15  

 

Att beskriva vad tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden i uppsatsen innebär kan framstå 

som tämligen oklart. Att studera lagtext, förarbeten och rättspraxis är i regel av största vikt när 

det gäller att fastställa gällande rätt, eftersom de har formell auktoritet i rättskälleläran. Doktrin 

är en rättskälla som har karaktären av att övertyga genom de argument som framförs och har 

således ingen formell auktoritet.16  

 

 
15 Se Kleineman, 2013, s. 25-26.  
16 Se Kleineman, 2013, s. 28. 
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På skatterättens område är emellertid metoden för att fastställa gällande rätt särpräglad.17 Här 

är doktrin generellt av mindre stor vikt, samt att förarbeten inte tillmäts lika stor betydelse som 

på andra rättsområden. Istället är lagtextens ordalydelse av ännu större vikt här än vid andra 

rättsområden.18 Trots klara förarbetsuttalanden beaktas inte dessa om de står i strid med en 

skatteregels ordalydelse, genom en objektiv tolkning, eller om uttalandet kan anses förenligt 

med skatteregelns ordalydelse, men står i strid med det allmänna syftet med skatteregeln.19 

Rättspraxis måste emellertid anses vara auktoritär även på skatterättens område, så till vida den 

fråga som har varit föremål för domstolens prövning också liknar den aktuella frågan.20 Det är 

således i första hand lagtext och därefter rättspraxis som studeras för att fastställa gällande rätt 

i skatterättsliga arbeten och således även i denna uppsats. Förarbetena är fortfarande av 

relevans, men dess vikt för att fastställa gällande rätt är beroende av om uttalandena i 

förarbetena framgår av lagtexten, eller i varje fall inte står i strid med lagtexten eller det 

allmänna syftet.  

 

Vad gäller rättspraxis är det prejudikatinstansen som är att anse som auktoritär, det vill säga 

rättspraxis från HFD.21 Vidare är det vanligt att ett referatmål bedöms vara av större värde än 

ett notismål.22 Sammanhållen rättspraxis från kammarrätterna (KamR) kan emellertid anses 

normerande vid brist på prejudikat från HFD.23 I den här uppsatsen finns det således anledning 

att studera underrättspraxis, eftersom den huvudsakliga frågan som behandlas i uppsatsen ännu 

inte varit föremål för prövning i HFD, men har så sent som i december år 2019 varit uppe för 

 
17 Se Tjernberg, 2016, s. 168.  
18 Jfr Peczenik, 1998, s. 536; Bergström, 2003, s. 3; Kleineman, 2013, s. 22. Peczenik anser att förarbetenas 

tyngd har minskat med åren. Han hänvisar även till Bergström, 1997. Bergström anförde att det är en 
gemensam uppfattning att lagtexten är särskilt viktig. Kleineman gör en jämförelse mellan skatterätten och 
skadeståndsrätten som menar att rättspraxis och doktrin har en stor betydelse inom skadeståndsrätten. 

19 Bergström, 1997, s. 352. Det finns ett flertal avgöranden som stödjer detta synsätt, vilka Bergström hänvisar 
till, bland annat RÅ 1993 ref. 57; RÅ 1994 ref. 31; RÅ 1996. ref 101 där HFD bedömde att de aktuella 
frågorna inte kunde avgöras med stöd av klara förarbetsuttalanden. Utgången i målen var också till fördel för 
de skattskyldiga. Se även RÅ 1999 ref. 62; HFD 2011 ref. 42; HFD 2012 not. 48. I 1999 års avgörande 
ansågs ett begrepp enligt förarbetena ha viss begränsad räckvidd, vilket HFD kom fram till inte framgick av 
lagtexten. I 2011 års rättsfall ansågs en begränsning av en tillämpning av en regel som uttryckts i motiven 
inte kunna tillämpas på grund av att det inte hade kommit till uttryck i lagtexten. En liknande bedömning 
gjordes i 2012 års notismål. Lagtextens starka ställning är således ett uttryck för legalitetsprincipen. Jfr dock 
Bergström, 2003, s. 3 där han anförde att hans uppfattning vid tidpunkten för denna artikel var att 
lagstiftarens allmänna syfte skulle ges stor vikt vid ledning för lagtolkning samtidigt som förarbetsuttalanden 
som mer rör detaljfrågor inte borde tillmätas särskild betydelse.   

20 Se Kristoffersson, 2011, s. 837 och 839-840; Lodin m.fl., 2019, s. 17. Slutsatser e contrario bör undvikas.  
21 Se Kristoffersson, 2011, s. 836; Kleinman, 2013, s. 28. 
22 Kristoffersson, 2011, s. 839. 
23 Kristoffersson, 2011, s. 843-844 och 849; Lodin m.fl., 2019, s. 18. Kristoffersson menar att kammarrättspraxis 

kan ges ett värde om uppfattningen överensstämmer i samtliga KamR. Dess värde minskar dock när HFD 
lämnar prövningstillstånd och rättsläget kan i så fall inte betraktas som klart förrän frågan har blivit avgjord 
av HFD.  
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prövning i KamR i Stockholm. Det kan redan här framhållas att det vid en redogörelse för 

omständigheterna i rättspraxis, de subjekt som avgörandena handlar om, inte benämns med dess 

riktiga namn utan betecknas som den skattskyldige, Holding, X, Y, Z, A, B, C etcetera, för att 

komprimera texten. 

 

Det finns en inte obetydlig mängd doktrin på skatterättens område, och förekommer i olika 

former – från läroböcker till lagkommentarer. Vidare sker viktiga uttalande i artiklar i de två 

skatterättsliga tidskrifterna Skattenytt och Svensk Skattetidning, vilka ses som två viktiga 

källor.24 Förutom rättskällelärans fyra traditionella delar är skatterätten belastad med ytterligare 

rättskällor i den bemärkelsen att de har en viss betydelse inom skatterätten men i regel inte har 

någon auktoritär ställning. Här åsyftas förhandsbesked från SRN, vilka förvisso får överklagas 

till HFD, och publikationer från Skatteverket (SKV).25  

 

Förhandsbeskedsinstitutet har kommit att få betydelse för prejudikatbildningen på 

skatteområdet då den största rättsutvecklingen i rättspraxis sker genom förhandsbesked som har 

meddelats av SRN, men som har överklagats till HFD.26 Enligt 5 § 1 st. lagen (1998:189) om 

förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga 

som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för 

en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Under vissa förutsättningar kan det allmänna 

ombudet vid SKV också söka förhandsbesked, enligt 6 och 6a §§ i samma lag. 

Förhandsbeskedet kan överklagas till HFD enligt 22 § i samma lag och det krävs inget 

prövningstillstånd till skillnad från vad som gäller beträffande mål som prövas inom det 

ordinarie skatteförfarandet. 27  Att prövningstillstånd krävs vid överklagande av KamR:s 

avgörande till HFD framgår av 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL).28 

 

Auktoriteten hos de olika publikationerna från SKV kan rangordnas inbördes enligt följande; 

verkställighetsföreskrifter som kungörs i SKVFS, SKV:s ställningstaganden, SKV:s allmänna 

råd som benämns SKV A samt meddelande som ges ut som SKV M. 

 
24 Se Lodin m.fl., 2019, s. 19-20.  
25 Jfr Kristoffersson, 2011, s. 835-837; Lodin m.fl., 2019, s. 18-19 och 722. Jfr dock Påhlsson, 2018, s. 111-113. 

Under vissa förutsättningar kan SKV lämna verkställighetsföreskrifter. 
26 Lodin m.fl., 2019, s. 722.  
27 Se prop. 1997/98: 65, s. 75; Lodin m.fl., 2019, s. 18. Med det ordinarie skatteförfarandet avses 

förvaltningsrätt, kammarrätt och till sist HFD. 
28 Det kan nämnas att det i vissa fall krävs prövningstillstånd vid överklagande av förvaltningsrättens avgörande 

till KamR, enligt 34 a § FPL och 67 kap. 27 § skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL). 
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Verkställighetsföreskrifterna är den enda av dessa som är bindande såsom lag och har således 

en viss auktoritär ställning.29 På grund av att det råder ett föreskriftskrav inom skatterätten har 

riksdagen ett litet utrymme för att överlämna normgivningsmakt, vilket också kommer till 

uttryck i 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. regeringsformen (RF). Regeringen har enligt 8 kap. 7 § 1 st. 1 p. 

och 11 § RF emellertid en möjlighet att själv meddela, eller delegera rätten att meddela 

verkställighetsföreskrifter, exempelvis till SKV. 30  Övriga publikationer från SKV är inte 

bindande för domstolarna, men kan vara av vikt eftersom de visar hur SKV tillämpar 

skattelagstiftningen. De allmänna råden kan anses ge uttryck för den administrativa praxis som 

råder inom SKV och som rättskälla är de närmast att jämställa med doktrinen.31 Bland dessa 

allmänna råd hittas bland annat ställningstaganden från SKV, vilka kan ses som styrsignaler, 

och hör till de viktigaste oförbindande publikationerna från SKV.32 

 

1.3.2 Principerna – varför dessa och metod och material 
På skatteområdet finns flera skatterättsliga principer, men för det aktuella syftet är de 

skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet centrala eftersom neutralitetsprincipen 

kan sägas ha påverkat utformningen av bestämmelserna i 40 kap. IL och legalitetsprincipen har 

diskuterats i nära samband med skatteflyktslagen.33 Principerna kan vidare anses samverka med 

varandra, eftersom en neutral beskattning anses kunna motverka skatteflyktstransaktioner, 

medan legalitetsprincipens rättssäkerhetstankar talar mot att kunna tillämpa skatteflyktslagen.34  

 

 
29 Se Påhlsson, 2018, s. 105 och 110. 
30 Se Påhlsson, 2018, s. 32-33. Föreskriftskravet anges i 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF genom bestämmelsen om att 

regler om förhållandet mellan enskilda och det allmänna måste meddelas genom lag om de avser skyldigheter 
för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Regeringens 
delegering av verkställighetsföreskrifter finns i förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket 
att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229). Enligt prop. 1973:90, s. 211 och prop. 
2009/10:80, s. 219 ska verkställighetsföreskrifter främst reglera administrativa frågor, men kan också 
komplettera lag i materiellt hänseende. I det senare fallet får verkställighetsföreskrifterna inte tillföra något 
väsentligt nytt. Se även RÅ 1996 ref. 5 där en föreskrift meddelad av regeringen inte kunde tillämpas med 
stöd av 11 kap. 14 § RF eftersom den ansågs grundlagsstridig Några verkställighetsföreskrifter från SKV 
som rör uppsatsens syfte finns inte. Ett exempel på verkställighetsföreskrifter från SKV är fastställande av 
nybilspriser vid beräkningen av bilförmån, t.ex. SKVFS 2018:27 och SKVFS 2019:3.  

31 Se Påhlsson, 2018, s. 105 och 107. Dock Påhlsson, 2018, s. 111 och 113. Påhlsson menar att  HFD har 
benägenhet att tillämpa schabloner som kommit till utryck i de allmänna råden. Allmänna råd definieras i 1 § 
författningssamlingsförordningen (1976:725)  som sådana generella rekommendationer om tillämpningen av 
en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. 

32 Påhlsson, 2018, 110-111. Legaldefinitionen av allmänna råd innefattar både ställningstaganden från SKV, 
SKV:s allmänna råd i serien SKV A samt SKV:s meddelanden i SKV M. I denna uppsats är det emellertid 
endast ställningstaganden som studeras.  

33 Jfr prop. 1993/94:50, s. 255; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 463; Tikka, 2004, s. 656-657; Dahlberg, 2004, s. 664-
665; Lodin m.fl., 2019, s. 655.  

34 Jfr Lodin m.fl., 2019, s. 43 och 655. 
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Det är mot denna bakgrund som de skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet 

används som analysverktyg i uppsatsen. För att fastställa innebörden av principerna används 

för denna undersökning en liknande metod som för att fastställa gällande rätt. 

Neutralitetsprincipen framgår emellertid inte av skattelag, varför det främst är doktrin som 

studeras vad gäller denna princip. Neutralitetsaspekter har dock kommit att prägla 

lagstiftningsarbetet, inte minst vad gäller utformningen av bestämmelserna i 40 kap. IL, varför 

förarbetena till 40 kap. IL i viss mån studeras, men också förarbetena till 1990 års 

skattereform35, där neutralitetsprincipen stod i fokus. Legalitetsprincipen kan däremot anses 

vara grundlagsskyddad genom 1 kap. 1 § 3 st. RF och genom föreskriftskravet i 8 kap. 2 § 1 st. 

2 p. RF, men det är främst genom rättspraxis och doktrin som principens innebörd framgår av.  

 

Det finns en stor mängd av doktrin på skatterättens område och inte minst vad gäller de 

skatterättsliga principerna. Den doktrin som studeras i den här uppsatsen gällande principerna 

är emellertid främst material från Kari S. Tikka, Mattias Dahlberg, Robert Påhlsson, Åsa 

Gunnarsson, Mats Tjernberg, Anders Hultqvist och Sven-Olof Lodin som kan anses vara 

auktoritära på skatterättens område vad gäller just de skatterättsliga principerna och dess 

betydelse för skattelagstiftningen. Även Sven-Olof Lodin med flera i Inkomstskatt: En lärobok 

i skatterätt förklarar principernas innebörd inom skatterätten på en grundläggande nivå och 

studeras således också.  

 

1.3.3 Material rörande bestämmelserna i 40 kap. IL 
Bestämmelserna i 40 kap. IL har överförts från lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av 

näringsverksamhet (LAU), om än med tekniska och språkliga ändringar i lagtexten.36 Gällande 

förarbetena till 40 kap. IL studeras av den anledningen främst förarbetena till LAU, men för 

den historiska bakgrunden till bestämmelserna i 40 kap. IL studeras i viss mån förarbetena till 

den tidigare lagstiftningen där bestämmelserna var placerade i kommunalskattelagen 

(1928:370) (KL) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), och före dess i lagen 

(1960:63) om förlustavdrag (FAL).  

 

 
35 Med 1990 års skattereform åsyftas den största samlade reformeringen av skattesystemet under 1900-talet som i 

huvudsak innebar sänkta skattesatser och breddad skattebas och började tillämpas på inkomster år 1991. År 
1989 var marginalskattesatsen så hög som upp till 80 procent, jämfört med ungefär 50 procent år 1991. Se 
t.ex. Lodin m.fl., 2019, s. 13.  

36 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 461.  



12 
 

Vad gäller rättspraxis som behandlar beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL har HFD i flera avseenden 

bedömt innebörden av begreppet utgift samt kapitaltillskott, vilka är centrala begrepp rörande 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Dessa rättsfall studeras vid en undersökning och analys av 

innebörden av beloppsspärren. 

 

Eftersom bestämmelserna i 40 kap. IL till viss del behandlas utförligt i förarbetena och i 

rättspraxis, samt eftersom doktrin inte bör tillmätas särskilt stor betydelse för att fastställa 

gällande rätt, används doktrin endast i kompletterande syfte. Bland annat har Bertil Wiman lyft 

sina åsikter angående bestämmelserna i LAU, varför dessa redogörs för i uppsatsen. Vidare är 

kommentaren till IL behjälplig, främst vad gäller förklaringen av de olika spärrsituationerna 

och beloppsspärren. Här används den digitala versionen 19A, vilken har tagit hänsyn till 

lagstiftning fram till och med den 1 september 2019. Beträffande publikationer från SKV 

studeras fyra av SKV:s publicerade ställningstaganden i uppsatsen. Tre av dessa behandlar 

beräkningen av beloppsspärren eller hanteringen av kapitaltillskott som har lämnats till 

underskottsföretag före eller i samband med ägarförändringen, och den fjärde behandlar 

spärrsituation 3.   

 

1.3.4 Material rörande skatteflyktslagen  
Beträffande skatteflyktslagen studeras förutom förarbetena till skatteflyktslagen även 

förarbetena till dess föregångare – lagen (1980:865) mot skatteflykt (1980 års lag) – vilket beror 

på att skatteflyktslagen bygger på den tidigare lagen mot skatteflykt. Även om det har företagits 

ändringar i lagtexten samt att skatteflyktslagen har erhållit en mer generell utformning, har flera 

av de uttalanden som gjorts i förarbetena till den tidigare lagen fortfarande relevans vid 

utredningen av skatteflyktslagen.37  

 

Av samma anledning som ovan är den rättspraxis som finns att tillgå beträffande 1980 års lag 

inte helt irrelevant idag. Det betyder att prejudikat rörande den tidigare lagen fortfarande kan 

tjäna som vägledning, om än med viss försiktighet.38 I de delar i uppsatsen där hänvisning sker 

till rättspraxis rörande 1980 års lag framställs även skillnaden mellan den gamla och nya lagen. 

Det kan emellertid vara en god idé att tillämpa rättspraxis rörande 1980 års lag och 

 
37 Se prop. 1994/95:209, s. 34-35; prop. 1996/97:170, s. 7. Det gjordes ett reformarbete av skatteflyktslagen år 

1997.   
38 Jfr dock Lodin m.fl., 2019, s. 656. Lodin m.fl. menar att den rättspraxis som finns rörande 1980 års lag i stora 

drag är föråldrad, men att den i viss mån skulle kunna vara användbar.  
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skatteflyktslagen i viss restriktiv mån. Detta bör inte minst gälla beträffande det fjärde rekvisitet 

i 2 § 4 p. skatteflyktslagen, där en bedömning ska göras utifrån de materiella lagstiftningens 

syfte.  

 

I doktrinen har det anförts att HFD inte har meddelat något prejudikat som kan anses tillräckligt 

vägledande för att kunna dra några generella slutsatser av tillämpningen av skatteflyktslagen. 

Det innebär att den rättspraxis som finns att tillgå beträffande skatteflyktslagen inte har något 

starkt prejudikatvärde. För att kunna hämta vägledning ur prejudikat rörande det fjärde 

rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen torde det krävas att den materiella lagstiftningen som har 

kringgåtts är snarlik den som prejudikatet gäller.39  

 

Beträffande doktrin och skatteflyktslagen gäller i likhet med bestämmelserna i 40 kap. IL att 

doktrin endast används i kompletterande syfte. I de delar i uppsatsen där hänvisning sker till 

doktrin är det Sven-Olof Lodin med flera i Inkomstskatt: En lärobok i skatterätt som är 

behjälplig och som på ett övergripande sätt beskriver skatterättens olika delar. Vidare har Mats 

Tjernberg i en artikel från år 2018 redogjort för när skatteflyktslagen bör kunna tillämpas utifrån 

hur den materiella skattelagstiftningen ser ut, och studeras beträffande det fjärde rekvisitet i 2 

§ 4 p. skatteflyktslagen.  

 

1.3.5 Material rörande bestämmelserna i 40 kap. IL och skatteflyktslagen 
I den här uppsatsen är det främst en av HFD avvisad ansökan och undanröjt förhandsbesked 

från SRN som uppsatsen bygger på, men som i och med HFD:s beslut inte har något 

prejudikatvärde. Förhandsbeskedet kan närmast beskrivas som ett exempel för hur ett 

förfarande kan se ut där inrullade underskott överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 

kap. 15 § IL. Omständigheterna i målet, som främst framgår av förhandsbeskedet, beskrivs 

följaktligen utförligt i uppsatsen.40 Så sent som i december år 2019 avgjorde KamR i Stockholm 

tre mål beträffande frågan om skatteflyktslagens tillämplighet på förfaranden där inrullade 

 
39 Jfr Tjernberg, 2018, s. 814; Lodin m.fl., 2019, s. 17 och 661. Tjernberg menar att det vedertagna sättet att 

studera rättspraxis, för att dra några generella slutsatser om gällande rätt, inte ger någon klarhet vad gäller 
skatteflyktslagens tillämplighet. Lodin m.fl. menar att det måste gå att dra en generell slutsats av ett 
avgörande för att det ska anses ha ett starkt prejudikatvärde. Det innebär att avgöranden som grundar sig i 
speciella omständigheter i det konkreta fallet sällan är av starkt prejudikatvärde. 

40 Det rör sig om HFD, beslut 2019-06-26, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D.  
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underskott överlever en tillämpning av beloppsspärren. Trots att avgöranden från underrätterna 

inte är prejudicerande finns anledning att studera dessa tre mål i brist på rättspraxis från HFD.41  

 

Det finns vissa likheter mellan bestämmelserna i 40 kap. IL och 35 kap. IL om koncernbidrag 

vad gäller syftet med bestämmelserna. Med hjälp av koncernbidragsreglerna kan ett företag 

med avdragsrätt föra över ett skattepliktigt belopp till ett annat företag inom samma koncern, 

och kallas för ett sätt att resultatutjämna inom en koncern. Detta system kan jämföras med det 

förlustutjämningssystem som regleras i 40 kap. IL.42 Då det inte finns prejudikat beträffande 

det huvudsakliga syftet i uppsatsen studeras rättspraxis rörande koncernbidrag och 

skatteflyktslagen där den skattskyldige har genomfört ett förfarande för att kunna utnyttja 

underskott i näringsverksamheten genom reglerna i 35 kap. IL. Genom att studera sådan 

rättspraxis är målet att se om det går att utläsa hur bedömningen av särskilt det fjärde rekvisitet 

i 2 § 4 p. skatteflyktslagen ska bedömas, samt om det går att dra paralleller till bestämmelserna 

i 40 kap. IL.  

 

1.3.6 Övrigt 
Det finns i uppsatsen anledning att förklara några ytterligare begrepp och bestämmelser i IL 

som ofta aktualiseras i samband med ägarförändringar i underskottsföretag. Det rör sig om 

definitionen och bestämmelserna om skalbolag, skattefria kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar i 25 a kap. IL samt underprisöverlåtelser i 23 kap. IL. Även bestämmelserna om 

koncernbidrag i 35 kap. IL redogörs för kort för förståelse för den rättspraxis som behandlar 

skatteflyktslagen och koncernbidrag. För detta studeras således lagtext, förarbeten, rättspraxis 

och doktrin rörande begreppen och bestämmelserna.  

 

Bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL bygger på den tidigare lagen 

(1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris (UPL), varför denna är relevant 

att studera beträffande underprisreglerna.43 Beträffande doktrin är det främst Sven-Olof Lodin 

med flera i Inkomstskatt: En lärobok i skatterätt som i övrigt studeras då den på ett övergripande 

sätt behandlar dessa begrepp och regler.  

 

 
41 De avgöranden som avses är KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18; KamR i Stockholm, 

dom 2019-12-02, mål 7167-7173-17; KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17. 
42 Se Lodin m.fl., 2019, s. 409 och 520. 
43 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 301.  
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1.4 Disposition och något om terminologin 
De inledande delarna i uppsatsen består av en bakgrund till de aktuella frågeställningarna, syfte 

med efterföljande frågeställningar, ett metod- och materialavsnitt och till sist detta 

dispositionsavsnitt. Den följande undersökande och analyserande delen av uppsatsen inleds 

med en redogörelse för de skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet som används 

som analysverktyg i uppsatsen.  

 

För uppsatsens syfte är det främst två lagar på skatteområdet som är aktuella – IL och 

skatteflyktslagen. IL hör till den materiella delen av skatterätten medan skatteflyktslagen 

används för att fånga upp transaktioner som medfört ej avsedda skatteförmåner för den 

skattskyldige, genom en tillämpning av den materiella skattelagstiftningen. Det innebär att det 

i första hand sker en prövning av om de transaktioner som har genomförts medges inom ramen 

för den materiella skattelagstiftningen, det vill säga IL. För det fall att IL inte hindrar att 

transaktionerna genomförs kan en prövning gentemot skatteflyktslagen ske. 44  Av den 

anledningen beskrivs bestämmelserna i 40 kap. IL före det att skatteflyktslagens bestämmelser 

behandlas. Därefter behandlas tillämpningen av skatteflyktslagen på förfaranden där inrullade 

underskott överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, vilket innebär en 

redogörelse för SRN:s förhandsbesked från den 30 november 2018 och de tre 

kammarrättsavgörandena som KamR i Stockholm meddelade under december år 2019. I 

anslutning till det avsnittet behandlas rättspraxis beträffande skatteflyktslagens tillämpning på 

förfaranden där koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL har utnyttjats. I uppsatsen sker en 

inkorporerad analys av uppsatsens frågeställningar och uppsatsen avslutas med en avslutande 

sammanfattning där resultaten presenteras.  

 

Lagtexten i IL och i skatteflyktslagen är inte könsneutralt utformad, vilket innebär att 

maskulinumbeteckningen för fysiska personer används genomgående. I det här arbetet används 

samma beteckning som i lagstiftningen för att inte göra framställningen av lagtexten och annan 

text tyngre. Som exempel kan nämnas att fysiska personer ofta benämns den skattskyldige. 

Frågeställningarna i uppsatsen har emellertid mest praktisk betydelse för företag och närmare 

bestämt för aktiebolag, varför dessa subjekt också genomgående i uppsatsen benämns som den 

skattskyldige.  

 

 
44 Jfr RÅ 1994 ref. 52 del I; HFD 2012 ref. 20.  
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Det finns flera centrala termer som ofta förekommer i uppsatsen, vilka skulle kunna definieras 

i ett terminologiavsnitt. Det rör sig om begrepp som aktualiseras beträffande bestämmelserna i 

40 kap. IL, men på grund av att dessa begrepp behandlas i avsnittet om bestämmelserna i 40 

kap. IL anser jag att det saknas anledning att också redogöra för dessa här.  

 

Termen skatteflykt behöver inte nödvändigtvis åsyfta sådana transaktioner som fångas upp av 

skatteflyktslagen. Med skatteflykt eller skatteflyktstransaktioner kan åsyftas sådana beteenden 

hos de skattskyldiga, eller transaktioner, som håller sig inom ramarna för de materiella 

skattebestämmelserna men där beteendet eller transaktioner leder till skatteförmåner för den 

skattskyldige som inte varit avsedda av lagstiftaren.45 Det är således viktigt att ha i åtanke att 

en handling eller en transaktion skulle kunna anses utgöra skatteflykt utan att kunna fångas upp 

av skatteflyktslagen.  

 

2 Skatterättsliga principer  
 
Rättsliga principer kan på ett övergripande sätt beskrivas som grundregler eller värdeordningar 

som till exempel kan användas för att få olika bestämmelser att överensstämma med varandra. 

Skatterättsliga principer åberopas till exempel inom den skattepolitiska debatten och inför 

lagstiftningsarbetet, medan det inom rättstillämpningen är en fråga om principerna kan verka 

vägledande vid beslutsfattandet genom legitima argument i ett beslut eller mål om skatt.46 I 

doktrinen råder uppfattningen att de skatterättsliga principerna kan utgöra tolkningsnormer i 

rättstillämpningen, fastän det sedvanliga synsättet borde vara att se principerna som normer 

inom lagstiftningsarbetet. 47  De principer som finns på skatteområdet kan placeras i olika 

grupper. Till exempel anses neutralitetsprincipen höra till den ekonomiska gruppen medan 

legalitetsprincipen anses höra till den rättsstatliga gruppen.48 Här nedan redogörs för de två 

skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet.  

 

 
45 Påhlsson, 2018, s. 96. Jfr Hultqvist, 1996, s. 671 som pekar mot att termen skatteflykt är problematisk.  
46 Tikka, 2004, s. 656-657.  
47 Gunnarsson, 1998, s. 557. Jfr Tikka, 2004, s. 656-657. Tikka har anfört att en skatterättslig princip skulle 

kunna vara avgörande vid olika överväganden samt vara behjälplig i det fall det föreligger konkurrens mellan 
andra skatterättsliga principer och juridiska argument, men att olika principer också kan vara oförenliga.  

48 Tikka, 2004, s. 657. Jfr Gunnarsson, 1998, s. 558; Dahlberg, 2004, s. 665. Andra principer på 
beskattningsområdet är minsta offer-principen, intresseprincipen, kontinuitetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen med mera.  
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2.1 Neutralitetsprincipen 
Neutralitetsprincipen anses höra till de mer oklara eller diffusa principerna inom skatterätten, 

eftersom dess påverkan på skatteområdet inte är helt klarlagt. Enligt en uppfattning i doktrinen 

skulle neutralitetsprincipen närmast kunna beskrivas som ett mål på skatteområdet istället för 

en princip, eftersom ett mål i större utsträckning handlar om en strävan efter att uppnå något 

med en skattelag. Huruvida ett mål med en skattelag är uppfyllt borde emellertid vara tämligen 

subjektivt.49 Trots vagheter i den teoretiska förankringen är neutralitet en övergripande norm 

på skatteområdet som måste beaktas.50 Det spelar således ingen roll om neutralitetsprincipen 

faktum är en teoretisk utgångspunkt vid lagstiftningsarbetet, eller om neutralitetsprincipen 

rättare sagt är ett mål på beskattningsområdet.51  

 

Neutralitetsprincipen har bland annat fått betydelse inom den skattepolitiska debatten, i 

samband med lagstiftningsarbetet – exempelvis genom utformningen av bestämmelserna i 40 

kap. IL – men anses även kunna ha relevans inom rättstillämpningen.52 Ett grundläggande mål 

vid skattereformen år 1990 var att det skulle föreligga neutralitet i beskattningen. Beträffande 

tjänsteinkomster skulle alla typer av ersättningar för arbetsinsatser så långt som möjligt 

beskattas på ett likformigt sätt, utan undantag och undervärdering, vilket också ansågs kunna 

förenkla skattereglerna. 53  Som ett utflöde ur neutralitetsprincipen kan också nämnas 

koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL och reglerna om skattefria utdelningar och kapitalvinster 

på näringsbetingade andelar i 24 och 25 a kap. IL.54  

 
49 Dahlberg, 2004, s. 665.  
50 Gunnarsson, 1998, s. 552. 
51 Jfr Gunnarsson, 1998, s. 552; Dahlberg, 2004, s. 665. 
52 Se prop. 1993/94:50, s. 255; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 463; Mattsson, 1992, s. 637-639; Tikka, 2004, s. 660. 

Jfr dock Dahlberg, 2004, s. 666. Tikka anförde att principen också kan ha relevans inom lagtillämpningen. 
Dahlberg anser inte att sådana principer har någon avgörande vikt vid tolkning av skattelag, förutom för det 
fall de har fått legitimitet i lagtexten eller rättspraxis. Tikka anförde vidare att neutralitetsprincipen har ännu 
större betydelse inom mervärdesskatteområdet. Se Mattsson angående neutralitetsdiskussionen inom 
skattepolitiken.  

53 Se prop. 1989/90:110, s. 294 och 304-305. Neutralitet och likformighet har således ett nära samband. Före 
skattereformen år 1990 ansågs KL och SIL ha stora brister gällande systematik och överskådlighet. Det fanns 
åtskilliga undantag i skattelagstiftningen, vilket gjorde beskattningen komplicerad.  

54 Jfr Arvidsson, 1993, s. 185; prop. 2002/03:96, s. 73. Reglerna om skattefrihet från kapitalvinst på 
näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL fanns inte när artikeln skrevs. Se dock prop. 1978/79:210, s. 143. 
Reglerna för beskattning av koncerner har ett nära samband med dubbel- och kedjebeskattning. I förarbetena 
till reglerna om koncernbidrag i 35 kap. IL diskuterades den kedjebeskattning som kunde uppstå genom att 
utdelning från ett företag till ett annat blivit beskattade fler än en gång innan de slutligen beskattades hos den 
fysiska personen. För att undvika detta hade man tillåtit skattefrihet på utdelningsinkomster, men med vissa 
inskränkningar. Kedjebeskattningen ansågs dock kunna vara accepterat med hänsyn till att upprätthålla 
neutralitet i beskattningen och att förhindra inte önskvärda fördelningspolitiska effekter. 
Koncernbidragsreglerna kan ses som en metod för att undvika kedjebeskattning, men innebär inte att båda 
leden i dubbelbeskattningen förhindras.  
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Idén bakom neutralitetsprincipen är att beskattningen inte bör styra den skattskyldiges val 

mellan olika handlingsalternativ, vilket betyder att olika alternativa förfaranden som den 

skattskyldige kan välja mellan ska utmynna i samma beskattningskonsekvenser. 55  Den 

skattskyldige skulle annars kunna frestas till att välja det alternativ som leder till den mest 

förmånliga beskattningen för denne.56 Av den anledningen har neutralitetsprincipen erhållit ett 

nära samband med likformighetsprincipen i fråga om skattelagstiftningen i takt med att 

likformig skattelag även ökar neutraliteten. Här åsyftas till exempel valet av enskild firma, 

handelsbolag eller aktiebolag som företagsform. För att inte beskattningen ska påverka valet av 

företagsform finns regler som medför att enskilda näringsidkare och handelsbolag ska likställas 

med ett aktiebolag beträffande skattemässiga villkor.57   

 

Vidare är idén bakom neutralitetsprincipen att en neutral beskattning leder till förbättrad 

effektivitet, vilket stödjs på hypotesen om att den bästa resursallokeringen uppnås genom bland 

annat en neutral beskattning.58 I förarbetena till 1990 års skattereform uttalades att de dåvarande 

höga marginalskatterna hade gjort det lönsamt att utnyttja olikformig skattelag som fram till 

skattereformen hade förelegat. Det rörde sig bland annat om valet av naturaförmåner istället för 

kontantlön, vilket hade blivit lönsamt för både arbetstagare och arbetsgivare genom en 

skattemässig undervärdering av naturaförmånerna. Detta innebar i sin tur ett felaktigt 

fastställande av underlaget för betalningen av socialavgifter, vilket ur samhällsekonomisk 

synvinkel hade blivit en effektivitetsförlust. Även beträffande företagsbeskattningen ansågs det 

finnas skäl för reform av effektivitetsskäl. Beskattningen av realisationsvinster var nämligen 

lindrigare än utdelningsbeskattningen, vilket ansågs kunna låsa in kapital i företagen med risk 

för samhällsekonomiska effektivitetsförluster.59  

 

En neutral beskattning motiveras också av rättviseaspekter eftersom avsaknad av neutralitet i 

beskattningen skulle kunna leda till en olikformighet i beskattningen, vilket i sin tur skulle 

kunna påverka förtroendet för skattesystemet. Vidare anses ett neutralt utformat skattesystem 

 
55 Gunnarsson, 1998, s. 551; Tikka, 2004, s. 660. 
56 Se Lodin, 2007, s. 484. 
57 Lodin m.fl., 2019, s. 43. Se prop. 1989/90:110, s. 304 och 517-518. Ett av målen med 1990 års skattereform 

var att arbetsinkomster så långt som möjligt skulle beskattas på ett likformigt sätt. I samband härmed 
diskuterades den grundläggande metoden för en neutral beskattning. Neutralitet diskuterades även i samband 
med valet av till exempel enskild firma och aktiebolag och hur dessa ska jämställas.  

58 Gunnarsson, 1998, s. 551-552; Tikka, 2004, s. 660. 
59 Prop. 1989/90:110, s. 304 och 516. Uttrycket realisationsvinster har utmönstrats och benämns idag 

kapitalvinster.  
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kunna minska risken för skatteflyktstransaktioner. Konsekvenserna av ett neutralt utformat 

skattesystem är emellertid en tekniskt komplicerad skattelag, vilket de olika spärrsituationerna 

i 40 kap. IL är ett exempel på.60 Samtidigt anses generella regler ofta främja neutralitet och 

likformighet, medan specialregler istället stävjar och kan leda till olikbehandling och 

snedvridningar i beskattningen. Det senare är skattesystemet före 1990 års skattereform ett 

exempel på, och i förarbetena till 1990 års skattereform anfördes att låga skattesatser och bred 

skattebas på det sättet är att föredra.61  

 

Således föreligger en diskrepans när det gäller frågan om hur skattebestämmelser ska utformas 

för att uppnå neutralitet i beskattningen. Exempelvis bör bestämmelsen i 11 kap. 1 § 1 st. IL 

om beskattningen av arbetsinkomster kunna ses som en tämligen generell regel som bland annat 

säger att löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster 

som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Min uppfattning är att bestämmelsen är 

generell för att kunna omfatta alla typer av arbetsinkomster. Att de olika spärrsituationerna som 

bestämmelserna i 40 kap. IL tar sikte på däremot tekniskt komplicerade, skulle istället kunna 

vara ett exempel på hur neutralitet i beskattningen kan leda till en svårtillämpad lagstiftning.  

 

Neutralitetsprincipen erfordrar således inte att ordalydelsen av en skattebestämmelse måste 

vara neutral på det sättet att den nödvändigtvis måste vara generell. Det väsentliga är att 

principen leder till att den skattskyldige bland olika handlingsalternativ inte väljer det alternativ 

som är mindre gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det torde vidare innebära att 

neutralitetsprincipen främst gynnar det fiskala intresset medan de skattskyldigas intressen får 

en undanskymd ställning.  

 

Att neutralitetsprincipen är något svävande på skatteområdet ligger möjligtvis i begreppets 

natur eftersom att få något att förhålla sig neutralt borde vara en ytterst subjektiv bedömning. 

Onekligen ligger neutralitetsprincipen till grund för utformningen av olika skattebestämmelser, 

vilket också innebär att neutralitetsprincipen kan användas för att analysera hur bestämmelserna 

förhåller sig till neutralitetsprincipen. Måhända inte främst såsom en skatterättslig princip utan 

som sedvanlig lagtolkningsmetod genom en analys av förarbetena till lagen. Det innebär vidare 

 
60 Lodin m.fl., 2019, s. 43 och 521. Se prop. 1993/94:50, s. 426-427 om Lagrådets anförande. I förarbetena till 

LAU framfördes att ett genomgående tema hos remissinstanserna var att reglerna var komplicerade och svåra 
att tillämpa. De olika spärrsituationerna redogörs för i avsnitt tre. 

61 Lodin, 2007, s. 484.  
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att det främst torde vara förarbetena till lagen, och inte neutralitetsprincipen såsom en 

skatterättslig princip, som rättstillämparen använder sig av vid beslutsfattandet.  

 

2.2 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen syftar till att tillgodose en helt annan sida av skatterätten än vad 

neutralitetsprincipen gör, nämligen rättssäkerheten och den skattskyldiges rätt till en förutsebar 

skattelagstiftning. Med detta åsyftas inte endast att skatteuttaget ska vara förutsebart för den 

skattskyldige, utan innebär också att rättstillämparen inte besitter en allmän makt att lagstifta 

på beskattningsområdet.62 Principen anses ställa ett visst precisionskrav på skattelagstiftningen 

och möjligheten att delegera lagstiftningsmakt är begränsat.63 Att riksdagen inte kan överlämna 

lagstiftningsmakt på skatteområdet framgår av 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF. 

 

I likhet med neutralitetsprincipen kan legalitetsprincipen ses som en slags målsättning på 

skatteområdet, men principen har också en särskild ställning inom skatterätten eftersom 

legalitetsprincipen i princip är grundlagsstadgad genom 1 kap. 1 § 3 st. RF samt 8 kap. 2 § 1 st. 

2 p. RF. Bestämmelserna i RF kan närmast beskrivas vara  av formell karaktär som ska visa på 

ett behov av språklig eller systematisk anknytningen till skattelag, vilket gör att bestämmelserna 

i RF inte fungerar som annan lagstiftning.64 Legalitetsprincipen kan till exempel inte själv ligga 

till grund för ett avgörande men kan liknas med en slags värderiktlinje, vilket kan vara hjälpsamt 

vid analyseringen av en frågeställning och vid mindre självklara fall bör ett avgörande kunna 

ställas i relation till legalitetsprincipen.65  

 

Legalitetsprincipen innefattar fyra delar som alla tar sikte på olika rättssäkerhetsaspekter.  Det 

rör sig om föreskriftskravet, analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet 

eller bestämdhetskravet. Föreskriftskravet kan förklaras genom uttrycket nullum tributum sine 

lege, med betydelsen ingen skatt utan lag.66 Kravet kommer till uttryck i 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. RF 

och säger att föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser förhållandet mellan enskilda och 

det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt 

avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Det har emellertid inte 

 
62 Tikka, 2004, s. 658. Se Lodin m.fl., 2019, s. 645. Det är förutsebarheten som också har medfört möjligheten 

att erhålla förhandsbesked beträffande de beskattningskonsekvenser som kan uppstå av olika transaktioner.  
63 Tikka, 2004, s. 657.  
64 Se Tikka, 2004, s. 658; Påhlsson, 2014, s. 563; Påhlsson, 2018, s. 28.  
65 Se Påhlsson, 2014, s. 568. 
66 Lodin m.fl., 2019, s. 641. Se Hultqvist, 2016, s. 732.  
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ansetts vara möjligt att lagstifta situationer på detaljnivå och något förbud mot tolkning av 

lagtexten i strikt bemärkelse föreligger inte, men för att legalitetsprincipen ska anses 

tillgodosedd ska tolkningen ha objektivt stöd i lagtextens ordalydelse.67 Likväl som att den 

skatteskyldige erhåller ett skydd genom legalitetsprincipen på det sättet att skatteuttaget ska ha 

stöd i lag, kan myndigheter inte avstå från att ta ut skatt om inte lagen tillåter det.68 Trots det 

nyss anförda finns det tillfällen då myndigheter bortser från tillämpliga skattebestämmelser, för 

det fall att det rör sig om en tillämpning av skatteflyktslagen.69  

 

År 2011 bedömde HFD huruvida tillämpningen av en bestämmelse om kontinuitet stod i strid 

med legalitetsprincipen när det saknades tydliga föreskrifter. Den skattskyldige hade förvärvat 

en andel av en skogsfastighet genom benefikt fång och SKV ansåg att personen ifråga var 

skyldig att återföra och beskattas för ett skogsavdrag som givaren av andelen hade fått. I 

bestämmelsen om återföring av skogsavdrag vid avyttring framgår inte att avdrag som har gjorts 

av tidigare ägare ska återföras, det vill säga om kontinuitet ska gälla. Däremot finns regler om 

kontinuitet i ett helt annat kapitel i IL, vilket låg till grund för att majoriteten av HFD fastslog 

att återföring av skogsavdraget skulle ske. Minoriteten ansåg emellertid att legalitetsprincipen 

förhindrade ett sådant synsätt på grund av att bestämmelsen om kontinuitet inte omfattade den 

aktuella situationen.70  

 

Huruvida lagstöd fanns för den valda lösningen har varit föremål för diskussion i doktrinen. Att 

lagstöd skulle ha funnits bygger på att den kontinuitetsprincip som ger uttryck för att återföring 

av skogsavdrag ska ske är en generellt utformad regel. Det synsätt som majoriteten av HFD 

hade kan även anses vara det som gav ett materiellt tillfredsställande resultat. Majoritetens 

uppfattning kan också anses ha givit uttryck för en systematisk lagtolkningsmetod där 

bestämmelser i olika kapitel i IL läses i ett sammanhang, vilket är en normal företeelse inom 

 
67 Påhlsson, 2018, s. 32 och 92-93. Se Tjernberg, 2016, s. 184 som menar att förarbetena kan användas för att 

utröna syftet med bestämmelsen, om det ryms inom lagtextens lydelse.  
68 Tikka, 2004, s. 658; Påhlsson, 2018, s. 93. 
69 Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
70 HFD 2011 ref. 79. Bestämmelserna hittas i 21 och 26 kap. IL. Jämför HFD 2011 ref. 42 och Påhlsson, 2014, s. 

562. I det andra rättsfallet drog HFD legalitetsprincipen långt när en begränsning i tillämpning av en regel 
som hade uttryckts i motiven inte ansågs ha kommit tillräckligt till uttryck i lagtexten och således inte 
hindrade tillämpningen av vissa regler. Frågan rörde om uttrycket verksamheten upphör i lagtexten omfattade 
det fallet att den skattskyldige upphörde att bedriva verksamheten, men att verksamheten fortsättningsvis 
kom att bedrivas av en annan person, nämligen dennes son. Påhlsson menade att det nämnda uttrycket står i 
passiv form och att det inte åsyftas något särskilt subjekt. Han ansåg med andra ord att det var förenligt med 
ordalydelsen att anse att verksamheten inte hade upphört när den fortsatte att bedrivas av sonen.  
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skatterätten. Lagtolkningsmetoden ger förståelse för de komplicerade bestämmelserna i IL på 

ett sätt som är konceptuellt enhetligt och systematiskt korrekt.71  

 

Enligt min mening saknar det synsättet som har framhållits i doktrinen inte giltig grund. 

Föreskriftskravet torde inte nödvändigtvis innebära att skattebestämmelser ska framgå av en 

enda bestämmelse, utan bör kunna framgå av flera bestämmelser så till vida det finns ett 

samband mellan dem. Som en konsekvens av en omfattande skattelagstiftning torde det vara 

praktiskt tagit omöjligt att få bestämmelser i skattelagstiftningen eller allmänna regler att 

framgå av en och samma bestämmelse, eftersom det skulle göra lagstiftningen oändlig och svår 

att tillämpa.  

 

Det råder olika uppfattningar om huruvida legalitetsprincipen innebär att föreskriftskravet är 

ett absolut krav eller inte, och till exempel huruvida principen i viss mån tillåter analoga 

tillämpningar av skattelag.72 En uppfattning i doktrinen är att legalitetsprincipen innehåller ett 

förbud mot analog tillämpning av skattelag som kan anses följa naturligt av föreskriftskravet.73 

Analogiförbudet tar sikte på att rättstillämparen inte ska kunna tillämpa reglerna för en annan 

likartad situation när det saknas uttryckliga bestämmelser för en viss situation. 74  Trots 

analogiförbudet förekommer analoga tolkningar och tillämpningar av skattelag, exempelvis vid 

tillämpningen av skatteflyktslagen genom transaktioner som fångas upp av 2 § 

skatteflyktslagen. Transaktionerna beskattas i enlighet med lagen, för det fall att den 

skattskyldige undkommit en annars beskattningsbar transaktion eller har åtnjutit en 

skatteförmån som inte varit avsedd, trots att det inte finns några materiella skatteregler som 

hindrar transaktionerna.75  

 

 
71 Påhlsson, 2014, s. 560-561. Se Tjernberg, 2016, s. 174-175. Även Tjernberg ställer sig bakom domslutet. 

Dock Rydin, 2012, s. 170. Rydin menar att det skulle vara otvistigt att kontinuitet inte förelegat enligt den 
aktuella bestämmelsen och är inte tillfreds med HFD:s tolkning. Han menar att HFD måste ha känt sig 
bunden till lagstiftningens syfte trots lagtextens språkliga betydelseområde. På s. 172 anför han att HFD 
borde reflektera över om det är rimligt att fortsätta på vägen som skulle kunna liknas med att domstolen är 
statsförvaltningens förlängda arm.  

72 Tikka, 2004, s. 658; Lodin m.fl., 2019, s. 641-642. Lodin m.fl. menar till exempel att det faktum att 
föreskiftskravet är grundlagsfäst kan göra det svårt att finna stöd för analog tillämpning av skattelag. Å andra 
sidan kan analogisk tillämpning anses vara ofrånkomlig för att det inte ska finnas en oändlighet av 
skattebestämmelser.  

73 Hultqvist, 2016, s. 731; Lodin m.fl., 2019, s. 641. Hultqvist hänvisar till NJA 2016 s. 3 i p. 19 där det uttalas 
att om en tillämpning som framgår av motivuttalanden inte kan inordnas under lagtexten rör det sig om en 
analogisk rättstillämpning eller om en rättstillämpning vid sidan av lagen. Legalitetsprincipen är också stark 
inom straffrätten. Det framgår ju av 1 kap. 1 § 3 st. RF.  

74 Se Lodin m.fl., 2019, s. 641-642. 
75 Lodin m.fl., 2019, s. 641-643 och 655. Se prop. 1980/81:17, s. 25; prop. 1982/83:84, s. 19. 
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Skäl för varför analoga tillämpningar av skattelagstiftningen ska tillåtas kan vara för att anpassa 

skattelagstiftningen till nya ekonomiska fenomen.76  Till exempel borde det finnas skäl att 

anpassa skattebestämmelser i takt med att nya skattebestämmelser införs. En 

skattebestämmelses innebörd bör med andra ord kunna utvecklas i takt med tiden så att den 

stämmer överens med nystiftad lag.  

 

I det här sammanhanget kan nämnas att det anses ligga inom legalitetsprincipen att inte bara 

läsa den aktuella bestämmelsen eller bestämmelser i ett kapitel, utan även omkringliggande 

bestämmelser och bestämmelser i andra kapitel tillsammans med varandra, för att få ett resultat 

som är mer enhetligt och systematiskt korrekt.77 En sådan tolkning gjorde exempelvis HFD i 

ett avgörande år 2012 genom att inte tillåta en begränsad tillämpning av en skatteregel med 

hänsyn till legalitetsprincipen. Det fastslogs att en bestämmelse inte till den skattskyldiges 

nackdel kunde utsträckas till att omfatta fall som inte ansågs kunna omfattas av bestämmelsens 

ordalydelse.78  

 

Förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning framgår av 2 kap. 10 § 2 st. RF och tar sikte på ökade 

skatteuttag i form av nya eller höjda skatter eller andra åtgärder för det fall de är till den 

skattskyldiges nackdel. Syftet med bestämmelsen är att den skattskyldige ska kunna bedöma 

konsekvenserna av dennes handlande. Ett avsteg från retroaktivitetsförbudet finns i andra 

meningen i 2 kap. 10 § 2 st. RF, nämligen för det fall att stoppskrivelse lämnas till riksdagen.79 

Med stöd av denna undantagsbestämmelse började 2002 års införda skalbolagsregler för fysiska 

personer i 49 a kap. IL att tillämpas från dagen efter då propositionen överlämnades till 

riksdagen.80 

 

 
76 Tikka, 2004, s. 658. 
77 Tjernberg, 2016, s. 183. Se RÅ 2010 ref. 109; Påhlsson, 2014, s. 560. Vilket också liknar det synsätt som 

HFD:s majoritet hade i HFD 2011 ref. 79. 
78 HFD 2012 not. 48. HFD anslöt sig till SRN:s bedömning. Se även prop. 2013/14:27, s. 50; RÅ 1999 not. 245. 

Frågan i målet var om en kapitalvinst efter försäljning av aktier skulle tas upp till beskattning i sin helhet 
eller till fem sjättedelar. Enligt då gällande regler fanns en undantagsbestämmelse i 42 kap. 15 a § IL från 
kvotering till fem sjättedelar för det fall att företaget ägt tio procent eller mer av andelarna i ett 
marknadsnoterat företag. Frågan uppstod i samband med det i ett av styckena i den då aktuella bestämmelsen 
endast tog sikte på utdelning och inte kapitalvinster. Bestämmelsen ändrades år 2014 till följd av målet för att 
således kunna omfatta även kapitalvinster. I 1999 års notismål gjordes en hänvisning till legalitetsprincipen 
när en lagbestämmelses innebörd ansågs vara klar enligt dess ordalydelse. Innebörden ansågs heller inte 
orimlig med hänsyn till lagens övriga text, varför bestämmelsen skulle tolkas i enlighet med lagtexten. Detta 
trots att motiven och det underliggande saksammanhanget inte pekade för denna tolkning. 

79 Lodin m.fl., 2019, s. 643-644.  
80 Prop. 2001/02:165, s. 68.  
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Den fjärde delen i legalitetsprincipen är ett obestämdhetsförbud eller ett bestämdhetskrav som 

tar sikte på att skattelag måste vara begriplig, tydlig och tillräckligt preciserad för att de 

skattskyldiga ska förstå beskattningskonsekvenserna av deras handlande genom 

skattebestämmelsernas lydelse.81 Att bestämmelser är komplicerade behöver emellertid inte 

innebära att de är obestämda.82 Skattebestämmelserna ska ha ett sakligt och materiellt innehåll 

så att innebörden av en viss bestämmelse kan fastställas, och de skattskyldiga ska inte behöva 

välja mellan flera vägar för att hitta svaret på en fråga.83 Till exempel anses rekvisiten i 2 § 

skatteflyktslagen vara formulerade så vagt och oprecist att lagen inte uppfyller 

bestämdhetskravet.84 Det kan vara svårt att avgöra om en skattebestämmelse är tillräckligt 

bestämd eller att avgöra var gränsen för obestämdhet går, men det bör åtminstone gå att företa 

en grov indelning av sådana bestämmelser som är klart obestämda och sådana som kan anses 

någorlunda bestämda.85  

 

I doktrinen har det framhållits att även bestämdhetskravet har ett samband med 

föreskriftskravet, eftersom föreskriftskravet inte får någon verkan om det inte går att uttyda 

föreskriften. 86  Vidare anses legalitetsprincipen har svårigheter med att uppfylla sitt eget 

bestämdhetskrav i de fall det förelegat osäkerhet om huruvida föreskriftskravet är uppfyllt eller 

inte.87 Är skattelag begriplig, tydlig och tillräckligt preciserad bör det således inte råda några 

tvivel om att föreskriftskravet är uppfyllt. 

 

Till skillnad från neutralitetsprincipen fungerar således legalitetsprincipen som en slags 

skyddsregel som främst tillgodoser den skattskyldiges intressen. Således är det 

rättssäkerhetsskäl som har gjort legalitetsprincipen så viktig inom skatterätten, och syns inte 

minst genom de fyra rättssäkerhetsaspekterna föreskriftskravet, analogiförbudet, förbudet mot 

retroaktiv skattelagstiftning samt bestämdhetskravet. Av vad som framgår ovan är dessa 

rättssäkerhetsaspekter inte absoluta på det sättet att avsteg från dem inte kan göras. Troligen 

vore det omöjligt att strikt följa legalitetsprincipens krav för att det allmänna inte ska hamna i 

en alltför undanskymd ställning.  

 

 
81 Lodin m.fl., 2019, s. 645. Se Påhlsson, 2014, s. 563. 
82 Hultqvist, 2016, s. 740.  
83 Jfr Påhlsson, 2014, s. 563 som syftar till HFD:s bedömning i HFD 2011 ref. 42 och HFD 2011 ref. 79. 
84 Lodin m.fl., 2019, s. 655. Rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen redogörs för i avsnitt fyra.  
85 Hultqvist, 2016, s. 737.  
86 Hultqvist, 2016, s. 734. 
87 Jfr Påhlsson, 2014, s. 563 som syftar till HFD:s bedömning i HFD 2011 ref. 42 och HFD 2011 ref. 79.  
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3 Bestämmelserna i 40 kap. IL 
 
Bestämmelserna i 40 kap. IL reglerar hanteringen av inrullade underskott, det vill säga 

underskott som kvarstår från det föregående beskattningsåret, och framgår redan av rubriken 

till 40 kap. IL – Tidigare års underskott. I följande avsnitt redogörs för bakgrunden till 

bestämmelserna i 40 kap. IL, samt för innebörden och tillämpningen av bestämmelserna, 

särskilt med fokus på spärrsituationerna 1 till och med 3, vilka behandlas i 40 kap. 10-13 §§ IL, 

samt beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Vidare behandlas bestämmelserna i 40 kap. 15 a och 16 

§§ IL om kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget. Spärrsituation 4, som anges 

i 40 kap. 14 § IL och koncernbidragsspärren, som regleras i 40 kap. 18-19 §§ IL nämns endast 

kort då spärrsituation 4 endast utlöser koncernbidragsspärren, vilken inte hör till uppsatsens 

syfte att undersöka och analysera. Avsnittet kräver även en redogörelse för andra centrala 

begrepp och regler som ofta aktualiseras i samband med handeln med underskottsföretag – 

skalbolagsdefinitionen och skattefrihet på näringsbetingade andelar, samt 

underprisöverlåtelser.  

 

3.1 Syftet med spärreglerna och handeln med underskottsföretag  
Som huvudregel gäller att underskott av näringsverksamheten som kvarstår från det föregående 

beskattningsåret ska dras av, vilket framgår av 40 kap. 2 § IL.88 Av samma bestämmelse 

framgår dock att rätten till avdrag begränsas av andra bestämmelser i 40 kap. IL, samt av 

bestämmelser i andra kapitel i IL.89 Bestämmelserna i 40 kap. IL reglerar inte vad som gäller 

för underskott under det år som underskotten uppkommer, utan tar endast sikte på underskott 

som uppstått tidigare beskattningsår.90  

 

Innehållet i 40 kap. IL är i princip en överföring av bestämmelserna i LAU, som tidigare 

reglerade hanteringen av inrullade underskott. Vid införandet av IL den 1 januari 2000 flyttades 

bestämmelserna över till IL där det företogs tekniska och språkliga ändringar i lagtexten. Innan 

bestämmelserna om inrullade underskott infördes i LAU år 1993 hittades reglerna i KL samt i 

SIL, och före dess hittades regler om förlustavdrag i FAL.91  

 
88 Rubriken till 40 kap. 2 § IL är Huvudregel.  
89 Det rör sig om bestämmelser i reglerna för underprisöverlåtelser i 23 kap. 29 § IL, om kvalificerade fusioner 

och fissioner i 37 kap. 21-26 och 28 §§ IL, om verksamhetsavyttringar i 38 kap. 17 § IL, om partiella 
fissioner i 38 a kap. 17 § IL och om underskott av andelshus i 42 kap. 33 § IL. Bestämmelser om avdrag för 
underskott vid dessa fall är således placerade i andra kapitel. Bestämmelserna i dessa kapitel är emellertid 
närbesläktade med reglerna i 40 kap. IL eller hänvisar till och med till 40 kap. IL. 

90 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 462.  
91 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 461-463.  
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I FAL medgavs avdrag för ett års underskott senast det sjätte eller tionde beskattningsåret efter 

underskottsåret om det fanns ett överskott att kvitta mot. Fanns inte sådant utrymme under dessa 

beskattningsår föll avdraget bort.92 Genom 1990 års skattereform fördes bestämmelserna om 

avdrag för inrullade underskott in i KL och SIL och samtidigt gjordes ändringar i regleringen 

av inrullade underskott på så vis att ett års underskott fick dras av följande beskattningsår, 

oavsett om verksamheten då gick med vinst eller inte. Vissa begränsningar i rätten till avdrag 

fanns redan då, vilka bland annat tog sikte på ägarförändringar. Beträffande avdrag för inrullade 

underskott efter ägarförändringar fanns två spärregler – en för fåmansföretag 93  och en 

skalbolagsregel.94 

 

Skälet till att bestämmelserna om inrullade underskott reviderades inför införandet av LAU var 

för att förhindra en alltför omfattande handel med underskottsföretag. Vidare skulle systemet 

vara neutralt med avseende på ägarförändringar.95 De tidigare spärreglerna slopades eftersom 

de ansågs vara oförenliga med de neutralitetsaspekter som bestämmelserna om inrullade 

underskott skulle bygga på. Spärregeln för fåmansföretag ansågs vara alltför långtgående 

eftersom avdragsrätten för inrullade underskott helt gick förlorat vid en tillämpning av regeln. 

Även vid en tillämpning av skalbolagsregeln gick avdragsrätten för inrullade underskott helt 

förlorat. Reglerna ansågs dessutom ge förlustutjämningssystemet olämpliga incitament till 

ägarskiften i de fall den inte kunde tillämpas.96 I samband med införandet av LAU infördes 

istället en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr och det ansågs vara neutralitetsnormen som 

talade för att bestämmelserna om inrullade underskott skulle förses med dessa två spärrar.97 Att 

systemet för förlustutjämning skulle vara neutralt med avseende på ägarförändringar 

förklarades i förarbetena till LAU såsom en princip som skulle ligga till grund för reglerna om 

avdrag för inrullade underskott.98  

 
92 Jfr prop. 1960:30, s. 30; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 462. Tidigare benämndes underskottsavdrag och 

underskottsföretag för förlustavdrag och förlustföretag. I prop. 1999/2000:2, del 2, s. 466 förklaras att termen 
förlustföretag hade utmönstrats ur lagtexten eftersom det är underskott som bestämmelserna hanterar, samt 
att det faktum att det finns ett inrullat underskott inte nödvändigtvis innebär att företaget går med förlust.  

93 Reglerna för fåmansföretag hittas idag i 56-57 kap. IL och tar sikte på onoterade andelar som i regel ägs av ett 
få antal fysiska personer enligt definitionerna i bland annat 56 kap. 2-5 §§ IL. För dessa fysiska personer 
finns särregler för utdelning och kapitalvinster på kvalificerade andelar, enligt reglerna i 57 kap. 20 och 21 §§ 
IL. 

94 Se prop. 1989/90:110, s. 546 och 608-609; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 462-463. 
95 Prop. 1993/94:50, s. 255 och 257; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 463. 
96 Prop. 1993/94:50, s. 256-257.  
97 Prop. 1993/94:50, s. 259. Förslaget var också att införa en kapitaltillskottspärr i LAU, men blev aldrig 

verklighet.  
98 Prop. 1993/94:50, s. 257. 
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Neutralitetsnormen innebär bland annat att en affärsmässigt omotiverad ägarförändring inte bör 

kunna genomföras med fortsatt avdragsrätt för inrullade underskott. 99  Avdragsrätten för 

inrullade underskott ska emellertid inte begränsas endast av den anledningen att det sker en 

verksamhetsförändring i underskottsföretaget i samband med en ägarförändring, eftersom det 

vore godtyckligt att tro att verksamheten skulle ha bedrivits i oförändrad form även om 

ägarförhållandena förblivit oförändrade. Att varje ägare i ett företag försöker förändra kapitalet 

på bästa möjliga sätt kan istället anses vara en självklarhet.100  Samtidigt är det inte ovanligt att 

skattskyldiga, förutom att utnyttja avdragsrätten för inrullade underskott enligt 40 kap. 2 § IL, 

utnyttjar reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL samt reglerna om skattefria 

kapitalvinster på näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL, för att kunna maximera 

underskottsaffärer.101 

 

Idén bakom beloppsspärren och koncernbidragsspärren är att spärrarna ska fungera 

samverkande med varandra. Denna samverkan innebär att det vid vissa angivna spärrsituationer 

i första hand är beloppsspärren som ska tillämpas. För det fall att underskott kvarstår efter en 

tillämpning av beloppsspärren aktualiseras koncernbidragsspärren. Syftet med beloppsspärren 

är framför allt att den ska motverka handel med skalbolag, medan koncernbidragsspärren syftar 

till att förhindra utnyttjande av underskott i nära anslutning till en ägarförändring för att kunna 

resultatutjämna inom en koncern.102 Spärreglerna i 40 kap. IL kan följaktligen anses ha ett 

allmänt syfte att förhindra handel med underskottsföretag, som ett led i att motverka 

skalbolagshandeln och ej avsedda koncernutjämningsmöjligheter. Bestämmelserna har vidare 

karaktäriserande drag av stopplagstiftning.103  

 

Den neutralitetsnorm som framhålls i förarbetena anser jag bör kunna likställas med den 

neutralitetsprincip som används som ett analysverktyg i den här uppsatsen. Det har inte givits 

någon närmare beskrivning av vad neutralitetsnormen betyder eller vad normen ska medföra, 

förutom att systemet för förlustutjämning ska vara neutralt med avseende på ägarförändringar, 

och således även bestämmelserna i 40 kap. IL. Min uppfattning utifrån förarbetsuttalandena är 

emellertid att ägarförändringar inte ska vara ett attraktivt handlingsalternativ för de 

 
99 Se prop. 1993/94:50, s. 260.  
100 Prop. 1993/94:50, s. 258.  
101 Se Wiman, 2000, s. 574-575. 
102 Se prop. 1993/94:50, s. 259. Resultatutjämning kan ske enligt reglerna om koncernbidrag i 35 kap. IL.  
103 Se prop. 1993/94:50, s. 259; Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 463-464.  
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skattskyldiga enbart i syfte att överta underskott, som utan ägarförändringen inte hade kunnat 

användas som förlustutjämningsverktyg inom den närmsta framtiden. Eftersom 

verksamhetsförändringar inte ska åläggas någon betydelse skulle exempelvis ägaren till ett 

underskottsföretag kunna överlåta tillgångar ur näringsverksamheten utan att utlösa 

beskattningskonsekvenser till ett annat vinstgenererande företag för att sedermera försälja 

underskottsföretaget. Därpå kan förvärvaren av underskottsföretaget jämna ut det skattemässiga 

överskottet i koncernen med underskotten från underskottsföretaget.  

 

3.1.1 Skalbolag och skattefrihet på näringsbetingade andelar 
Med skalbolag åsyftas i regel de under 2000-talet införda skalbolagsreglerna som infördes i 

syfte att motverka handel med skalbolag. Handeln med skalbolag har emellertid varit en 

företeelse så långt tillbaka som till 1960-talet.104 Ett skalbolag är typiskt sett ett företag där 

näringsverksamheten i företaget, det vill säga inkråmet, har överlåtits separat från företaget, 

varpå det endast återstår likvida eller andra lättrealiserade tillgångar i företaget.105 Företaget 

kan då liknas med ett skal som inte bedriver någon egentlig verksamhet, utan endast förvaltar 

finansiella tillgångar.106  Inom skalbolagsdefinitionen ryms emellertid även företag som på 

grund av ägarens arbetsinsatser inrymmer mestadels likvida tillgångar. En inkråmsöverlåtelse 

är således inte nödvändigt för att skalbolagsreglerna ska aktualiseras.107 Hänsyn tas heller inte 

till eventuella skulder i företaget, vilket medför att många företag som inte framstår som ett 

skalbolag också faller in under skalbolagsdefinitionen.108  

 

Som huvudregel gäller att kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av aktier är 

skattepliktiga respektive avdragsgilla för bland annat aktiebolag enligt grundläggande 

bestämmelser i 15 kap. 1 § och 16 kap. 1 § IL, med vissa begränsningar för kapitalförluster i 

bland annat 48 kap. 26 § IL. Från dessa bestämmelser infördes den 1 juli 2003 undantag från 

beskattningen beträffande kapitalvinster på näringsbetingade andelar samtidigt som 

 
104 Jfr Lundkvist, 1992, s. 76-77. Jfr dock Lodin m.fl., 2019, s. 496. Lodin m.fl. menar att det rör sig om en 

annan typ av kringgående som skalbolagstransaktionerna idag handlar om.  
105 Prop. 2002/03:96, s. 114. Enligt definitionen i 25 a kap. 9 § 2 st. IL anses ett företag vara ett skalbolag om 

summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger ett jämförelsebelopp. En definition av 
likvida tillgångar finns i 25 a kap. 14 § IL och inkluderar bland annat vissa fordringar. Exempelvis anses 
enligt prop. 2002/03:96, s. 117 en fordran på grund av att det avyttrade företaget har lånat ut pengar till 
ägaren omfattas här. 

106 Lodin m.fl., 2019, s. 496. 
107 Prop. 2002/03:96, s. 114. 
108 Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 25 a kap. 9 § IL, p. 2. Enligt prop. 2002/03:96, s. 125 kan det 

dock finnas skäl att beakta skulder vid prövningen huruvida särskilda skäl för att inte tillämpa reglerna 
föreligger. 
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motsvarande kapitalförluster inte längre skulle vara avdragsgilla.109 Skattefriheten respektive 

avdragsförbudet på näringsbetingade andelar innebär att en kapitalvinst som uppkommer vid 

bland annat avyttring av aktier inte ska tas upp till beskattning, medan en motsvarande 

kapitalförlust inte får dras av, och framgår av 25 a kap. 5 § IL.  

 

Definitionen av näringsbetingade andelar hittas i huvudsak i 24 kap. 32-33 §§ IL och innefattar 

aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening, om den uppfyller vissa angivna 

villkor och ägs av till exempel ett annat aktiebolag.110 Andelen ska vara en kapitaltillgång och 

uppfylla någon av följande kvalifikationsvillkor; andelen är onoterad, det föreligger ett ägande 

som motsvarar minst tio procent av rösterna i företaget, eller att innehavet av andelen betingas 

av rörelsen i ägarföretaget.111  

 

När kapitalvinstbeskattningen av näringsbetingade andelar avskaffades år 2003 ansågs det 

nödvändigt att i samband med det införa regler för att motverka handel med skalbolag inom 

företagssektorn – därav infördes en skalbolagsregel för bland annat aktiebolag i 25 a kap. 9-18 

§§ IL.112 För aktiebolag gäller att hela ersättningen ska tas upp som kapitalvinst enligt 25 a kap. 

9 § 1 st. IL, och något omkostnadsbelopp får heller inte dras av, utan beskattning sker från första 

kronan.113  

 

3.1.2 Underprisöverlåtelser 
Som huvudregel gäller att uttag av en tillgång från näringsverksamheten ska behandlas som om 

den avyttras mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, och framgår av 22 kap. 7 § 1 st. 

 
109 Se prop. 2002/03:96, s. 66-67.  
110 I 25 a kap. 3 § IL samt i 24 kap. 32 § IL anges vilka företag som kan äga en näringsbetingad andel.  
111 De kvalifikationsvillkor som uppställs i 24 kap. IL gäller således även för kapitalvinster enligt 25 a kap. IL.  
112 Se prop. 2002/03:96, s. 113-115; Lodin m.fl., 2019, s. 496. En skalbolagsaffär karaktäriseras av att säljaren 

erhåller ett högt pris för andelarna i skalbolaget, ända upp till 85-90 procent av obeskattat kapital, vilket beror 
på att det inte finns någon avsikt hos förvärvaren att betala den skatt som belöper på det obeskattade kapitalet 
efter ägarövergången. I doktrinen har det framhållits att syftet med en skalbolagstransaktion ska ha varit att 
eliminera första ledet i dubbelbeskattningen, det vill säga bolagsskatten. Skatten undviks genom att den nya 
ägaren tillför företaget en förlustbringande verksamhet eller genom så kallad plundring av skalbolaget. Sedan 
den 1 juli 2002 med verkan från den 4 april 2002 finns skalbolagsregler för fysiska personer i 49 a kap. IL 

113 Se prop. 2002/03:96, s. 125-126; Lodin m.fl., 2019, s. 497. Som huvudregel gäller att kapitalvinsten beräknas 
som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, enligt 44 kap. 13 § IL. Kapitalvinsten blir 
heller inte undantagen från beskattning trots att andelarna i det avyttrade företaget är näringsbetingade. För 
att undvika kapitalvinstbeskattning av hela ersättningen för aktierna finns några undantag från 
skalbolagsbeskattningen. Undantag föreligger bland annat för det fall det föreligger särskilda skäl enligt 25 a 
kap. 13 § IL, den så kallade ventilen, eller att bolaget lämnar in en så kallad skalbolagsdeklaration, vilket 
framgår av 25 a kap. 11 § 1 st. IL. I sådana fall krävs att ett särskilt bokslut ligger till grund för 
inkomstberäkningen i skalbolagsdeklarationen samt att säkerhet ställs om SKV har beslutat om att sådan ska 
ställas. Om SKV inte har beslutat om att säkerhet ska ställas, åläggs avyttraren av skalbolaget ett subsidiärt 
betalningsansvar för skalbolagets slutliga skatt, enligt 59 kap. 24 § 1-2 st. SFL. 
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IL. Ett uttag innebär bland annat att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller 

mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, vilket 

framgår av 22 kap. 3 § IL. Undantag från uttagsbeskattning finns i 23 kap. IL i fråga om så 

kallade underprisöverlåtelser.  

 

Innebörden av en underprisöverlåtelse är att en tillgång överlåts utan ersättning eller mot 

ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, under 

förutsättningen att vissa villkor är uppfyllda, och framgår av 23 kap. 3 § IL.114 Däremot bör 

ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar minst tillgångens skattemässiga värde115 då 

överlåtelsen som lägst kommer att behandlas som om tillgången avyttrats mot en ersättning som 

motsvarar detta värde, enligt 23 kap. 10 § IL. I regel innebär en underprisöverlåtelse att någon 

kapitalvinst inte uppstår vid avyttringen av tillgången och leder således inte till några 

omedelbara beskattningskonsekvenser för överlåtaren.116  

 

Generella bestämmelser om uttagsbeskattning infördes genom skattereformen år 1990 och 

innehöll bestämmelser om undantag från beskattning om särskilda skäl förelåg.117 År 1998 

infördes bestämmelserna om beskattningen vid underprisöverlåtelser genom en ny lag – UPL – 

men flyttades i samband med att IL infördes över till IL.118 Syftet med bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser är inte att medge överlåtaren och förvärvaren en definitiv skattelättnad, 

utan endast ett undantag från omedelbar beskattning genom att beskattningen skjuts upp. 

Beskattning inträder när förvärvaren avyttrar tillgången, antingen enligt vanliga 

kapitalvinstregler eller genom uttagsbeskattning för det fall att överlåtelse sker till underpris, 

under förutsättningen att det inte rör sig om en underprisöverlåtelse enligt bestämmelserna i 23 

kap. IL.119 Bestämmelserna i 23 kap. IL tillämpas i regeln när tillgångar överlåts inom samma 

koncern, och kan således underlätta omstruktureringar inom en koncern.120 

 
114 Bland villkoren kan nämnas att överlåtare och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag, enligt 23 

kap. 14 § 1 st. IL, och inkluderar bland annat aktiebolag, enligt 23 kap. 4 § 1 st. 1 p. IL. Vidare krävs att det 
antingen föreligger koncernbidragsrätt mellan överlåtaren och förvärvaren, eller att en verksamhetsgren eller 
en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåts, enligt 23 kap. 17 § IL.  

115 Definitionen av skattemässigt värde finns i 2 kap. 31-33 §§ IL och skiljer sig beroende på vad det rör sig om 
för tillgång, och behöver inte vara detsamma som bokfört värde.  

116 Jfr dock Lodin m.fl., 2019, s. 499. Avyttring av tillgångar till skattemässigt värde innebär ett skattemässigt 
nollresultat eftersom de skattemässiga värdena kostnadsförs, men det är inte säkert att kapitalvinstbeskattning 
undgås. 

117 Prop. 1989/90:110, s. 556-557; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 301. 
118 Prop. 1998/99:15, s. 124; prop. 1a999/2000:2, del 2, s. 301.  
119 Se prop. 1998/99:15, s. 118.  
120 Se Lodin m.fl., 2019, s. 499.  
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3.2 Definitioner och de olika spärrsituationerna 
40 kap. 10-14 §§ IL tar sikte på fyra olika situationer som brukar benämnas spärrsituationer, 

och kännetecknas av att ett underskottsföretag hamnar under nytt bestämmande inflytande eller 

att ett underskottsföretag eller ett moderföretag till underskottsföretaget får bestämmande 

inflytande över ett annat företag.121 I spärrsituationerna 1 till och med 3 inträder en beloppsspärr 

medan koncernbidragsspärren aktualiseras vid spärrsituation 1 och 4. Koncernbidragsspärren 

aktualiseras inte vid spärrsituation 2 och 3 eftersom situationerna handlar om fysiska personer 

som får bestämmande inflytande, vilka inte har någon möjlighet att ge koncernbidrag.122 

 

Då koncernbidragsspärren inte hör till uppsatsens syfte att undersöka och analysera, kan kort 

nämnas något om koncernbidragsspärren och spärrsituation 4. Spärrsituation 4 innebär att ett 

underskottsföretag eller ett moderföretag till ett underskottsföretag får bestämmande inflytande 

över ett annat företag, vilket regleras i 40 kap. 14 § IL. I denna spärrsituation aktualiserar 

således aldrig beloppsspärren utan situationen tar sikte på att motverka att vinst kvittas mot 

underskottet i underskottsföretaget genom att det nya dotterföretaget lämnar koncernbidrag till 

underskottsföretaget.123 Innebörden av koncernbidragsspärren framgår av 40 kap. 18 § 1 st. IL 

och till skillnad från beloppsspärren i 40 kap 15 § IL, medför inte koncernbidragsspärren att de 

inrullade underskotten försvinner för gott. I 40 kap. 18 § 3 st. IL anges att 

koncernbidragsspärren gäller till och med femte beskattningsåret efter det beskattningsår då 

spärren inträdde. Där anges även att belopp som på grund av bestämmelsen i 1 st. inte har 

kunnat dras av ska dras av det följande beskattningsåret, om det inte finns någon begränsning 

då. När spärrtiden är över kan erhållet koncernbidrag kvittas mot gammalt underskott, enligt 

reglerna i 35 kap. IL.124  

 

Det finns ett flertal begrepp som definieras i de inledande paragraferna i 40 kap. IL, som anger 

i vilka situationer som avdragsrätten för inrullade underskott samt spärreglerna aktualiseras. 

Bestämmelserna i 40 kap. IL bör ha störst praktisk betydelse för aktiebolag, men kan 

aktualiseras även för andra former av företag och fysiska personer.125 Med ägarförändringar 

 
121 Prop. 1993/94:50, s. 261. I förarbetena benämnas dessa som spärrsituation 1, 2, 3 och 4.  
122 Prop. 1993/94:50, s. 268.  
123 Prop. 1993/94:50, s. 265 och 268. Spärrsituation 4 tar således sikte på den omvända situationen av 

spärrsituation 1 och 40 kap. 10 § IL. Här är det alltså underskottsföretaget som förvärvar ett företag som inte 
är ett underskottsföretag. 

124 Se prop. 1993/94:50, s. 267. 
125 Se Lodin m.fl., s. 2019, s. 521.  
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avses enligt definitionen i 40 kap. 8 § IL förändringar i det bestämmande inflytandet som anges 

i 40 kap. 10-14 §§ IL. Med företag avses i 40 kap. 3 § IL utländska bolag samt följande svenska 

företag; aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga försäkringsföretag, 

stiftelser och ideella föreningar. Med underskottsföretag avses ett företag som hade ett 

underskott det föregående beskattningsåret eller som har ett eget eller övertaget underskott från 

tidigare år som inte har fått dras av än på grund av att underskottet till exempel är 

koncernbidragsspärrat, vilket anges i 40 kap. 4 § IL.  

 

Enligt 40 kap. 5 § 1 och 2 st. IL anses ett företag ha bestämmande inflytande över ett annat 

företag om detta är ett dotterföretag till det förra. Här hänvisas till den associationsrättsliga 

definitionen av detta förhållande, det vill säga till aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), lagen 

(2018:672) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om 

medlemsbanker, stiftelselagen (1994:1220), samt årsredovisningslagen (1995:1554) 

beträffande ideella föreningar. Beträffande utländska bolag eller fysiska personer anses dessa 

subjekt ha bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotterföretag till 

bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag, och anges i 

bestämmelsens 3 st. Exempelvis beträffande aktiebolag gäller enligt 1 kap. 11 § 1 st. 1 p. ABL 

bland annat att ett aktiebolag är ett moderbolag om det innehar mer än hälften av rösterna för 

samtliga aktier eller andelar i dotterföretaget. Det innebär att ett företag eller en fysisk person 

har det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget om moderföretaget eller personen 

har förvärvat 51 procent eller mer av rösterna i underskottsföretaget.  

 

Vidare finns definitioner av koncern och moderföretag i 40 kap. 6-7 §§ IL. Med koncern avses 

i 40 kap. 6 § IL den associationsrättsliga definitionen av en koncern för de olika 

företagsformerna eller, beträffande utländska företagsgrupper, om moderföretaget hör hemma 

i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller är ett utländskt bolag. Med 

moderföretag i 40 kap. 7 § IL hänvisas också tillbaka till de olika associationsrättsliga 

definitionerna, och beträffande ett utländskt bolag anses det vara ett moderbolag om det skulle 

ha varit ett moderbolag om det hade varit ett svenskt aktiebolag.  

 

Centralt vad gäller bestämmande inflytande är att någon har fått ett bestämmande inflytande 

över ett underskottsföretag. Innehavet av andelarna i underskottsföretaget kan omfatta flera led 

och behöver således inte bestå i något direkt ägande av andelarna. Ett moderföretag anses med 

andra ord ha bestämmande inflytande över både dotterföretag och dotterdotterföretag etcetera. 
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Det innebär att ett företag som förvärvar ett underskottsföretag redan kan ha det bestämmande 

inflytandet om förvärvet görs inom en och samma koncern. Ett moderföretag som exempelvis 

förvärvar ett dotterdotterföretag utlöser inte någon spärr, även om underskottsföretaget ägs 

genom ett antal olika dotterföretag.126  

 

I nedan angivna spärrsituationer anges att någon får eller erhåller det bestämmande inflytandet 

i ett underskottsföretag och innebär att både onerösa som benefika fång omfattas av 

spärrsituationerna.127 Gemensamt för de tre angivna spärrsituationerna, och särskilt vad gäller 

spärrsituation 2 och 3, är att de är av komplicerad karaktär och bör av den anledningen kunna 

leda till tillämpningssvårigheter.128 Min uppfattning är att neutralitetsprincipen skulle kunna 

vara en bidragande faktor till spärrsituationernas komplexitet på det sättet att principen givit 

upphov till specifika, tekniska regler i syfte att inte låta beskattningen styra beslut om 

ägarförändringar. Samtliga begränsningar i 40 kap. IL kan med andra ord anses vara en följd 

av neutralitetsprincipen. 129  Utifrån legalitetsprincipen är det frågan om den här typen av 

specifika och tekniska lagstiftning uppfyller bestämdhetskravet, det vill säga att 

bestämmelserna är tillräckligt klara och tydliga så att den skattskyldige kan förutse 

konsekvenserna av dennes handlande. Konsekvenserna av en specifik och teknisk lagstiftning 

är också att bestämmelserna blir så uttömmande att vissa förfaranden riskerar att exkluderas 

från spärreglernas tillämpning och således inte kunna underkastas spärreglerna med hänsyn till 

föreskriftskravet.130 

 

3.2.1 Spärrsituation 1 
Spärrsituation 1 framgår av 40 kap. 10 § IL och tar sikte på situationer där ett företag får 

bestämmande inflytande över ett underskottsföretag.131 I bestämmelsens 1 st. anges att vid 

ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett 

 
126 Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 5 § IL, p. 1.  
127 Andersson, m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 10 § IL, p. 2. Jfr dock prop. 1999/2000:2, del 2, s. 

472. I vissa fall inskränks tillämpningen av beloppsspärren vid benefika förvärv, vilket anges i 40 kap. 13 § 
IL, men som endast är aktuellt i förhållande till spärrsituation 2 och 3.  

128 Se prop. 1993/94:50, s. 426-427 om Lagrådets anförande; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 472 vad gäller 
spärrsituation 3; Lodin m.fl., 2019, s. 521. 

129 Neutralitetsprincipen är också känd för att kunna medföra tekniskt komplicerade regler, se t.ex. Lodin m.fl., 
2019, s. 43 och 521. 

130 Bestämdhetskravet har ett nära samband med föreskriftskravet, eftersom föreskriftskravet inte får någon 
verkan om det inte går att uttyda föreskriften, se t.ex. Hultqvist, 2016, s. 740. Det kan således vara olämpligt 
med detaljreglering, eftersom det inte finns något strikt förbud mot att tolka lagtexten, se t.ex. Påhlsson, 
2014, s. 560-561.  

131 Prop. 1993/94:50, s. 262. 
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underskottsföretag inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr. Av bestämmelsens 2 

st. IL framgår att beloppsspärren inte inträder om det företag som får det bestämmande 

inflytandet ingick i samma koncern som underskottsföretaget redan före ägarförändringen. 

Detsamma gäller för övrigt beträffande koncernbidragsspärren, enligt bestämmelsens 3 st. 

Spärrarna samverkar med varandra på det sättet att beloppsspärren tillämpas i första hand, 

medan koncernbidragsspärren tillämpas på underskott som återstår efter en tillämpning av 

beloppsspärren, vilket framgår av 40 kap. 18 § 2 st. IL. 

 

I den här spärrsituationen aktualiseras således både beloppsspärren och koncernbidragsspärren 

om ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag. Det innebär att ett 

företag som exempelvis förvärvar 51 procent av rösterna i ett underskottsföretag utlöser denna 

spärrsituation. Undantagen i 40 kap. 10 § 2 och 3 st. IL finns till för att spärreglerna endast ska 

träffa underskottsföretag som byter koncerntillhörighet. Exempelvis inträder ingen spärr när ett 

moderföretag förvärvar ett dotterdotterföretag som också är ett underskottsföretag, från sitt 

dotterföretag, eftersom moderföretaget redan hade det bestämmande inflytandet över 

underskottsföretaget före förvärvet.132  

 

3.2.2 Spärrsituation 2 
Spärrsituation 2 tar sikte på det fallet att en fysisk person får det bestämmande inflytandet över 

ett underskottsföretag.133 Situationen regleras i 40 kap. 11 § 1 st. IL, som säger att i andra fall 

än som avses i 40 kap. 10 § 1 st. IL inträder en beloppsspärr vid ägarförändringar som innebär 

att det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag erhålls av en fysisk person, ett 

dödsbo, en annan utländsk juridisk person än ett utländskt bolag, eller ett svenskt handelsbolag 

i vilket en fysisk person eller ett dödsbo eller en annan utländsk juridisk person än ett utländskt 

bolag är delägare direkt eller genom ett eller flera svenska handelsbolag. Av 40 kap. 11 § 2 st. 

IL framgår att en fysisk person och närstående till denne räknas som en enda person. Med 

närstående hänvisas till den allmänna definitionen i 2 kap. 22 § IL som tar sikte på make eller 

maka, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon samt syskons 

make och avkomling. Vidare inräknas i 40 kap. 11 § 2 st. IL ett svenskt handelsbolag där den 

fysiska personen själv eller en närstående fysisk person är delägare.  

 

 
132 Se Andersson, m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 10 § IL, p. 1 och 4.  
133 Prop. 1993/94:50, s. 262. 
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På grund av närståendehänvisningen i 40 kap. 11 § 2 st. IL kan spärrsituation 2 aktualiseras om 

till exempel två makar, deras barn och deras familjeägda handelsbolag tillsammans förvärvar 

över hälften av rösterna i ett underskottsföretag. Om makarna till exempel förvärvar 20 procent, 

barnen förvärvar 30 procent och handelsbolaget förvärvar 1 procent, har bestämmande 

inflytande erhållits.134 Vid bedömningen av om någon har erhållit det bestämmande inflytandet 

över underskottsföretaget inräknas både direkta och indirekta förvärv. Till exempel kan en 

fysisk person som har det bestämmande inflytandet över ett aktiebolag, som i sin tur förvärvar 

röster i ett underskottsföretag, aktualisera spärrsituation 2.135  

 

Förhållandet mellan bestämmelserna i 40 kap. 10 och 11 §§ IL är att spärrsituation 1 tillämpas 

i första hand, medan spärrsituation 2 är subsidiär och tillämpas för det fall att 40 kap. 10 § IL 

inte utlöser någon spärr. Spärrsituation 1 aktualiseras till exempel när en fysisk person har 

bestämmande inflytande över ett aktiebolag som i sin tur får ett bestämmande inflytande över 

ett underskottsföretag. Om den fysiska personens aktiebolag istället förvärvar 40 procent av 

rösterna och den fysiska personen ensam eller tillsammans med närstående förvärvar elva 

procent av rösterna aktualiseras spärrsituation 2.136 Spärrsituation 2 blir emellertid inte aktuell 

om undantaget i 40 kap. 10 § 2 st. IL gör att beloppsspärren inte inträder i fall som utan 

undantaget skulle ha omfattats av spärrsituation 1 eftersom det ändå rör sig om en sådan 

ägarförändring som avses i 40 kap. 10 § 1 st. IL.137 

 

Det finns en undantagsbestämmelse i 40 kap. 13 § 1 st. IL beträffande spärrsituation 2 som 

säger att någon spärr inte aktualiseras vid sådana förändringar i det bestämmande inflytandet 

som uppkommer genom arv, testamente, bodelning eller ändrade familjeförhållanden. Någon 

spärr blir heller inte aktuell om den som fått det bestämmande inflytandet har haft ställning som 

företagsledare i underskottsföretaget under de två föregående beskattningsåren för detta företag.  

 

Förändringar i det bestämmande inflytandet som avses i undantagsbestämmelsen ska således 

inte utlösa beloppsspärren. Ändrade familjeförhållanden skulle till exempel kunna vara att två 

delägare i ett underskottsföretag gifter sig eller får gemensamma barn. 138 

Undantagsbestämmelsen infördes eftersom det ansågs både ologiskt och olämpligt att 

 
134 Se prop. 1993/94:50, s. 262. 
135 Se prop. 1993/94:50, s. 262-263; Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 11 § IL, p. 2.  
136 Prop. 1993/94:50, s. 262-263. 
137 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 470. 
138 Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 13 § IL, p. 1.  
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beloppsspärren skulle tillämpas i dessa situationer, och innebär i sin tur att bestämmelsen i 40 

kap. 11 § IL tar sikte på förvärv genom exempelvis köp, byte eller gåva. Bakgrunden till 

undantaget för företagsledare är att det har ansetts stötande att tillämpa beloppsspärren i fall där 

exempelvis en av två delägare i ett fåmansföretag löser ut den andre i företaget.139 SRN har 

bedömt att regleringen endast tar sikte på företagsledare i underskottsföretag som är ett 

fåmansföretag redan före ägarförändringen.140 En definition av företagsledare hittas i 56 kap. 6 

§ 2 st. IL, det vill säga i reglerna för fåmansföretag.  

 

3.2.3 Spärrsituation 3 
Spärrsituation 3 tar sikte på situationer där en grupp fysiska personer får bestämmande 

inflytande över ett underskottsföretag, och framgår av 40 kap. 12 § IL.141 I 40 kap. 12 § 1 st. IL 

anges att i andra fall än som avses i 40 kap. 10 § 1 st. eller 11 § IL inträder en beloppsspärr vid 

ägarförändringar som innebär att, under en period av fem beskattningsår för ett 

underskottsföretag, sådana förvärvare som avses i 40 kap. 11 § IL dels var och en har förvärvat 

andelar med minst fem procent av samtliga röster i underskottsföretaget, dels tillsammans har 

förvärvat andelar med mer än 50 procent av samtliga röster i underskottsföretaget. I likhet med 

vad som gäller enligt 40 kap. 11 § IL räknas en fysisk person och dennes närstående som en 

enda person. I 40 kap. 12 § 2 st. IL anges att förvärv som gjorts av en sådan person som avses 

i första stycket räknas också förvärv som gjorts av, för det första ett företag i vilket personen, 

direkt eller genom förmedling av en annan juridisk person eller av ett svenskt handelsbolag som 

personen har ett bestämmande inflytande över, innehar andelar med minst fem procent av 

röstetalet. För det andra en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som ett sådant företag 

som avses i det första fallet har ett bestämmande inflytande över. Det första och andra fallet är 

alternativa. Vidare anges i 40 kap. 12 § 3 st. IL att förvärv av andelar i förhållande till tidigare 

andelsinnehav genom emission med lika rätt för andelsägarna inte ska räknas in i antalet 

förvärvade andelar. Med förvärv av andel likställs avtal om rätt att förvärva andelar i ett företag 

och avtal om rätt att besluta i företagets angelägenheter.  

 

Bakgrunden till spärrsituation 3 är att en grupp fysiska personer kan samverka i en uppgörelse 

om att utnyttja ett underskott utan att vara närstående till varandra. För att situationen ska 

aktualiseras krävs att det rör sig om en begränsad omfattning av personer. Det innebär att 

 
139 Prop. 1998/99:7, s. 27-28. 
140 SRN, 2009-05-28, 147-08/D. 
141 Prop. 1993/94:50, s. 263.  
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spärrsituation 3 tillämpas främst beträffande företag som är eller övergår till att bli 

fåmansföretag.142 Det krävs också att företaget som de fysiska personerna förvärvar andelar i 

vid tidpunkten för förvärvet är ett underskottsföretag, vid bedömningen av om den angivna 

ägarkretsen under en femårsperiod erhåller bestämmande inflyttande över underskottsföretaget. 

Det innebär att förvärv som har gjorts innan företaget blev ett underskottsföretaget inte räknas 

med.143  

 

Det 40 kap. 12 § 2 st. IL syftar till är tydliggöra att spärrsituationen också aktualiseras vid 

indirekta förvärv och reglerar vad som avses med förvärv av andelar.144 Anledningen till att 

hänsyn inte tas till emissioner med lika rätt för aktieägarna är att en sådan emission inte 

förändrar ägarförhållandena i företaget och någon spärregel ska därför inte aktualiseras.145 

 

Spärrsituation 3 aktualiseras till exempel om fyra fysiska personer förvärvar tio procent vardera 

av andelarna med lika rösträtt i ett underskottsföretag år 1 och en femte fysisk person förvärvar 

elva procent år 3.146 Bestämmelsen är i likhet med spärrsituation 2 subsidiär till spärrsituation 

1, men också i förhållande till spärrsituation 2 och blir i likhet med Spärrsituation 2 inte aktuell 

om undantaget i 40 kap. 10 § 2 st. IL gör att beloppsspärren inte inträder.147 Förhållandet till 

spärrsituation 1 är att om till exempel flera fysiska personer har ett bestämmande inflytande 

över ett företag som i sin tur får ett bestämmande inflytande över ett underskottsföretag 

aktualiseras inte spärrsituation 3 utan 1.148  

 

I 40 kap. 13 § 2 st. IL finns en undantagsbestämmelse som säger att bestämmelserna i 40 kap. 

12 § IL inte gäller vid sådana förändringar i ägandet som sker på grund av arv, testamente eller 

bodelning. I likhet med vad som har anförts intill spärrsituation 2 tar således bestämmelsen i 40 

kap. 12 § IL sikte på förvärv genom exempelvis köp, byte eller gåva.149 

 

 
142 Prop. 1993/94:50, s. 263.  
143 SKV, dnr 131 629341-10/111.  
144 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 471; Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 12 § IL, p. 6.  
145 Prop. 1993/94:50, s. 264. 
146 Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 12 § IL, p. 9.  
147 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 471. 
148 Prop. 1993/94:50, s. 263. 
149 Prop. 1998/99:7, s. 27. 
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3.3 Beloppsspärren  
Beloppsspärren aktualiseras vid spärrsituation 1, 2 och 3 och dess innebörd framgår i huvudsak 

av 40 kap. 15 § IL. I bestämmelsens 1 st. anges att underskottsföretaget inte får dra av 

underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder till den del underskotten 

överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över 

underskottsföretaget i sådana fall som avses i 40 kap. 10 och 11 §§ IL, eller andelar med mer 

än 50 procent av rösterna i underskottsföretaget i sådana fall som avses i 40 kap. 12 § IL. I 

bestämmelsens 2 st. anges att om förvärvet omfattar flera underskottsföretag i samma koncern, 

ska avdragsutrymmet fördelas på dessa efter deras andel av koncernens sammanlagda 

underskott.  

 

Bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL innebär att en ny ägare endast får utnyttja inrullade underskott 

motsvarande högst dubbla köpeskillingen. Det innebär att till exempel ett företag som erhåller 

det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag för en köpeskilling om 100 medför att 

inrullade underskott om högst 200 får dras av. Till den del det inrullade underskottet överstiger 

200 faller detta bort. Skulle det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget förvärvas 

indirekt genom ett moderföretag till underskottsföretaget bestäms utgiften för förvärvet av det 

bestämmande inflytandet i underskottsföretaget  utifrån köpeskillingen för förvärvet av 

moderföretaget.150 

 

Anledningen till att lagtexten uttrycker underskott i pluralis är att underskottsföretaget kan ha 

kvar underskott från flera år tidigare, exempelvis för att de är spärrade enligt 

koncernbidragsspärren i 40 kap. 18 § IL eller genom fusionsspärren och spärreglerna i 38 och 

38 a kap. IL.151 För det fall att underskottsföretaget är föremål för flera ägarförändringar under 

samma beskattningsår, anser SKV att storleken på utgiften för att förvärva det bestämmande 

inflytandet ska bestämmas till den lägsta av utgifterna som har erlagts av förvärvarna under 

året. Det framgår nämligen inte av 40 kap. IL hur sådana fall ska hanteras.152  

 

Idén bakom beloppsspärren är att det finns ett samband mellan underskottsavdragets 

skattemässiga värde och köpeskillingen för aktierna.153 För det fall att köpeskillingen inte 

 
150 Prop. 1993/94:50, s. 266.  
151 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 474; Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 15 § IL, p. 5. 
152 SKV, dnr 131 743035-09/111.  
153 Prop. 1993/94:50, s. 266. 
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överstiger de inrullade underskotten i underskottsföretaget finns anledning att anta att förvärvet 

av underskottsföretaget huvudsakligen är betingat av en vilja att överta underskotten i 

underskottsföretaget. Är köpeskillingen högre i förhållande till värdet av de inrullade 

underskotten i underskottsföretaget föreligger inte lika stor anledning att anta att förvärvet 

utgörs av en vilja att överta underskotten. Det är av den anledningen som beloppsspärren anses 

kunna förhindra handel med skalbolag.154  

 

I doktrinen har det framhållits att ett affärsmässigt förvärv av underskottsföretagets 

moderföretag utifrån neutralitetsprincipen inte torde påverkas av begränsningsreglerna i 40 kap. 

IL. Konsekvenserna av att X aktiebolag (AB) för en miljon kronor förvärvar Y AB som i sin 

tur äger ett underskottsföretag Z AB som har tio miljoner kronor i underskott, är att åtta miljoner 

kronor av underskottet reduceras till följd av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Om inte X AB 

hade förvärvat Y AB hade ett överskott i Y AB kunnat kvittas mot Z AB:s hela underskott om 

tio miljoner kronor. Ur neutralitetssynpunkt bör denna ordning inte kunna anses 

tillfredsställande.155 Uttalandet tyder på att bestämmelserna i 40 kap. IL ur neutralitetssynpunkt 

inte är oproblematiskt, eftersom det kan uppstå följder av bestämmelserna som i sig strider mot 

neutralitetsprincipen.  

 

Vid förvärv av en koncern i vilket det ingår ett eller flera underskottsföretag är det utgiften för 

förvärvet av koncernen som är utgångspunkt för beräkningen. Om koncernen innehåller fler än 

ett underskottsföretag proportioneras emellertid spärrbeloppet efter underskottsföretagens 

andel av hela koncernens underskott.156 Proportionering skulle kunna göras enligt följande 

exempel. Vid förvärv av moderföretaget X AB för 100 miljon kronor, som har två dotterföretag 

med inrullade underskott om totalt 300 miljoner kronor – Y AB som har ett inrullat underskott 

om 90 miljoner kronor och Z AB som har ett inrullat underskott om 210 miljoner kronor – 

kvarstår 60 miljoner kronor av det inrullade underskottet i Y AB efter en tillämpning av 

beloppsspärren, det vill säga två gånger Y AB:s andel av det totala inrullade underskotten. 

Vidare kvarstår 140 miljoner kronor av det inrullade underskottet i Z AB, medan överskjutande 

del av de inrullade underskotten om 100 miljoner kronor faller bort för gott.157  

 

 
154 Se prop. 1993/94:50, s. 259.  
155 Se Wiman, 1994, s. 734. 
156 Prop. 1993/94:50, s. 326.  
157 Jfr prop. 1993/94:50, s. 326. Exemplet bygger på den beräkningen som framgår av förarbetena.   
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Det finns en möjlighet för regeringen att medge undantag från beloppsspärren enligt 

bestämmelsen i 40 kap. 17 § IL men som ska tillämpas synnerligen restriktivt. Bakgrunden till 

dispensregeln är att beloppsspärrens mer långtgående effekter inte kan utesluta att en 

tillämpning av regeln skulle kunna få oönskade effekter från allmän synpunkt. 158  Av 

bestämmelsen i 40 kap. 17 § IL framgår att dispens får meddelas om det finns anledning att 

anta att ägarförändringen har väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt och att 

ägarförändringen annars inte skulle genomföras.  

 

Min uppfattning är att beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL är en specifikt utformad och 

uttömmande bestämmelse, och kan således inte anses vara av tekniskt komplicerad karaktär, i 

motsats till vad de olika spärrsituationerna i 40 kap. 10-13 §§ IL är. Den kan emellertid anses 

vara generell på det sättet att den kan aktualiseras både om det bestämmande inflytandet har 

erhållits genom köp eller gåva, oavsett om förvärvaren är en fysisk person eller ett företag, eller 

– som det kommer att redogöras för nedan – om utgiften för att erhålla det bestämmande 

inflytandet över underskottsföretaget består av kontanta medel eller exempelvis apport.159 Att 

systemet ska vara neutralt med avseende på ägarförändringar innebär således inte att själva 

lagtexten behöver vara neutral på det sättet att den måste vara generell. Istället är det syftet med 

ägarförändringen och utfallet av ägarförändringen som ska vara neutralt.160 Beloppsspärren i 

40 kap. 15 § IL måste således kunna anses förenlig med neutralitetsprincipen.  

 

Legalitetsprincipen bör inte vara hinder för beloppsspärren så till vida bestämmelsen är 

tillräckligt klar och tydlig, eller närmare bestämt uppfyller bestämdhetskravet. Bestämmelsens 

utformning torde kunna anses uppfylla bestämdhetskravet då den är specifik och inte öppen till 

sin utformning, samt att flera av de begrepp som nämns i lagtexten har definierats i paragrafer 

i inledningen till 40 kap. IL. Det som emellertid inte framgår av någon av definitionerna i 40 

kap. IL, och således kan anses strida mot bestämdhetskravet, är vad som avses med begreppet 

utgift, vilket redogörs för nedan.161  

 

 
158 Prop. 1993/94:50, s. 260.  
159 Att utgiften kan bestå av apport framgår av prop. 1999/2000:2, del 2, s. 474. 
160 Det är exempelvis inte ovanligt att neutralitetsprincipen leder till komplicerade skattebestämmelser, medan 

generella regler ofta främjar neutraliteten. Det föreligger med andra ord en diskrepans, se t.ex. Lodin, 2007, 
s. 484; Lodin m.fl., 2019, s. 43 och 521. 

161 Bestämdhetskravet har ett nära samband med föreskriftskravet på det sättet, eftersom föreskriftskravet inte får 
någon verkan om det inte går att uttyda föreskriften, se t.ex. Hultqvist, 2016, s. 734. 
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3.3.1 Utgiften för att förvärva underskottsföretaget 
Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet är utgångspunkten för beräkningen av 

spärrbeloppet i 40 kap. 15 § IL, men är trots det inte definierat i 40 kap. IL. Vad som avses med 

begreppet utgift har därför kommit att bli föremål för prövning i flertalet fall i rättspraxis.162 

Inledningsvis kan framhållas att en utgift i regel utgörs av en betalning och kan ske, förutom 

med pengar, med exempelvis aktier eller fast egendom vid en apport.163 Till exempel räknas 

utgifter vid förvärv genom nyemission in i begreppet utgift i 40 kap. 15 § IL.164 En utgift för att 

förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag innefattar även ersättning i 

form av andelar i det förvärvande företaget, när det förvärvande företaget bildas genom 

apportegendom i form av aktierna i underskottsföretaget.165 Däremot kan utgifter för förvärv 

av fordringar på underskottsföretaget inte betraktas som en utgift för att förvärva det 

bestämmande inflytandet. 166  Inte heller ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till 

underskottsföretaget anses utgöra en sådan utgift när det inte förvärvats några andelar med 

åtföljande röster.167 

 

En proportionering av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet ska inte ske. Istället 

är det utgiften i dess helhet som ska beaktas vid förvärvet och det spelar således ingen roll att 

bestämmande inflytande förvärvats genom 51 eller till exempel 70 procent av rösterna.168 Det 

innebär också att vid succesiva förvärv genom att ett företag får bestämmande inflytande över 

ett underskottsföretag genom att utöka sitt aktieinnehav från exempelvis tio till 51 procent av 

rösterna, bör utgiften för det ursprungliga innehavet om tio procent tas med vid beräkningen av 

utgiften. 169  Utgiften för förvärv som däremot skett efter det att förvärvaren fått det 

bestämmande inflytandet över underskottsföretaget ska inte räknas med i utgiften.170 

 

De problem som har uppstått beträffande definitionen av begreppet utgift är således huruvida 

utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget ska innefatta 

betalningar som består i annat än i kontanta medel. Begreppet utgift har heller inte varit föremål 

 
162 Det vill säga de som redogörs för nedan.  
163 Prop. 1999/2000:2, del 2, s. 474.  
164 Se RÅ 2007 ref. 58. 
165 HFD 2016 ref. 16.  
166 HFD 2014 ref. 67.  
167 HFD 2019 ref. 40. Aktieägartillskotten var inte sådana som avses i 40 kap. 16 § IL. HFD hänvisade till prop. 

2016/17:1 Vol. 1a, s. 459-460 där det i ett exempel på hur utgiften ska beräknas och där ovillkorade 
aktieägartillskott inte räknats med i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet.  

168 Se prop. 1999/2000:2, del 2, s. 473-474. 
169 Prop. 1993/94:50, s. 326; prop. 1999/2000:2, del 2, s. 473. 
170 RÅ 2007 ref. 58. 
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för någon särskild precisering i förarbetena, men har varit har föremål för prövning flera gånger 

i HFD. Av förarbeten och rättspraxis framgår dock att begreppet inkluderar olika former av 

betalningar, vilket bör kunna anses förenligt med neutralitetsprincipen eftersom begreppet 

innefattar en bred skara av betalningar istället för att rikta sig till specifika betalningsmetoder. 

Det spelar således ingen roll hur förvärvaren erlägger betalning för att erhålla det bestämmande 

inflytandet i underskottsföretaget.171 Med hänsyn till vikten av begreppet utgift vid beräkningen 

av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL kan bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL emellertid inte anses 

förenlig med legalitetsprincipen i denna del eftersom den skulle kunna anses strida mot 

bestämdhetskravet.172  

 

3.3.2 Kapitaltillskott till underskottsföretaget 
Beräkningen av spärrbeloppet i 40 kap. 15 § IL kompliceras av bestämmelserna i 40 kap. 15 a 

och 16 §§ IL som tar sikte på det fallet att kapitaltillskott har lämnats till underskottsföretaget 

före eller i samband med ägarförändringen. Bestämmelsen i 40 kap. 16 § IL syftar till att hindra 

att medel överförs till underskottsföretaget i syfte att höja utgiften vid beräkningen av 

spärrbeloppet enligt 40 kap. 15 § IL, för att sedermera kunna behålla en större del av de inrullade 

underskotten efter en tillämpning av beloppsspärren. Således ska utgiften i vissa fall minskas 

med kapitaltillskottet.173 Bestämmelserna redogörs för nedan i paragrafordning.  

 

40 kap. 15 a § 1 st. IL säger att om ett kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört 

ägarförändringen har lämnats till underskottsföretaget tidigast två beskattningsår före det 

beskattningsår då ägarförändringen skedde och förvärvaren genom kapitaltillskottet har fått en 

tillgång av verkligt och särskilt värde, ska kapitaltillskottet vid beräkningen av utgiften enligt 

bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL bestämmas till ett belopp som motsvarar det lägsta av 

kapitaltillskottet och det värde av tillgången som belöper sig på den förvärvade andelen i 

underskottsföretaget. Vid beräkningen av värdet av tillgången ska kapitaltillskottet inte räknas 

med. I 2 st. anges att vid bedömningen enligt 1 st. ska hänsyn inte tas till tillgångar som 

underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samråd med den nya ägaren. I 3 st. anges att vid 

tillämpningen av 2 st. likställs en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag med 

underskottsföretaget om de både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern.  

 
171 Detta kan liknas med ett av målen med 1990 års skattereform, det vill säga att alla typer av ersättningar skulle 

innefattas i tjänsteinkomster, se t.ex. prop. 1989/90:110, s. 294 och 304-305. 
172 Se det anförda i fotnot 161. 
173 Se prop. 2016/17:1, volym 1a, s. 235.  
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Huruvida en tillgång är av verkligt och särskilt värde genom ett kapitaltillskott ska bedömas 

utifrån objektiva omständigheter och inte i förhållande till förvärvarens näringsverksamhet eller 

person. Det är således inte värdet av tillskottet som ska beaktas och inte heller underskottets 

skattemässiga värde. Värdet bedöms istället utifrån skillnaden mellan tillgångarna och 

skulderna och summan av detta är det aktuella värdet. Om exempelvis underskottsföretaget har 

tillgångar om tre miljoner kronor och skulder om två miljoner kronor, ska värdet beräknas till 

en miljon kronor. Det bör framhållas att det bokförda värdet på tillgångarna inte behöver vara 

detsamma som tillgångarnas verkliga värde. Beträffande immateriella tillgångar är det möjligt 

att det verkliga värdet är högre är det bokförda värdet. I sådana fall får värdet anses vara det 

belopp till vilket tillgången skulle kunna överlåtas mellan i branschen oberoende parter.174 

 

För att bestämmelsen i 40 kap. 15 a § 1 st. IL inte ska kunna missbrukas finns bestämmelsen i 

2 st. som säger att hänsyn inte ska tas till tillgångar som förvärvats i samråd med den nya ägaren, 

vid bedömningen av om underskottsföretaget har tillgångar av verkligt och särskilt värde. Här 

åsyftas exempelvis förvärv av tillgångar som skett från företag i intressegemenskap med 

förvärvaren eller genom köp av tillgångar eller ingående av leverantörskontrakt där den nye 

ägaren har ställt säkerhet eller lämnat garanti för tillgångarna.175 

 

Bestämmelsen i 40 kap. 16 § 1 st. IL anger att utgiften enligt 40 kap. 15 § IL ska minskas med 

kapitaltillskott som har lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen men tidigast två 

beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde. Detsamma gäller, med 

undantag för kapitaltillskott enligt 40 kap. 15 a § IL, kapitaltillskott som helt eller delvis har 

medfört ägarförändringen. Utgiften ska också minskas med kapitaltillskott som under samma 

tid har lämnats till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter 

ägarförändringen ingick i samma koncern som underskottsföretaget. I 2 st. anges att 

bestämmelsen i 1 st. inte gäller om kapitaltillskott som har lämnats av en juridisk person eller 

ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen ingick i samma koncern som 

underskottsföretaget. 

 

 
174 Prop. 2009/10:47, s. 16 som prop. 2016/17:1, volym 1a, s. 458 hänvisar till. 
175 Prop. 2009/10:47, s. 11.  
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Begreppet kapitaltillskott har inte definierats i 40 kap. IL men anses enligt förarbetena omfatta 

alla former av kapitaltillskott.176 I rättspraxis har fastslagits att betalning vid nyemissioner är 

att hänföra till kapitaltillskott, och innebär exempelvis att utgiften vid beräkningen av 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL kan minskas med kapitaltillskott genom nyemission som har 

lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen. Här kan tilläggas att själva utgiften för 

att förvärva det bestämmande inflytandet inte samtidigt kan ses som ett kapitaltillskott som ska 

minska utgiften. 177  Vidare bör aktieägartillskott, tillskott genom underprisöverlåtelser till 

företaget eller förvärv från företaget till överpris ses som sådana tillskott.178 SKV anser att 

koncernbidrag som är avdragsgilla enligt 35 kap. IL inte kan innefattas i begreppet 

kapitaltillskott.179 Om kapitaltillskottet består av annat än kontanta medel ska kapitaltillskottet 

värderas till det marknadsvärde som egendomen hade när kapitaltillskottet lämnades. 180 

Beträffande kapitaltillskott som medför ägarförändringen bör det i praktiken endast vara vissa 

former av kapitaltillskott som aktualiseras här, eftersom ett krav är att tillskottet ska tillföras 

företaget som en del av ägarförändringen. Här åsyftas riktade nyemissioner, samt övriga 

nyemissioner, emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier eller 

emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier, samt tillskott i samband 

med att ett företag säljer egna återköpta aktier.181  

 

Bestämmelsen i 40 kap. 15 a § IL fick sin lydelse år 2016 men har sedan tidigare funnits i en 

annan version, placerad efter nuvarande 40 kap. 16 § IL. 182  I förarbetena uttalas att de 

förfaranden som är avsedda att fångas upp av bestämmelsen i 40 kap.16 § IL är de förfaranden 

där beskattningen kan antas ha utgjort det övervägande skälet till ägarförändringen. Att 

kapitaltillskott får läggas till vid beräkningen av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL om 

förvärvaren tillförts en tillgång av verkligt och särskilt värde, syftar till att bestämmelsen i 40 

kap. 16 § IL inte ska motverka affärsmässigt betingade förvärv av underskottsföretag. Innehar 

 
176 Prop. 2009/10:47, s. 15. 
177 RÅ 2007 ref. 58.  
178 Se SOU 1992:67, s. 85; RÅ 2007 ref. 58. Det sagda framgår av utredningen om en kapitaltillskottspärr som 

aldrig infördes. I 2007 års avgörande var det en del av SRN:s bedömning att uttalandet i utredningen borde 
kunna appliceras även gällande definitionen av kapitaltillskott, trots att någon sådan spärr aldrig infördes. 

179 SKV, dnr 131 394329-06/111.  
180 Jfr RÅ 2002 ref. 107; RÅ 2002 not. 216; SKV, dnr 131 61025-06/111. Avgörandena rörde frågan om hur 

aktieägartillskott i form av annat än kontanta medel ska värderas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för 
aktier. SKV har i ett ställningstagande dock uttalat att de anser att det saknas anledning att göra en annan 
bedömning när det gäller tillskott som enligt 40 kap. 16 § IL ska reducera utgiften vid beräkningen av 
beloppsspärren.  

181 Prop. 2009/10:47, s. 15.  
182 Se prop. 2016/17:1, volym 1a, s. 235 och 237; Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 40 kap. 15 a § 

IL, p. 2.  
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underskottsföretaget tillgångar eller en pågående verksamhet framstår det som mindre troligt 

att ägarförändringen är betingat av en vilja att överta de inrullade underskotten.183  

 

Att bestämmelserna i 40 kap. 15 a och 16 §§ IL tar sikte bland annat på kapitaltillskott som 

delvis har medför ägarförändringen beror på att ägarförändringen kan ha skett både genom 

kapitaltillskott och genom vanligt förvärv. Ett kapitaltillskott som lämnas i samband med till 

exempel en nyemission där förvaren erhåller 30 procent av rösterna i underskottsföretaget och 

förvärvaren vid ett senare tillfälle erhåller 21 procent av rösterna i underskottsföretaget genom 

köp av andelarna i underskottsföretaget, behandlas det första förvärvet enligt vad som anges i 

40 kap. 15 a och 16 §§ IL.184  

 

Bestämmelserna i 40 kap. 15 a och 16 §§ IL kan sammanfattas enligt följande. Ett 

kapitaltillskott får läggas till vid beräkningen av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL om det helt 

eller delvis har medfört ägarförändringen. Kapitaltillskottet ska i så fall bestämmas till det 

belopp som motsvarar det lägsta av kapitaltillskottet och det värde av tillgången som belöper 

sig på den förvärvade andelen i underskottsföretaget. Kapitaltillskottet ska inte räknas med vid 

beräkningen av värdet av tillgången. Om förvärvaren inte har fått en tillgång av verkligt och 

särskilt värde ska kapitaltillskottet emellertid minska utgiften vid beräkningen av 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Utgiften ska också minskas med kapitaltillskott som lämnats 

före ägarförändringen. I samtliga fall gäller att kapitaltillskottet ska ha lämnats tidigast två 

beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde för att bestämmelserna ska 

kunna tillämpas.  

 

Bestämmelserna är minst sagt komplicerade, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att de 

är oförenliga med principerna om neutralitet och legalitet.185  Att ta sikte på det fallet att 

kapitaltillskott lämnats till underskottsföretaget i syfte att ägarförändringar inte ska styras av 

beskattningen bör anses vara i linje med neutralitetsprincipen eftersom det annars hade kunnat 

sätta beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL ur spel.186 Hade inte begränsningen i 40 kap. 16 § IL 

 
183 Se prop. 2009/10:47, s. 11; prop. 2016/17:1, volym 1a, s. 235 och 237. Uttalandet anfördes i samband med 

den tidigare lydelsen. Dagens lydelse i 40 kap. 15 a § IL motsvarar den tidigare bestämmelse förutom några 
ändringar samt att bestämmelsen har placerats i efter 40 kap. 15 § istället för 16 § IL.  

184 Se prop. 2009/10:47, s. 14.  
185 Att exempelvis bestämmelser är komplicerade behöver inte innebära att de är obestämda, se t.ex. Hultqvist, 

2016, s. 740. 
186 Neutralitetsprincipen är på det sättet känd för att medföra tekniskt komplicerad skattelag, se t.ex. Lodin m.fl., 

2019, s. 43 och 521. 
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funnits hade medel kunnat lämnas till underskottsföretaget i syfte att låta den nya ägaren betala 

ett högre pris för underskottsföretaget, men för att inte bestämmelsen i 40 kap. 16 § IL ska vara 

alltför långtgående finns bestämmelsen i 40 kap. 15 a § IL. I likhet med vad som anförts 

beträffande begreppet utgift är begreppet kapitaltillskott problematiskt med hänsyn till 

legalitetsprincipen eftersom kapitaltillskott inte finns definierat i 40 kap. IL. Bestämmelserna 

skulle med andra ord kunna anses strida mot bestämdhetskravet.187 

 

4 Skatteflyktslagen  
 
Skatteflyktslagen är en lag av särskild karaktär på skatteområdet eftersom den inte hör till den 

materiella delen av skattelagstiftningen som anger ramarna för skatteuttaget och 

begränsningarna utav skatteförmåner i likhet bestämmelserna i IL.188 Skatteflyktslagen är en 

lag bestående av fyra paragrafer som används för att förhindra transaktioner med syfte att 

åstadkomma skattemässiga fördelar genom att utnyttja den materiella skattelagstiftningen.189 I 

följande avsnitt redogörs för bakgrunden till skatteflyktslagen och dess föregångare – 1980 års 

lag – samt den kritik som lagarna har fått utstå. Därefter redogörs för vad en tillämpning av 

skatteflyktslagen innebär, samt för förutsättningarna för att tillämpa skatteflyktslagen, vilket 

bland annat innebär en genomgång av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen, även kallad 

generalklausulen190. 

 

4.1 Syftet med och kritiken mot skatteflyktslagarna 
En lag mot skatteflykt infördes ursprungligen år 1980  med tillämpning från den 1 januari 1981, 

men avskaffades den 1 januari 1993 för att sedermera återinföras den 1 juli 1995.191  Vid 

införandet av 1980 års lag var syftet  med lagen att kunna komma åt en större mängd 

skatteundandraganden som hade blivit en företeelse, och det ansågs inte rimligt att täppa igen 

alla tänkbara skatteundandragande förfaranden genom den materiella skattelagstiftningen.192  

 

Några av de skäl som låg till grund för lagens upphävande år 1993 var att 1980 års lag ansågs 

stärka det allmännas ställning gentemot den skattskyldige på ett oacceptabelt vis, samt att lagen 

medförde svårigheter för den skattskyldige att bedöma vilka skattekonsekvenser som kunde 

 
187 Se det anförda i fotnot 161. 
188 Se prop. 1994/95:209, s. 34; Lodin m.fl., 2019, s. 655 
189 Jfr RÅ 1994 ref. 52 del I; HFD 2012 ref. 20; Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
190 Med generalklausul åsyftas 2 § skatteflyktslagen, se t.ex. prop. 1980/81:17, s. 10; Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
191 Se prop. 1994/95:209, s. 34. 
192 Prop. 1980/81:17, s. 11 och 13.  
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uppstå av olika rättshandlingar. Dessutom hade skattesatserna sänkts genom skattereformen år 

1990 vilket ansågs ha medfört att intresset för skatteundandragande transaktioner minskat och 

att en lag mot skatteflykt därför inte längre var nödvändig.193  

 

Definitionen av skatteflykt vid tidpunkten för 1980 års lag var ett kringgående av skatteregler 

med hjälp av ett visst förfarande för att komma förbi en skatteregel som skulle ha tillämpats om 

den skattskyldige valt det direkta och närmast till hands liggande förfarandet. I förarbetena till 

1980 års lag gavs som exempel på skatteflyktsmetoder undvikande av ett av leden i 

dubbelbeskattningen av aktiebolags inkomster eller att komma ifrån latenta skatteskulder innan 

medel tas ut från företaget.194  

 

1980 års lag ansågs endast inrikta sig på den typen av förfaranden som innebar att den 

skattskyldige kringgick en skattebestämmelse genom att använda sig av transaktioner som från 

till exempel kommersiella håll framstod som en omväg med hänsyn till det ekonomiska resultat 

som uppnåtts. Av den anledningen samt på grund av att rekvisiten i 1980 års lag var snävt 

utformade hade lagen ett begränsat tillämpningsområde.195  Det ledde till att 1980 års lag 

utvecklades för att få en mer generell utformning.196 Det var sedermera den utformningen som 

antogs när skatteflyktslagen återinfördes den 1 juli 1995, förutom några språkliga och tekniska 

förändringar i lagtexten. 197  År 1997 skärptes lagen återigen och det är i huvudsak den 

utformningen som skatteflyktslagen har idag.198 

 

Innan det sker en prövning av huruvida ett förfarande kan underkännas med stöd av 

skatteflyktslagen sker i regel en bedömning av transaktionernas verkliga innebörd, även kallad 

genomsyn. Att bedöma en transaktion efter dess verkliga innebörd innebär att den skattskyldige 

inte kan uppnå skattefördelar genom att rubricera transaktionerna på ett skatterättsligt 

fördelaktigt sätt.199 Det rör sig om ett sätt att angripa skatteflyktstransaktioner genom vad som 

har kommit att kallas för principen om att en transaktion ska bedömas enligt sin verkliga 

 
193 Prop. 1992/93:127, s. 49.  
194 Prop. 1980/81:17, s. 12. Kringgåendesituationen är ett av de fall som även skatteflyktslagen tar sikte på.  
195 Prop. 1982/83:84, s. 9.  
196 Prop. 1982/83:84, s. 12.  
197 Jämför Prop. 1982/83:84, s. 2-3 och prop. 1994/95:209, s. 5 
198 Se prop. 1996/97:170, s. 41 och 43. I samband med reformeringen av skatteflyktslagen år 1997 blev det 

exempelvis tillräckligt med indirekt medverkan i rättshandlingarna istället för direkt medverkan, vilket 
tidigare hade varit kravet. En ändring av ett av rekvisiten från det huvudsakliga skälet till det övervägande 
skälet ansågs även kunna medföra en mindre restriktiv tillämpning av skatteflyktslagen.  

199 Lodin m.fl., 2019, s. 650.  
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innebörd. Rättstillämparen kan till exempel omklassificera ett avtal om rättstillämparen 

kommer fram till att avtalets innebörd är någonting annat än vad det benämns som.200 

 

4.2 Bestämmelserna i skatteflyktslagen 
Skatteflyktslagen består av fyra bestämmelser som gäller vid fastställande av underlag för att 

ta ut kommunal och statlig inkomstskatt, vilket framgår av 1 § skatteflyktslagen. Det innebär 

att de skattebestämmelser som utnyttjas får konsekvenser för skatteuttaget av kommunal eller 

statlig inkomstskatt, exempelvis genom att utnyttja reglerna i IL.201 Således kan förfaranden där 

bestämmelserna i 40 kap. IL har utnyttjats fångas upp av skatteflyktslagen.  

 

I 3 § skatteflyktslagen anges att, för det fall att förutsättningarna för tillämpningen av 

skatteflyktslagen är uppfyllda, ska beslut om fastställande av underlag fattas som om en 

rättshandling inte hade företagits. Vidare anges att om förfarandet med hänsyn till det 

ekonomiska resultatet men bortsett från skatteförmånen framstår som en omväg i förhållande 

till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet istället fattas som om den 

skattskyldige hade valt det förfarandet. Om dessa grunder för beslutet om fastställande av 

underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt 

uppskattas till skäligt belopp.  

 

Den nyss skildrade bestämmelsen innebär att ett förfarande kan komma att beskattas trots att 

förfarandet annars skulle ha inneburit skattefria eller lågbeskattade transaktioner, på grund av 

att det framstår som materiellt riktigt. I det första fallet ska således beskattningsunderlaget 

fastställas i enlighet med det fallet att en rättshandling aldrig företagits. Denna typ av 

skatteflyktstransaktion tar sikte på fall där det inte finns något förfarande som kan sägas ligga 

närmast till hands, utan där hela förfarandet tar sikte på att få en viss skatteförmån, och 

konsekvenserna vid tillämpningen av skatteflyktslagen är till exempel att ett avdrag vägras.202 

Det andra fallet tar sikte på kringgåendesituationerna, det vill säga där förfarandet består av 

flera steg för att komma åt en skatteförmån. Vid en tillämpning av skatteflyktslagen i 

kringgåendefallet undersöks om ett ekonomiskt resultat vid en serie transaktioner likväl hade 

kunnat uppnås med färre transaktioner och beskattningsunderlaget fastställas således i enlighet 

 
200 Påhlsson, 2018, s. 96. Med rättstillämparen avses både domstolarna och SKV.  
201 Jfr prop. 1996/97:170, s. 46.  
202 Se prop. 1982/83:84, s. 20-21; Lodin m.fl., 2019, s. 660. 
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med det senare förfarandet. 203  Om dessa två metoder för fastställande av 

beskattningsunderlagen inte kan tillämpas eller skulle leda till ett oskäligt resultat, ska 

underlaget bestämmas till ett skäligt belopp. Den skattskyldige skulle exempelvis kunna bli 

lägre beskattad med hänsyn till merbeskattning som tillämpningen av skatteflyktslagen 

medfört.204  

 

Min uppfattning är att en tillämpning av skatteflyktslagen bör kunna anses förenligt med 

neutralitetsprincipen mot bakgrunden av att en neutral beskattning anses kunna motverka 

skatteflyktstransaktioner. 205  Neutralitetsprincipen syftar emellertid till att styra den 

skattskyldige bland olika handlingsalternativ så att beskattningen blir så neutral som möjligt, 

medan skatteflyktslagen syftar till att fånga upp redan genomförda transaktioner. 206 

Skatteflyktslagen blir således aktuell först efter det att den skattskyldige redan valt alternativ, 

men det bör i och för sig inte innebära att en tillämpning av skatteflyktslagen är oförenligt med 

neutralitetsprincipen. Tvärt om bör detta vara förenligt med principen eftersom medvetenheten 

om att skatteflyktslagen kan tillämpas på förfaranden bör kunna verka avskräckande för de 

skattskyldiga, och avsaknad av skatteflyktslagen skulle istället kunna leda till olämpliga 

incitament till skatteflyktstransaktioner. Vidare bör en tillämpning av skatteflyktslagen vara 

förenlig med neutralitetsprincipen eftersom lagen i vissa avseenden kan återställa de 

transaktioner som har företagits.207 Om de skattskyldiga har lyckats kringgå eller utnyttja vissa 

bestämmelser som är utformade på ett sätt för att de skattskyldiga inte ska välja den ur 

beskattningshänseende mest förmånliga, kan skatteflyktslagen vara ett sätt att återställa den 

felaktigt valda vägen.  

 

Legalitetsprincipen bör emellertid tala mot en tillämpning av skatteflyktslagen eftersom den 

skulle kunna anses strida mot både föreskriftskravet och analogiförbudet genom att en 

tillämpning av lagen innebär att tillämpliga skattebestämmelser bortses ifrån, samt att den 

skattskyldige beskattas i likhet med hur ett annat förfarande hade beskattats. Enligt 

legalitetsprincipen får rättstillämparen enligt föreskriftskravet inte borste från tillämpliga 

skattebestämmelser, varför en tillämpning av skatteflyktslagen inte är förenligt med 

legalitetsprincipen i denna del. Att en tillämpning av skatteflyktslagen strider mot 

 
203 Lodin m.fl., 2019, s. 660. Se prop. 1982/83:84, s. 20-21.  
204 Se Lodin m.fl., 2019, s. 660-661.  
205 Se Lodin m.fl., 2019, s. 43.  
206 Jfr Gunnarsson, 1998, s. 551; Tikka, 2004, s. 660. 
207 I så fall fastställs beskattningsunderlaget i enlighet med 3 § skatteflyktslagen.  
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analogiförbudet beror på att beskattningsunderlaget fastställs som om den skattskyldige agerat 

på ett annat sätt och skattebestämmelserna som är tillämpliga på detta andra sätt tillämpas.208  

 

4 § skatteflyktslagen består av en processrättslig bestämmelse som i 1 st. säger att fråga om 

tillämpning av skatteflyktslagen prövas av förvaltningsrätten efter framställning av SKV. I 

fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande 

av beslut med anledning av sådan framställning tillämpas överklagandebestämmelserna i 67 

kap. SFL. I 2 st. anges att framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister 

som gäller för efterbeskattning i 66 kap. SFL.  

 

En grundläggande princip på beskattningsområdet är att SKV är första instans vid beslut om 

skatt, så till vida inte rättssäkerhetsskäl eller andra skäl talar för att domstol bör vara första 

instans. 209  Det har emellertid inte ansetts lämpligt att låta SKV vara första instans vid 

prövningen av tillämpningen av skatteflyktslagen, och därav bestämmelsen i 4 § 

skatteflyktslagen. Bakgrunden till detta är att inte öka den känsla av osäkerhet som skulle kunna 

uppstå hos vissa skattskyldiga genom att prövningen i första instans skulle ligga hos SKV.210 I 

doktrinen har det framhållits att instansordningen medför att tillämpningen av skatteflyktslagen 

förhindras i fall där högre instans skulle finna att lagen inte kan tillämpas.211 

 

En grundläggande förutsättning för att kunna tillämpa skatteflyktslagen är att den skattskyldige 

ska ha företagit en rättshandling, och innebär att passivitet aldrig kan medföra en tillämpning 

av skatteflyktslagen.212 Vidare framgår lagens tillämplighet av 2 § skatteflyktslagen, det vill 

säga generalklausulen, som består av fyra kumulativa rekvisit. Vid fastställandet av underlag 

ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om 

1.  rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande 

som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,  

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 

rättshandlingarna,  

 
208 Se Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
209 Se prop. 1989/90:74, s. 277-278; prop. 1996/97:170, s. 49.  
210 Jfr prop. 1996/97:170, s. 49-50. Dock ansågs det finnas skäl att överväga vem som ska vara första instans vid 

tillämpning av skatteflyktslagen när det utarbetats rättspraxis kring den nya utformningen av lagen. Den 
bakomliggande orsaken till att inte öka den känsla av oro hos de skattskyldiga var att vissa remissinstanser 
ansåg att den ökade effektiviteten i skatteflyktslagen kunde ses som en inskränkning av rättssäkerheten och 
den enskildes möjlighet att kunna bedöma utfallet av olika rättshandlingar.  

211 Lodin m.fl., 2019, s. 656.  
212 Lodin m.fl., 2019, s. 657. 
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3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande 

skälet för förfarandet, och 

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens 

syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de 

bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.  

 

4.2.1 Ett led i ett förfarande som medför väsentlig skatteförmån 
Ett krav för tillämpningen av skatteflyktslagen är att rättshandlingen ingår i ett förfarande som 

medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige. Med skatteförmån avses undvikande 

av skatt som skulle ha påförts om förfarandet inte hade kommit till stånd, det vill säga en 

skattelättnad eller skatteförmån som inte varit avsedd.213 Av processekonomiska skäl krävs att 

förfarandet medför en skatteförmån som överstiger några tusen kronor för att skatteförmånen 

ska kunna anses väsentlig, även om det inte finns något bestämt belopp för vad som ska anses 

utgöra en väsentlig skatteförmån. Om förfarandet medför skatteförmåner vid mer än ett 

beskattningsår bör detta vidare beaktas, men den beloppsmässiga preciseringen av väsentlig 

skatteförmån har överlämnats till rättspraxis att avgöra.214 Eftersom uttalandet i förarbetena om 

några tusen kronor gjordes för mer än 20 år sedan kan det vara en god idé att lägga vikt vid den 

allmänna utvecklingen av penningvärdet. Till exempel motsvarar 5000 kronor år 1996 cirka 

6 500 kronor i oktober år 2019.215  

 

Kravet på en skatteförmån innebär att rättshandlingen ska medföra en skatteförmån för den 

skattskyldige, och inte för någon annan person, samt att personen som gynnas av förfarandet är 

skattskyldig i Sverige. Om skatteförmånen har tillförts någon annan person får 

skatteflyktslagens tillämplighet prövas gentemot den andra personen, och det skulle kunna röra 

sig om skatteförmåner som tillkommer till exempel make, barn och aktiebolag.216  

 

 
213 Se prop. 1996/97:170, s. 42 och 45.  
214 Prop. 1996/97:170, s. 45. Den tidigare lydelsen – inte oväsentlig skatteförmån – ansågs ha bidragit till att 

SKV tidigare yrkade för en tillämpning av skatteflyktslagen trots att skatteförmånen uppgått till obetydliga 
belopp. Av förarbetsuttalandena framgår att ett belopp om 5 000 kronor i kammarrättspraxis har ansetts som 
inte oväsentlig. Vilken praxis det rör sig om anges inte. Som utgångspunkt ska gälla att skatteförmånen 
uppgått till belopp som påtagligt överstiger de belopp som i rättspraxis har betraktats som inte oväsentliga.  

215 Se Statistiska centralbyrån [www.sverigeisiffror.scb.se] 2019-11-20. Omvandlingen har gjorts genom 
prisomräknaren på Statistiska centralbyråns webbplats.  

216 Se prop. 1980/81:17, s. 27; prop. 1996/96:170, s. 42. Skattskyldighet i Sverige föreligger om personen är 
obegränsat skattskyldig men även i vissa särskilda fall för begränsat skattskyldiga.  
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I ett avgörande år 1990 gällande 1980 års lag var frågan om ett förfarande kunde anses ha 

medfört en icke oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige när den skattskyldige hade 

överlåtit en fastighet till ett av honom helägt företag och företaget samma dag överlåtit 

fastigheten till en utomstående för ett högre belopp. HFD anförde bland annat att den 

sammanlagda beskattningen av transaktionen, med hänsyn till att den skattskyldige var ägare 

till företaget, blivit lägre än om den skattskyldige överlåtit fastigheten till en utomstående 

direkt. HFD fastslog emellertid att det inte kunde anses ha uppkommit någon skatteförmån i 

skatteflyktslagens mening på grund av att den skattskyldige till förmån för företaget avstått en 

del av den vinst som han hade kunnat erhålla om han överlåtit fastigheten till en utomstående.217 

Således kan konstateras att HFD gjorde en strikt tolkning av det första rekvisitet, och skulle 

teoretiskt kunna innebära att den skattskyldige kan komma runt skatteflyktslagens 

tillämpningsområde genom att tillföra någon annan skatteförmånen i fråga.  

 

Neutralitetsprincipen torde kunna tala för att även en indirekt erhållen skatteförmån ska 

inkluderas i erhållandet av en skatteförmån, medan legalitetsprincipen torde förhindra sådant 

synsätt på grund av lagtexten inte ger utrymme för sådan tolkning.218 Huruvida förfarandet 

medfört en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige skulle kunna anses som ett tämligen 

otydligt rekvisit som inte uppfyller bestämdhetskravet. Trots att dess innebörd framgår av 

förarbetena bör det även komma till utryck i lagtexten. 219  Begrepp som väsentlig och 

skatteförmån bör nämligen anses som tämligen subjektiva rekvisit.  

 

Vid bedömningen av skatteflyktslagens tillämplighet krävs att den skattskyldiges skatteförmån 

kan komma att realiseras, vilket inte innebär att skatteförmånen nödvändigtvis uppkommer 

samma beskattningsår som förfarandet genomförs. 220  I rättspraxis har fastslagits att en 

rättshandling inte har kunnat angripas med stöd av 1980 års lag om den eftersträvade 

skatteförmånen redan av den ordinarie skattelagstiftningen inte skulle medges.221 Det innebär 

att det som i ett inledande steg vid prövningen av skatteflyktslagens tillämplighet krävs en 

bedömning av hur ett förfarande ska beskattas enligt de materiella skattebestämmelserna.222 

Således kan skatteflyktslagen inte blir aktuell beträffande exempelvis ett avdrag om den 

 
217 RÅ 1990 ref. 11. Under den här tiden var kravet att förfarandet skulle ha medfört en icke oväsentlig 

skatteförmån.   
218 Något strikt förbud för tolkning av lagtexten föreligger inte, se t.ex. Påhlsson, 2018, s. 92-93. 
219 Föreskriftskravet får ingen verkan om det inte går att uttyda lagtexten, se t.ex. Hultqvist, 2016, s. 734. 
220 Prop. 1996/97:170, s. 44-45.  
221 RÅ 1994 ref. 52 del I.  
222 HFD 2012 ref. 20.  
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skattskyldige inte enligt en bestämmelse i IL varit berättigad till avdraget. Att skatteflyktslagen 

inte blir aktuell borde vara helt naturligt till sin följd av bestämmelserna i skatteflyktslagen 

eftersom beskattningsunderlaget vare sig före eller efter en tillämpning av skatteflyktslagen 

skulle skilja sig åt och det skulle således utmynna i samma beskattning.  

 

4.2.2 Den skattskyldige har medverkat i rättshandlingen 
I samband med reformeringen av skatteflyktslagen år 1997 ändrades det andra rekvisitet i 2 § 

2 p. skatteflyktslagen så att den skattskyldige inte längre själv måste ha företagit en 

rättshandling. För att kunna tillämpa skatteflyktslagen krävs att den skattskyldige direkt eller 

indirekt har medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna. Med indirekt medverkan i 

rättshandlingen avses till exempel att den skattskyldige erhållit en förmån genom att en 

ställföreträdare har medverkat i rättshandlingen eller att den skattskyldige har haft ett inflytande 

på den personen som medverkat i rättshandlingen. Enligt förarbetena till skatteflyktslagen anses 

indirekt medverkan i allmänhet kunna antas vid transaktioner genom familjemedlemmar, men 

även ett agerande genom ett aktiebolag anses omfattas av en indirekt medverkan.223 

 

Således är förhållandet mellan det första och andra rekvisitet att skatteflyktslagen kan prövas 

gentemot skattskyldiga som har erhållit en skatteförmån utan att denne direkt företagit 

rättshandlingen. Reformeringen av skatteflyktslagen år 1997 innebar således inte någon 

förändring beträffande vem som ska ha erhållit skatteförmånen, men den skattskyldige måste 

däremot inte själv ha vidtagit rättshandlingen. Exempelvis skulle ett förfarande som medfört en 

skatteförmån för en fysisk person, men där rättshandlingarna har företagits av den fysiska 

personens helägda aktiebolag, kunna angripas med hjälp av skatteslyktslagen gentemot den 

fysiska personen.  

 

Att angripa ett förfarande som vidtagits genom indirekt medverkan bör vara förenligt med 

neutralitetsprincipen eftersom det fångar upp fler skatteflyktstransaktioner.224 Inte heller bör 

det vara oförenligt med legalitetsprincipen eftersom rekvisitet inte bör kunna anses oklart eller 

otydligt, och bestämdhetskravet måste med andra ord anses uppfyllt.225  

 

 
223 Prop. 1996/97:170, s. 41-42.  
224 Att flera transaktioner fångas upp är i linje med ett av målen med 1990 års skattereform där alla typer av 

ersättningar skulle fångas upp som tjänsteinkomster, se t.ex. prop. 1989/90:110, s. 294 och 304-305. 
225 De skattskyldiga bör kunna utläsa konsekvenserna av bestämmelsens lydelse, se t.ex. Lodin m.fl., 2019, s. 

645; Påhlsson, 2014, s. 563. 
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4.2.3 Skatteförmånen antas ha utgjort det övervägande skälet 
Enligt det tredje rekvisitet i 2 § 3 p. skatteflyktslagen ska skatteförmånen kunna antas ha utgjort 

det övervägande skälet till förfarandet, och kan jämföras med rekvisitets utformning enligt 1980 

års lag som krävde att förfarandet skulle kunna antas att utgjort det huvudsakliga skälet. 

Ändringen företogs eftersom den tidigare lydelsen ansågs ha bidragit till en alltför restriktiv 

tillämpning av skatteflyktslagen, även om det vid bedömningen av skälet till skatteförmånen 

inte innebar någon förändring i gällande rätt. I rättstillämpningen hade det tidigare rekvisitet 

utvecklats till att förfarandet i princip skulle ha framstått som meningslöst, om det inte vore för 

skatteförmånen.226  

 

Det övervägande skälet innebär att skatteförmånen för den skattskyldige, genom en objektiv 

bedömning, väger tyngre än andra tänkbara skäl som den skattskyldige kan ha haft med 

förfarandet, såsom affärsmässiga eller organisatoriska skäl. Det innebär att den skattskyldiges 

avsikt med förfarandet bedöms objektivt med hänsyn till samtliga omständigheter. 227  I 

jämförelse med det äldre rekvisitets betydelse i rättstillämpningen är min uppfattning att kravet 

på det övervägande skälet skulle kunna innebära en mindre restriktiv tillämpning av 

skatteflyktslagen. Rekvisitet bör också medföra att det vid prövningen av skatteflyktslagens 

tillämplighet också bör ske en prövning av samtliga tänkbara skäl till förfarandet. Att 

förfarandet också har medfört en skatteförmån för den skattskyldige är inte själv en grund för 

att tillämpa skatteflyktslagen, så till vida skatteförmånen inte är det övervägande skälet. 

 

Att en mindre restriktiv tillämpning av skatteflyktslagen ska ske bör vara förenligt med 

neutralitetsprincipen eftersom det innebär att fler skatteflyktstransaktioner kan fångas upp av 

skatteflyktslagen.228 Fastän förfarandet ska bedömas objektivt kan kravet på det övervägande 

skälet inte anses vara förenligt med legalitetsprincipen eftersom det öppnar upp för subjektiva 

bedömningar beträffande hur tungt skatteförmånen väger i förhållande till andra tänkbara skäl, 

vilket i sig bör strida mot bestämdhetskravet.229  

 

I ett överklagat förhandsbesked från år 1985 bedömde HFD att en skatteförmån inte kunde 

anses utgöra det huvudsakliga skälet för ett tilltänkt förfarande som skulle innebära att en 

 
226 Jfr prop. 1996/97:170, s. 43-44 som hänvisar till RÅ 85 1:69 som ansågs ha varit en bidragande faktor till 

restriktiviteten.  
227 Prop. 1996/97:170, s. 44.  
228 Se vad som anfördes i fotnot 214. 
229 Jfr Påhlsson, 2014, s. 563.  
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realisationsförlust tillskapades genom att en fastighet överläts till den skattskyldiges barn för 

ett pris under marknadsvärdet. Syftet med transaktionen skulle enligt den skattskyldige själv i 

första hand vara att berika dennes barn, men den skattskyldige hade också en önskan om att  

kvitta realisationsförlusten från försäljningen av fastigheten mot en realisationsvinst från 

försäljning av aktier. HFD anförde att transaktionen skulle ha medfört en betydande 

förmögenhetsöverföring från den skattskyldige till dennes barn, vilket enligt HFD skulle göra 

förfarandet meningsfullt, varför skatteförmånen inte kunde anses utgöra det huvudsakliga skälet 

för förfarandet.230  

 

I motsats till denna bedömning fastställde HFD samma år ett förhandsbesked där 

skatteförmånen, vid överlåtelse av en fastighet till den skattskyldiges maka till ett pris under 

marknadsvärdet, skulle utgöra det huvudsakliga skälet för förfarandet. Enligt den skattskyldige 

själv var avsikten med överlåtelsen att göra det ekonomiska förhållandet mellan makarna mer 

jämlikt, men den skattskyldige ville också i likhet med ovan nämnda avgörande kvitta 

realisationsförlusten från försäljningen av fastigheten mot realisationsvinst från försäljning av 

aktier. Att skatteförmånen bedömdes var det huvudsakliga skälet till förfarandet berodde på 

antagandet att den skattskyldige inte skulle göra motsvarande försäljning till en utomstående 

part, samt att överlåtelsen av fastigheten till makan skulle medföra att dispositionsmöjligheten 

till fastigheten i princip förblev oförändrat.231 Avgörandena visar att det kan anses finnas andra 

tänkbara skäl än skatteförmånen till transaktioner som gjort i samråd med närstående, men när 

förfarandet också inneburit en fortsatt dispositionsrätt till överlåtna tillgångar för den 

skattskyldige är det mest sannolikt att skatteförmånen är det övervägande skälet till förfarandet.  

 

 
230 RÅ 85 1:69. Realisationsvinst- respektive förlust benämns idag som kapitalvinst- respektive förlust. I målet 

var 1980 års skatteflyktslag aktuell varför det var det huvudsakliga skälet som bedömdes. I ett liknande mål – 
RÅ Aa-218/85 – ville den skattskyldige kvitta en realisationsvinst från en fastighetsförsäljning mot en 
realisationsförlust från en annan fastighetsförsäljning som skulle ske till underpris till den skattskyldiges 
barn. HFD gjorde samma bedömning här såsom i tidigare nämnda rättsfall. Jämför med RÅ 1990 ref. 22 där 
en överlåtelse av en fastighet till ett pris under marknadsvärdet till ett företag som ägdes av den 
skattskyldiges barn skett. Avsikten enligt den skattskyldige var att berika företaget och därmed indirekt 
barnen, men HFD ansåg ändå att det huvudsakliga skälet varit skatteförmånen. Vid tiden för det här målet 
hade det skett en lagändring som inneburit att överlåtelse av fastigheter till närstående till ett pris under 
marknadsvärdet inte skulle leta till avdrag för realisationsförlust.  

231 RÅ Aa-62/85. I likhet med det andra avgörandet var det 1980 års lag som prövades och således det 
huvudsakliga skälet till förfarandet.  
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4.2.4 Strider mot lagstiftningens syfte 
Huruvida en rättshandling strider mot lagstiftningens syfte såsom det anges i 2 § 4 p. 

skatteflyktslagen är det rekvisit som tillämpningen av skatteflyktslagen ofta avgörs av.232 Vid 

en prövning om ett förfarande är oförenligt med lagstiftningens syfte är utgångspunkten 

lagstiftningens utformning och inte motiven till lagen.  Det är således bestämmelsernas 

allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller som har kringgåtts 

genom förfarandet som prövningen ska utgå ifrån. Förutom de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga på förfarandet kan allmänna regler och principer om bestämmande av skattepliktig 

inkomst, avdragsgilla kostnader och övriga regler om fastställande av skatteunderlag ge uttryck 

för lagstiftningens syfte.233 Det innebär att det kan vara nödvändigt att till exempel beträffande 

en viss avdragsregel även beakta allmänna bestämmelser om avdrag. Vad som ska dras av i 

inkomstslaget näringsverksamhet enligt 16 kap. Il bör till exempel ses ihop med 9 kap. IL om 

utgifter som inte får dras av.234 Genom reformeringen av skatteflyktslagen år 1997 reviderades 

det fjärde rekvisitet från att strida mot lagstiftningens grunder till att strida mot lagstiftningens 

syfte. Ändringen medförde inte något väsentligt nytt för tillämpningen av skatteflyktslagen utan 

kan ses som en kodifiering av den då gällande lagstiftningen. Det strävades efter att tona ned 

lagmotivens betydelse och istället framhålla att det i första hand är skattebestämmelsernas 

allmänna utformning som ska agera underlag vid prövning av om ett förfarande strider mot 

lagstiftningens syfte.235  

 

Med skattebestämmelsernas allmänna utformning avses således lagtexten ifråga, och enligt min 

mening är det viktigt att de materiella skattebestämmelserna så långt som möjligt formuleras i 

enlighet med syftet, det vill säga som det kommer till uttryck i förarbetena, för att transaktioner 

ska kunna fångas upp av skatteflyktslagen. Att  hänsyn i första hand ska tas till lagtexten och 

inte till förarbetena skulle kunna innebära att skatteflyktstransaktioner som behandlas i 

förarbetena inte kan fångas upp av skatteflyktslagen om inte dessa uttalanden också kan uttolkas 

av lagtexten, vilket bör vara dåligt ur neutralitetssynpunkt.236 Att hänsyn i första hand ska tas 

till lagtexten och inte till lagmotiven bör emellertid vara förenligt med legalitetsprincipen, 

eftersom det omvända fallet hade stridit mot föreskriftskravet. Att se en viss bestämmelse ihop 

 
232 Se Lodin m.fl., 2019, s. 661. 
233 Prop. 1996/97:170, s. 39.  
234 Jfr prop. 1996/97:170, s. 39-40.  
235 Prop. 1996/97:170, s. 39-40.  
236 Detta skulle kunna leda till en effektivitetsförlust, se t.ex. Gunnarsson, 1998, s. 551-552; Tikka, 2004, s. 660 

angående neutralitetsprincipen och effektivitet. 
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med andra allmänna bestämmelser har också visat sig vara i enlighet med legalitetsprincipen, 

eftersom föreskriftskravet inte innebär ett förbud mot tolkning av skattebestämmelser, så till 

vida tolkningen har objektivt stöd i lagtextens ordalydelse.237 Att innebörden av det fjärde 

rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen i sig är svår att uttyda bör emellertid kunna strida mot 

bestämdhetskravet.238 

 

Det är svårt att ge några generella svar för när det fjärde rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen 

skulle kunna anses uppfyllt, men i doktrinen och i några fall av rättspraxis har angivits 

situationer då skatteflyktslagen inte bör kunna tillämpas på grund av gängse förekommande 

förfaranden, bestämmelsernas utformning, eller förfaranden som inte är lämpliga att angripas 

med stöd av skatteflyktslagen. I rättspraxis har skatteflyktslagen till exempel inte ansetts kunna 

tillämpas på ett förfarande som har varit allmänt känt och i stor utsträckning tillämpad av de 

skattskyldiga när lagstiftaren inte ingripit mot sådana förfaranden. 239  I doktrinen har det 

framhållits att skatteflyktslagen heller inte bör kunna tillämpas när skattebestämmelsen till sin 

utformning är uttömmande reglerad. En bestämmelse som på ett uttömmande sätt reglerar vilka 

fall som ska omfattas av bestämmelsen skulle med andra ord inte kunna omfattas av 

bestämmelsen genom en tillämpning av skatteflyktslagen.240  

 

Skatteflyktslagen har inte heller ansetts tillämpbar när skatteeffekterna är direkta följder av hur 

de materiella skattereglerna är utformade, vilket fastslogs i ett avgörande år 2012. I målet var 

omständigheterna att en förening ägde samtliga aktier i X AB, vilka var lagertillgångar i 

föreningen och utdelning på aktierna var skattepliktiga för dem. Föreningen ägde emellertid 

även aktier i Y AB, vilka var kapitaltillgångar och utdelning på dessa aktier var skattefria. 

Tanken var att X AB till underpris skulle överlåta tillgångar till Y AB och genom 

bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL undgå utdelningsbeskattning eftersom 

 
237 Således kan förarbetena spela en viktig roll för att utröna syftet, se t.ex. HFD 2011 ref. 79; Påhlsson, 2018, s. 

92-93; Tjernberg, 2016, s. 184. 
238 Se det anförda i fotnot 219. 
239 RÅ 1994 ref. 56. Dock RÅ 1990 ref. 101 I och II. I målen var 1980 års lag aktuell och det var lagstiftningens 

grunder som det sista rekvisitet tog sikte på. Målet i 1994 års fall liksom i 1990 års fall rörde ett förfarande 
som under den här tiden utgjordes av växling av intäktsslag. I regler som infördes år 1986 hade lagstiftaren 
tagit sikte på dessa förfaranden genom användning av så kallade avkastningsfonder. I 1990 års fall fastslog 
HFD att även så kallade utdelningsfonder var identiska med sådana som lagstiftningen om 
avkastningsfonderna var tänkt att förhindra. Därav ansågs förfarandet strida mot lagstiftningens grunder. I 
1994 års fall ansåg HFD att förfarandet skiljde sig från det tidigare fallet då det i detta fall rörde sig om 
rättshandlingar med anknytning till aktiebolag och inte till en fond.  

240 Se Tjernberg, 2018, s. 815. Tjernberg hänvisar bland annat till utgången i RÅ 2001 ref. 5 I där dock 
skatteflyktslagen inte prövades. Frågan i målet var om handelsbolag eller kommanditbolag kunde inrymmas i 
fåmansföretagsdefinitionen, vilket besvarades nekande.  
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de värden som skulle överföras därefter skulle komma att delas ut från Y AB till föreningen. 

HFD kunde konstatera att transaktionerna skulle medges inom ramen för 23 kap. IL, och att det 

faktum att överlåtelsen kunde ske utan att utlösa utdelningsbeskattning av företagen varit en 

direkt följd av utformningen av bestämmelserna i 23 kap. IL, varför förfarandet inte kunde 

anses strida mot lagstiftningens syfte.241  

 

Avgörandena tyder på att skatteförmåner som lagstiftaren har haft möjlighet att begränsa eller 

som är en konsekvens av en viss skattelag är lagstiftarens ansvar och inte den skattskyldiges 

som utnyttjar materiella bestämmelser inom tillåtna ramar. Det bör således ställas ett relativt 

högt krav på det allmänna för att kunna angripa skatteflyktstransaktioner med stöd av 

skatteflyktslagen. Doktrinuttalandet bör emellertid syfta till att generella skattebestämmelser, 

även om det av dessa följer en exemplifierande lista på vilka fall som omfattas av 

bestämmelsen, kan prövas gentemot skatteflyktslagen. Däremot bör bestämmelser som endast 

ger uttryck för vissa specifika situationer, eller bestämmelser som är tekniskt komplicerade inte 

kunna prövas tillsammans med skatteflyktslagen, under förutsättningen att lagstiftningens syfte 

inte framgår av andra allmänna bestämmelser.  

 

5 Skatteflyktslagen och underskottsföretag 
 
Huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på förfaranden där inrullade underskott överlever 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL har ännu inte varit föremål för HFD:s bedömning. Den 30 

november 2018 meddelade emellertid SRN förhandsbesked i denna fråga, vilket HFD 

undanröjde den 26 juni 2019. Här nedan följer en redogörelse för HFD:s beslut och SRN:s 

bedömning i det nu undanröjda förhandsbeskedet.242 Under tiden som det här arbetet har pågått 

har KamR i Stockholm avgjort tre mål beträffande denna fråga, varför omständigheterna och 

utgångarna i målen också kommer att redogöras för.243 Avsnittet återknyter till vad som har 

behandlats i tidigare avsnitt beträffande bestämmelserna i 40 kap. IL och skatteflyktslagen.  

 

 
241 HFD 2012 ref. 58. För att kunna åtnjuta skattefria utdelningar krävs enligt huvudregeln att aktierna är 

näringsbetingade, vilket bland annat kräver att aktierna är kapitaltillgångar och inte lagertillgångar i 
näringsverksamheten, enligt reglerna i 24 kap. IL. På grund av att aktierna var lagertillgångar var 
koncernbidragsreglerna i 35 kap. inte heller tillämpliga.  

242 Det rör sig om HFD, beslut 2019-06-29, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. 
243 De avgöranden som avses är KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18; KamR i Stockholm, 

dom 2019-12-02, mål 7167-7173-17; KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17. 
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HFD har dock kommit att pröva skatteflyktslagen gentemot förfaranden där bestämmelserna 

om avdrag för koncernbidrag i 35 kap. IL har varit aktuella. Bestämmelserna i 35 kap. IL och 

huvudregeln enligt 40 kap. 2 § IL om avdragsrätt för inrullade underskott syftar emellertid till 

att  resultatutjämna inom en koncern respektive förlustutjämna under åren. 244  Av den 

anledningen redogörs här nedan för rättspraxis beträffande förfaranden där koncernbidrag har 

lämnats av ett företag för att kunna utnyttja underskott i näringsverksamheten.  För en förståelse 

för bestämmelserna i 35 kap. IL  introduceras bestämmelserna kort nedan.  

 

5.1 SRN:s förhandsbesked den 30 november 2018 
Huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på förfaranden där inrullade underskott överlever 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL har ännu inte varit föremål för prövning i högsta instans. Den 

30 november 2018 meddelade emellertid SRN förhandsbesked i denna fråga, vari SRN 

bedömde att skatteflyktslagen var tillämpbar på förfarandet. Förhandsbeskedet överklagades 

till HFD som kom att undanröja förhandsbeskedet och avvisade ansökningen på grund av att 

de aktuella transaktionerna redan var genomförda. Enligt 5 § 1 st. lagen (1998:189) om 

förhandsbesked i skattefrågor får nämligen, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas 

i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden 

eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. HFD:s grund för sitt beslut var att 

förhandsbeskedsinstitutet inte är avsett att erbjuda skattskyldiga en, vid sidan av det ordinarie 

skatteförfarandet, alternativ ordning för prövning av redan genomförda transaktioner, varför 

frågan inte lämpade sig för prövning genom förhandsbesked.245 

 

Omständigheterna i det nu undanröjda förhandsbeskedet var att bolaget X AB som innehade 

inrullade underskott överstigande 100 miljoner kronor skulle överlåta sin verksamhet samt 

aktier i ett helägt dotterföretag A till ett annat helägt dotterföretag B. Köpeskillingen bestod i 

att dotterföretaget B övertog skulder och andra förpliktelser från X AB som uppgick till 10 

miljoner kronor, vilket motsvarade de överlåtna tillgångarnas bokförda värde. Därefter sålde X 

AB aktierna i dotterföretaget B till moderföretaget Holding AB. Köpeskillingen uppgick till 

mer än 100 miljoner kronor, vilket motsvarade aktiernas marknadsvärde. Holding AB sålde 

därefter aktierna i X AB till en extern part för 100 miljoner kronor. Förfarandet kunde 

genomföras utan skattemässiga konsekvenser för den tidigare koncernen på grund av reglerna 

 
244 Se Lodin m.fl., 2019, s. 409. 
245 HFD, beslut 2019-06-29, mål 6874-18. 
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i 23 kap. IL om underprisöverlåtelser och i 25 a kap. IL om skattefria kapitalvinster på 

näringsbetingade andelar. SKV ansåg att rättsföljden som skulle följa av en tillämpning av 

skatteflyktslagen var att utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i X AB skulle 

minskas med reversfordran på Holding AB.246  

 

De företedda transaktionerna utlöste spärrsituation 1, vilket bland annat innebar en tillämpning 

av beloppsspärren, men på grund av att underskotten i X AB understeg dubbla köpeskillingen 

för förvärvet av X AB blev beloppsspärren verkningslös. Vid bedömning av skatteflyktslagens 

tillämplighet konstaterades att X AB hade medverkat i ett förfarande som medfört en väsentlig 

skatteförmån för bolaget, och att skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kunde antas 

ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet. Beträffande frågan om förfarandet stred mot 

lagstiftningens syfte hänvisade SRN till den neutralitetsnorm i förarbetena som legat till grund 

för bestämmelserna i 40 kap. IL. Vidare anfördes att förfarandet hade möjliggjorts genom att 

transaktionerna inte utlöst någon beskattning enligt bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 

23 kap. IL och avyttring av näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL, vilket inte varit möjligt vid 

underskottsreglernas tillkomst. Transaktionerna hade inneburit en bibehållen rätt till avdrag för 

inrullade underskott samtidigt som företagets verksamhet behållits inom den tidigare 

koncernen.247  

 

Tre av sju ledamöter var skiljaktiga som menade att det aktuella förfarandet inte kunde anses 

strida mot lagstiftningens syfte i den mening som avses i 2 § 4 p. skatteflyktslagen. Som grund 

för det anfördes ett resonemang i linje med majoriteten. Dock anfördes att beloppsspärren inte 

innebär att hänsyn ska tas till syftet med ägarförändringen eller substansen i 

underskottsföretaget, samt att ytterligare skyddsregler som syftar till att öka neutraliteten vid 

förfaranden som rör ägarförändringar finns i bestämmelserna rörande koncernbidrag och 

underprisöverlåtelser.248 

 

Av skatteflyktslagens fyra rekvisit var det främst det fjärde rekvisitet som var i centrum för 

nämnden att bedöma. Av både majoritetens och de skiljaktigas anförande framgår att de 

neutralitetsaspekter som präglat utformningen av bestämmelserna i 40 kap. IL var det som var 

i fokus vid bedömningen. Majoriteten ansåg att förarbetsuttalandena talade för att förfarandet 

 
246 HFD, beslut 2019-06-29, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. 
247 HFD, beslut 2019-06-29, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. 
248 HFD, beslut 2019-06-29, mål 6874-18; SRN, 2018-11-30, 24-18/D. 
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stod i strid med denna neutralitetsnorm medan de skiljaktiga inte var av samma uppfattning. 

Huruvida detta framgick av lagtextens ordalydelse var inte något som varken majoriteten eller 

de skiljaktiga framförde, istället var det motiven till underskottreglerna som var i fokus, vilket 

torde vara en bristfälligt gjord bedömning, då det främst är lagtexten och inte motiven till lagen 

som ska vara vägledande vid bedömningen. Förarbetena bör endast fungera vägledande när 

dessa inte står i strid med lagtexten, varför en utredning av huruvida förarbetsuttalandena 

kommer till uttryck i lagtexten i första hand bör ske. Detta gäller inte endast vid bedömningen 

av den fjärde rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen, utan är även i linje med sedvanlig 

skatterättslig lagtolkningsmetod. 249  Framförallt bör en bedömning av i första hand 

förarbetsuttalanden strida mot föreskriftskravet och således legalitetsprincipen.250 

 

Majoriteten tog bland annat fasta vid att bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL 

och skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL hade utnyttjats, vilket 

inte varit möjligt vid underskottsreglernas tillkomst. Huruvida detta är i linje med 

neutralitetsprincipen och legalitetsprincipen är inte helt klart. Att ta fasta vid nytillkomna 

bestämmelser i skattelag bör i sig inte stå i strid med neutralitetsprincipen då principen tar sikte 

på att den skattskyldige inte bland olika handlingsalternativ ska välja det ur effektivitetsskäl 

mindre gynnsamma alternativet.251 Hade inte reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL 

eller om skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar i 25 a kap. IL funnits vid tiden för 

genomförandet av transaktionerna, hade hela förfarandet troligen aldrig genomförts. Det beror 

på att förfarandet annars hade medfört beskattningskonsekvenser dels vid överlåtelsen av 

verksamheten till bokfört värde då detta skett till underpris, dels vid avyttringen av aktierna i 

dotterföretaget B.  

 

Beträffande legalitetsprincipen är frågan huruvida förfaranden kan fångas upp av 

skatteflyktslagen för en anpassning till nya skatteregler.252 En tillämpning av skatteflyktslagen 

bör i sig kunna anses strida mot föreskriftskravet och analogiförbudet då lagen  innebär att 

rättstillämparen bortser från tillämpliga skattebestämmelser samt att beskattning sker utifrån 

 
249 Bland annat Bergström, 1997, s. 352 gjort antydningar på detta. Förarbetsuttalandena har en mer undanskymd 

ställning om uttalandena inte speglas i lagtexten.  
250 Se Påhlsson, 2018, s. 92-93; Tjernberg, 2016, s. 184 som menar att förarbetena kan användas för att utröna 

syftet med bestämmelsen, om det ryms inom lagtextens lydelse. 
251 Den skattskyldige skulle kunna frestas att företa handlingsalternativ som leder till en förmånlig beskattning, 

se t.ex. Lodin, 2007, s. 484. Att sådana val kan leda till effektivitetsförluster var ett av skälen till 1990 års 
skattereform, se t.ex. prop. 1989/90:110, s. 304 och 516. 

252 Vilket skulle kunna vara ett skäl till att till analoga tillämpningar, se t.ex. Tikka, 2004, s. 658. 
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hur ett annat förfarande hade beskattats.253 Utifrån en strikt tillämpning av legalitetsprincipen 

bör en sådan anpassning till nya skattebestämmelser således inte vara tillåten.  

 

5.2 KamR i Stockholms avgöranden i december år 2019 
Så sent som i december år 2019 avgjorde KamR i Stockholm tre mål beträffande frågan om 

skatteflyktslagens tillämplighet på förfaranden som innebär att hela det inrullade underskottet 

kvarstår efter en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. KamR bedömde att 

skatteflyktslagen inte var tillämpbar på någon av förfarandena.254 Nedan redogörs först och 

främst för omständigheterna i målen, varefter KamR:s bedömning redogörs för.  

 

I det första av de tre målen var omständigheterna i målet att X AB hade sålt samtliga andelar i 

ett utländskt företag Z till X AB:s dåvarande moderföretag Holding AB, vilken betalade för 

förvärvet genom att överta X AB:s befintliga lån om cirka 130 miljoner kronor samt genom att 

utfärda ett skuldebrev om cirka 150 miljoner kronor vilken skulle belöpa med ränta. Därefter 

såldes X AB till Y AB för cirka 165 miljoner kronor. Betalningen skedde genom att Y AB 

betalade cirka 15 miljoner kronor kontant till Holding AB, samt löste Holding AB:s skuld till 

X AB på hela beloppet om 150 miljoner kronor. Vid överlåtelsen hade X AB ett inrullat 

underskott om cirka 300 miljoner kronor. Den förlustbringande verksamheten inom den gamla 

koncernen var emellertid avvecklad sedan en tid tillbaka. SKV:s inställning beträffande 

rättsföljden av en tillämpning av skatteflyktslagen var att utgiften för att förvärva X AB skulle 

beräknas utan beaktande av värdet på den revers eller kassa som tillförts X AB inför den externa 

försäljningen.255 

 

I det andra av de tre målen var omständigheterna i målet att X AB hade sålt dess egna 

verksamhet till underpris till ett nystartat dotterföretag motsvarade substansvärdet, vilket var 

strax över 6,2 miljoner kronor. Därefter sålde X AB aktierna i dotterföretaget till X AB:s 

dåvarande moderföretag, Holding AB, till marknadspris om 150 miljoner kronor. 

Köpeskillingen betalades genom att Holding AB utfärdade en revers till X AB på hela beloppet 

samt ränta. Vidare såldes X AB till Y AB för cirka 160 miljoner kronor. Betalningen bestod av 

att Y AB betalade cirka 8,5 miljoner kronor kontant till Holding AB, samt löste Holding AB:s 

 
253 Lodin m.fl., 2019, s. 655. 
254 KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18; KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 7167-

7173-17; KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17. 
255 KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18. 
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skuld till X AB som då översteg lite mer än 150 miljoner kronor. X AB hade vid tillfället ett 

underskott om cirka 135 miljoner kronor som skulle rullas vidare in på nästkommande 

beskattningsår. Efter ägarförändringen köpte X AB en fond av Y AB, vilket finansierades till 

viss del av de 150 miljoner kronorna som Y AB betalade vid köpet av X AB och till resterande 

del med ett koncerninternt lån. Under den tid som X AB ägde fonden genererade den löpande 

avkastning och såldes året därpå med en vinst om cirka 240 miljoner kronor. Samma år 

redovisade X AB ett skattemässigt resultat strax över 140 miljoner kronor och gjorde avdrag 

med hela det inrullade underskottet. SKV:s inställning var även i detta fall att utgiften för att 

förvärva X AB skulle beräknas utan beaktande av värdet på den revers eller kassa som tillförts 

X AB inför den externa försäljningen.256  

 

I det sista av de tre målen var omständigheterna i målet att X AB hade sålt sin egen verksamhet 

till underpris till ett nystartat dotterföretag. Betalning skedde genom att dotterföretaget övertog 

X AB:s skulder och i samband med det lämnade X AB ett aktieägartillskott till dotterföretaget 

om cirka 137 miljoner kronor. X AB sålde sedermera aktierna i dotterföretaget till sitt 

dåvarande moderföretag Holding AB till bokfört värde, vilket motsvarade cirka 99 miljoner 

kronor. Köpeskillingen betalades genom en revers utfärdad av Holding AB till X AB på hela 

beloppet samt ränta. Därpå överlät Holding AB X AB till en utomstående part Y AB för cirka 

113 miljoner kronor. Betalning skedde genom att Y AB betalade en kontant summa om cirka 

14 miljoner kronor till Holding AB, samt genom att lösa Holding AB:s skuld om 99 miljoner 

kronor till X AB, direkt till Y AB. X AB hade vid tillfället ett inrullat underskott om cirka 208 

miljoner kronor.  Efter överlåtelsen av X AB gav Y AB ett ovillkorat aktieägartillskott till X 

AB genom överlåtelse av 99 procent av andelarna i ett kommanditbolag Z, och X AB kom 

sedermera att dela ut hela sin kassa om cirka 100 miljoner kronor till sitt nya moderföretag Y 

AB. Vidare kom Z att avyttra fastigheter med en vinst om cirka 185 miljoner kronor, varpå X 

AB gjorde avdrag med hela det inrullade underskottet. SKV:s inställning var även i detta fall 

att utgiften för att förvärva X AB skulle beräknas utan beaktande av värdet på den revers eller 

kassa som tillförts X AB inför den externa försäljningen.257 

 

KamR resonerade nästan enligt ordalydelsen på samma sätt i samtliga tre avgjorda mål. 

Angående frågan om förfarandet medfört en väsentlig skatteförmån anförde KamR att 

rättshandlingarna som underskottsföretagen företagit före ägarförändringen, det vill säga X AB 

 
256 KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 7167-7173-17. 
257 KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17.  



64 
 

i samtliga dessa fall, hade skett till marknadspris eller utifrån godtagbara värderingar och med 

skattekonsekvenser som följer direkt av IL, varför någon väsentlig skatteförmån inte kunde 

anses ha uppkommit. Efter transaktionerna innehöll underskottsföretagen reverser utställda av 

deras respektive förra moderföretag om 150 miljoner kronor i det två första fallen och 99 

miljoner kronor i det sista fallet, som vid oförändrade ägarförhållanden innebar att 

underskottsföretagen under överskådlig tid skulle kunna kvitta ränteinkomsten från reverserna 

mot underskotten. Med en hänvisning till skatteflyktslagens förarbetsuttalanden, vilka inte 

ansågs stå i konflikt med lagtextens utformning, konstaterades att förfarandena måste ha 

inneburit att den skattskyldige undvikit skatt som skulle ha tagits ut om transaktionerna inte 

hade företagits. Det framgår inte av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL att underskott aldrig skulle 

kunna användas för att kvitta ett skattemässigt överskott i en ny koncern.258 

 

Angående de övriga rekvisiten kunde KamR konstatera att underskottsföretagen medverkat 

direkt i rättshandlingarna genom försäljningarna av dotterföretagen samt genom en försäljning 

av verksamheterna till underpris. Vidare kunde det inte anses finnas några andra skäl för 

förfarandena som vägde så tungt att de övervägande skälen för förfarandena var annat än 

skatteförmånerna. Förfarandena kunde emellertid inte anses strida mot lagstiftningens syfte 

med hänsyn till bland annat vad som anförts i förarbetena, närmare bestämt att 

verksamhetsförändringar inte ska ha någon självständig betydelse. Vidare kunde enligt KamR:s 

mening ett företag med en fordran om 150 miljoner kronor respektive 99 miljoner kronor på en 

solvent gäldenär inte betecknas som ett skalbolag, till skillnad mot vad som var SKV:s 

uppfattning.259 

 

Omständigheterna i de avgjorda målen i KamR är likartade de omständigheter som förelåg i det 

undanröjda förhandsbeskedet från den 30 december 2018, men KamR gjorde en annorlunda 

bedömning av skatteflyktslagens tillämplighet än vad SRN gjorde. I samtliga tre avgjorda mål 

aktualiserades spärrsituation 1 och således beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. KamR avslog 

tillämpningen av skatteflyktslagen redan på första rekvisitet i 2 § 3 p. skatteflyktslagen, 

eftersom rättshandlingarna inte ansågs ha medfört en väsentlig skatteförmån för de 

skattskyldiga. Motiveringen var att skattekonsekvenser som följer av bestämmelserna i IL inte 

 
258 KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18; KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 7167-

7173-17; KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17. 
259 KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 3110-3112-18; KamR i Stockholm, dom 2019-12-02, mål 7167-

7173-17; KamR i Stockholm, dom 2019-12-06, mål 6979-6982-17.  
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kan betyda att förfarandet har medfört en väsentlig skatteförmån. För att rekvisitet ska vara 

uppfyllt krävs att den skattskyldige har undvikit skatt som skulle ha påförts om det inte vore för 

rättshandlingarna. Detta konstaterades efter en hänvisning till förarbetsuttalandena, vilka inte 

kunde anses stå i strid med hur rekvisitet var utformat i 2 § skatteflyktslagen. Utöver att detta 

anförande bör vara förenligt med hur en bedömning av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen ska 

ske, bör tillvägagångssättet också vara förenligt med legalitetsprincipen.260 Jag ansluter mig till 

KamR:s bedömning om att det i varje fall är oklart om den skattskyldige i samtliga tre mål 

faktiskt har undvikit skatt. Beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL är utformad som en schablonregel, 

vilket medför att det kan vara svårt att hitta utrymme för att konstatera att den skattskyldige har 

undvikit skatt efter att beloppsspärren har tillämpats.   

 

Beträffande det fjärde rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen konstaterades att den avveckling 

respektive överlåtelse av verksamheten som underskottsföretagen hade företagit inte hade 

någon betydelse för bedömningen, eftersom verksamhetsförändringar nämligen inte ensam har 

någon betydelse enligt förarbetena till 40 kap. IL. Således bör hänsyn inte tas till förfaranden 

där ägarförändringar har föregåtts av en verksamhetsöverlåtelse till underpris, som kan 

genomföras utan beskattningskonsekvenser på grund av bestämmelserna om 

underprisöverlåtelser i 23 kap. IL. Detsamma gäller en avyttring av aktier i ett dotterföretag 

som är skattefritt på grund av reglerna skattefria kapitalvinster på näringsbetingade andelar i 25 

a kap. IL. 

 

Bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL är mekanisk på det sättet att den inte innehåller något subjektivt 

rekvisit och utifrån bestämmelsens ordalydelse innebär beloppsspärren inget bestämt förbud 

mot att inrullade underskott utnyttjas efter ett koncernbyte. I likhet med vad som har anförts i 

tidigare avsnitt är utgångspunkten enligt 40 kap. 2 § IL att avdragsrätt föreligger för inrullade 

underskott, och att begränsningen är det framräknade spärrbeloppet enligt 40 kap. 15 § IL, samt 

att utgiften för att erhålla det bestämmande inflytandet kan minskas med lämnade 

kapitaltillskott till underskottsföretaget. Rubriken till 40 kap. IL – Tidigare års underskott – 

syftar inte heller till att det endast skulle röra sig om ett begränsningskapitel. Har förvärvaren 

betalat för underskottföretaget med en köpeskilling som är så pass stor att något av de inrullade 

underskotten inte reduceras, och köpeskillingen inte ska minskas på grund av lämnade tillskott, 

bör det vara svårt att angripa förfarandet med hjälp av skatteflyktslagen. Hade beloppsspärren 

 
260 Se det anförda i fotnot 249 och 250.  
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inte varit utformad mekaniskt, utan istället innehållit subjektiva rekvisit, exempelvis genom att 

en bedömning av storleken på avdraget för det inrullade underskottet ska bedömas utifrån olika 

omständigheter, hade möjligheten till tillämpningen av skatteflyktslagen kunnat se annorlunda 

ut. Någon bedömning i enlighet med vad som anförts här, i förhållande till det fjärde rekvisitet 

i 2 § 4 p. skatteflyktslagen, framfördes emellertid inte av KamR.  

 

Med beaktande av det faktum att beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL ska motverka handel med 

skalbolag ansåg KamR att underskottsföretagen ifråga inte kunde anses som sådana skalbolag 

på grund av att företagen i samtliga målen innehade en fordran om cirka 150 miljoner kronor 

respektive 99 miljoner kronor. En fordran av den storleken på en gäldenär som i dagsläget har 

möjlighet att betala av skulden kunde med andra ord inte betecknas som ett skalbolag. Det kan 

emellertid framhållas att ett företag som innehar fordringar av det här slaget och storleken bör 

kunna innefattas i skalbolagsdefinitionen enligt 25 a kap. IL.261 Bedömningen bör emellertid 

vara förenlig med neutralitetsprincipen med tanke på att neutralitetsaspekterna som förarbetena 

tagit sikte på är ägarförändringar i syfte att åtnjuta underskott. Underskottsföretagen hade 

nämligen i samtliga fallen en teoretisk möjlighet att kvitta de inrullade underskotten mot inte 

obetydliga ränteintäkter, oavsett om underskottsföretagen hade behållits inom den gamla 

koncernen eller överlåtits till externa parter.  

 

5.3 Skatteflyktslagen och bestämmelserna om koncernbidrag 
Möjligheten att genom koncernbidrag överföra ett skattepliktigt belopp till ett annat företag 

inom samma koncern med avdragsrätt för givaren av bidraget är ett sätt att resultatutjämna inom 

koncernen och kan liknas med förlustutjämningssystemet som avdragsrätten för inrullade 

underskott enligt 40 kap. IL är.262  

 

Bestämmelserna om koncernbidrag hittas i 35 kap. IL och av 1 § 1 st. följer att koncernbidrag 

ska dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om vissa förutsättningar är uppfyllda. En 

grundläggande förutsättning är att moderföretaget äger mer än 90 procent av andelarna i ett 

svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening, det vill säga dotterföretaget, och 

 
261 Se vad som anförts i avsnitt tre angående skalbolagsdefinitionen.  
262 Se Lodin m.fl., 2019, s. 409.  
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moderföretaget ska vara någon av de associationsformer som uppräknas i 35 kap. 2 § IL, 

däribland svenska aktiebolag.263 

 

I 35 kap. 3 § IL anges att ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett helägt dotterföretag 

eller vice versa får dras av om sex villkor är uppfyllda. Bland annat ska dotterföretaget har varit 

helägt under givarens och mottagarens hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började 

bedriva verksamhet av något slag, samt att för det fall att dotterföretaget lämnar bidrag till 

moderföretaget, andelarna i dotterföretaget är näringsbetingade.264 Förutom möjligheten att 

lämna koncernbidrag mellan moder- och dotterföretag, kan bidrag lämnas mellan helägda 

dotterföretag enligt 35 kap. 4 § IL, mellan företag som kan fusioneras enligt 35 kap. 5 § IL, 

samt mellan till exempel moderföretag och dotterdotterföretag enligt 35 kap. 6 § IL.  

 

Bakgrunden till bestämmelserna i 35 kap. IL är att varje företag behandlas som ett skattesubjekt 

för sig, oavsett om det är ett fristående företag eller om det ingår i en koncern med flera företag. 

Med hjälp av koncernbidragsreglerna kan resultatet i ett av företagen utjämnas inom hela 

koncernen och således blir inte beskattningen för koncernen större än om hela koncernens 

verksamhet hade drivits av ett enda företag.265 Resultatutjämningssystemet är också ett sätt att 

åstadkomma neutralitet i beskattningen i och med att skatteuttaget inte skiljer sig mellan det 

fallet att en verksamhet bedrivs inom ett enda företag och det fallet att verksamheten är 

uppdelad på flera företag.266 

 

5.3.1 HFD:s bedömning i koncernbidragsfallet 
HFD har i RÅ 2000 ref. 21 II fastslagit att skatteflyktslagen är tillämpbar på förfaranden där ett 

lämnat koncernbidrag medför ett underskott hos det givande företaget. Omständigheterna i 

målet var att en koncern skulle avveckla sitt ägande i X AB, som var ett helägt dotterföretag till 

 
263 Bestämmelsen i 35 kap. 2 a § IL innebär att koncernbidrag även kan lämnas mellan utländska bolag 

hemmahörande i en stat inom EES om detta bolag bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige och 
koncernbidraget hänför sig dit eftersom begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för inkomst från ett fast 
driftställe i Sverige. Detta framgår av 2 kap. 5 a § och  6 kap. 7 och 11 §§ IL.  

264 Andersson m.fl., uppdaterad t.o.m. 2019-09-01, 35 kap. 3 § IL, p. 7 och 15. Se prop. 2000/01:22, s. 72. 
Koncernbidragsreglerna har således en stark koppling till bestämmelserna om näringsbetingade andelar i 24 
kap. IL. De övriga kraven är att varken givaren eller mottagaren är ett privatbostadsföretag eller 
investmentföretag, att både givaren och mottagaren redovisar bidraget öppet i inkomstdeklarationen samt att 
företagens beskattningsår ska ha samma deklarationstidpunkt, mottagaren inte anses ha hemvist i en utländsk 
stat enligt skatteavtal utom i fall som avses i 35 kap. 2 a § IL, näringsverksamheten som koncernbidraget 
hänför sig till inte än undantagen från beskattning i Sverige på grund av skatteavtal.  

265 Prop. 2000/01:22, s. 71.  
266 HFD 2018 ref. 59; Arvidsson, 1993, s. 185. 
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Y AB. Inför avvecklingen av ägandet var avsikten att X AB skulle lämna ett koncernbidrag till 

Y AB för att kunna utnyttja ett underskott som fanns i Y AB. Koncernbidraget skulle komma 

att överstiga X AB:s skattepliktiga resultat och således ge upphov till ett underskott hos X AB. 

För att finansiera koncernbidraget skulle Y AB lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till X AB. 

Frågorna som var föremål för HFD:s prövning var bland annat om avdrag kunde medges för 

koncernbidraget, om det skulle finnas några begränsningar i LAU för att kunna utnyttja det 

underskott som skulle uppkomma till följd av koncernbidraget, samt om skatteflyktslagen 

kunde anses tillämplig på förfarandet. 

 

Angående de första två frågorna instämde HFD i SRN:s bedömning som anförde att det inte 

förelåg någon begränsning i koncernbidragsreglerna för att ett givande företag redovisar ett 

underskott av sin verksamhet efter det att koncernbidrag har lämnats. Beträffande 

bestämmelserna i LAU fanns inte heller några bestämmelser som hade kunnat utesluta att ett 

genom koncernbidrag tillskapat underskott beaktades. Angående frågan om tillämpningen av 

skatteflyktslagen konstaterade HFD att koncernbidraget skulle medföra en väsentlig 

skatteförmån med hänsyn till de aktuella beloppen. X AB skulle vidare medverka direkt i 

rättshandlingarna och då syftet med förfarandet var att möjliggöra att underskott som fanns i Y 

AB skulle kunna utnyttjas ansågs förfarandet vara meningslöst om det inte vore för att 

åstadkomma skatteförmånen, varför skatteförmånen ansågs utgöra det övervägande skälet för 

förfarandet. Angående frågan om förfarandet skulle anses strida mot lagstiftningens syfte 

anfördes att bestämmelserna om koncernbidrag syftar till att möjliggöra resultatutjämning inom 

en koncern. Avsikten med förfarandet var att tillskapa ett underskott hos X AB i syfte att 

utnyttja detta mot företagets framtida inkomster. Att dra nytta av koncernbidragsreglerna på ett 

sådant sätt skulle ha varit detsamma som att medge fortsatt resultatutjämning även efter att 

företagen inte längre tillhör samma koncern, varför förfarandet ansågs strida mot syftet med 

koncernbidragsreglerna.267 

 

 
267 RÅ 2000 ref. 21 II. Tre liknande mål är RÅ 1989 ref. 31, RÅ 2009 not. 201 och HFD 2018 ref. 59. 1989 års 

avgörande rörde ett snarlikt fall och där ett förfarande prövades gentemot 1980 års lag. HFD kom fram till 
samma slutsats i dessa två mål. Faktum är att HFD hänvisa till rättsfallet från år 1989. I ett avgörande år 2009 
bedömde HFD att avdrag för lämnat koncernbidrag inte kunde medges, med stöd ut av skatteflyktslagen, när 
det skulle medföra ett underskott i det givande företaget, trots att underskottet skulle finnas kvar i den gamla 
koncernen. I avgörandet från år 2018 kunde skatteflyktslagen inte tillämpas eftersom både givaren och 
mottagaren likväl efter omstruktureringen skulle ingå i samma koncern, trots att omstruktureringen skull leda 
till att koncernbidragsrätten mellan givaren och mottagaren upphörde eftersom det krav på kvalificerat 
ägande inte skulle föreligga. I 2000 års avgörande fanns ännu inte IL. Istället var koncernbidragsreglerna 
placerade i SIL.  
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Angående de första tre rekvisiten i skatteflyktslagen var det inte någon fråga om dessa kunde 

anses uppfyllda, varför någon grundlig bedömning inte redogjordes för. Skatteförmånen ansågs 

väsentlig med hänsyn till de stora beloppen som var aktuella, det hade skett genom direkt 

medverkan samt att syftet med förfarandet var att kunna utnyttja underskott i Y AB. Angående 

frågan om förfarandet kunde anses strida mot lagstiftningens syfte var det den fortsatta 

resultatutjämningen som inte kunde anses vara förenlig med lagstiftningens syfte, eftersom 

bland annat det krav på kvalificerat ägande skulle upphöra. Det betyder att 

koncernbidragsreglerna endast kan komma att tillämpas på företag inom samma koncern, och 

att avdrag för koncernbidrag trots att givaren och mottagaren inte längre ingår i samma koncern, 

inte är ett tillåtet utnyttjande av koncernbidragsreglerna.  

 

En väsentlig skillnad mellan bestämmelserna i 40 kap. IL och koncernbidragsreglerna i 35 kap. 

IL är att avdragsrätt för inrullade underskott är huvudregeln enligt 40 kap. 2 § IL medan 

möjligheten till avdrag för lämnade koncernbidrag i 35 kap. IL endast kan medges under vissa 

förutsättningar och efter det att den skattskyldige aktivt har valt att flytta värden inom 

koncernen. Ytterligare skillnader mellan kapitlen är att det inte finns någon begränsning i hur 

stort bidrag som får lämnas enligt koncernbidragsreglerna samt att det inte finns någon 

uttrycklig regel som säger att bidraget inte får medföra underskott hos givaren. Såsom framgår 

av avgörandet har dock det senare fallet kunnat fångas upp av skatteflyktslagen. 

Bestämmelserna i 40 kap. IL är däremot uppbyggd på det sättet att avdragsrätten är begränsad, 

bland annat genom en schabloniserad metod, det vill säga beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL.  

 

Eftersom bestämmelserna i 40 kap. och 35 kap. IL är utformade på så skilda sätt, är det å ena 

sidan svårt att säga om det går att dra några generella slutsatser för när skatteflyktslagen kan 

tillämpas på förfaranden där inrullade underskott överlever beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, 

utifrån den rättspraxis som behandlar skatteflyktslagen och koncernbidragsreglerna. Å andra 

sidan skulle detta kunna ses som ett argument för att det bör vara svårare att tillämpa 

skatteflyktslagen på förfaranden där inrullade underskott överlever en tillämpning av 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL än vad det är att tillämpa den på koncernbidragsförfaranden. 

Dels eftersom avdragsrätten för inrullade underskott i 40 kap. 2 § IL är utformad som en 

huvudregel, vilket inte koncernbidragsreglerna är, dels eftersom beloppsspärren i 40 kap. 15 § 

IL är utformad som en schablonregel, något som inte koncernbidragsreglerna är.  

 



70 
 

6 Avslutande sammanfattning 
 
Den huvudsakliga frågeställningen som har varit föremål för undersökning och analys i den här 

uppsatsen är huruvida skatteflyktslagen är tillämplig i samband med ägarförändringar som 

utlöser beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Det rör sig om förfaranden där någon har erhållit det 

bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag och där inrullade underskott överlever en 

tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Att inrullade underskott överlever 

beloppsspärren innebär att hela det inrullade underskottet från föregående beskattningsår förbli 

orört trots en tillämpning av beloppsspärren. Frågan har således också erfordrat en 

undersökning och analys av bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL och därtill närliggande 

bestämmelser, och bestämmelserna i skatteflyktslagen. Resultatet har sedermera varit föremål 

för analys utifrån de skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet. Här nedan 

sammanfattas resultaten från de tidigare avsnitten och presenteras i ordning efter 

frågeställningarna.  

 

6.1 Principerna som analysverktyg  
På skatteområdet finns två principer som kan anses betydelsefulla inte bara på 

skattelagstiftningen generellt, men särskilt inom de delar på skatteområdet som är aktuella i den 

här uppsatsen. Det rör sig om de skatterättsliga principerna om neutralitet och legalitet – 

neutralitetsprincipen som har legat till grund för utformningen av bestämmelserna i 40 kap. IL 

och legalitetsprincipen som har diskuterats i nära samband med skatteflyktslagen.  

 

Neutralitetsprincipens främsta mål är att beskattningen ska vara neutral på det sättet att de 

skattskyldiga inte ska frestas att företa vissa transaktioner i syfte att åstadkomma en 

förmånligare beskattning. Principen fordrar inte nödvändigtvis att bestämmelserna i 

skattelagstiftningen måste vara generellt utformade sålunda genom att exempelvis fånga upp så 

många olika inkomster eller subjekt som möjligt. Följden av att neutralitetsprincipen har legat 

till grund för lagstiftningsarbetet har emellertid visat sig vara en tekniskt komplicerad 

skattelagstiftning. Eftersom neutralitetsprincipens främsta mål är att påverka de skattskyldiga 

till att välja handlingsalternativ som inte styrs av beskattningen, anses neutralitetsprincipen 

också kunna fånga upp skatteflyktstransaktioner.  

 

Legalitetsprincipen har till skillnad från neutralitetsprincipen ett syfte som är till den 

skattskyldiges fördel eftersom den ställer vissa krav på urformnigen av skattelagstiftningen. Det 
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bakomliggande syftet till legalitetsprincipen är rättssäkerheten och den skattskyldiges rätt till 

en förutsebar skattelagstiftning, så att denne kan förutse de skattemässiga konsekvenserna av 

dennes handlande. Legalitetsprincipen anses innefatta fyra rättssäkerhetsaspekter som 

samspelar med varandra, vilka är föreskriftskravet, analogiförbudet, förbudet mot retroaktiv 

skattelagstiftning samt bestämdhetskravet. I rättspraxis har en skattskyldig till exempel inte 

kunnat nekas en viss skatteförmån när kraven för att erhålla skatteförmånen inte har kommit 

tillräckligt till utryck i lagtexten. Av de fyra rättssäkerhetsaspekterna är det föreskriftskravet, 

analogiförbudet och bestämdhetskravet som har varit aktuella i uppsatsen.  

 

6.2 Tillämpningen av beloppsspärren och dess innebörd 
Handel med underskottsföretag skulle kunna vara en attraktiv affärsmöjlighet för en 

överlåtande och en förvärvande koncern som vill kunna utnyttja ett inrullat underskott, men där 

den överlåtande koncernen saknar möjlighet att utnyttja det inrullade underskottet inom den 

egna koncernen inom en överskådlig tid.  

 

Som huvudregel gäller att underskott som inte har kunnat dras av ett beskattningsår rullas vidare 

in på nästa beskattningsår och får dras av mot företagets skattemässiga överskott detta år eller 

följande år och någon begränsning för hur långt fram i tiden ett underskott kan rullas finns inte. 

För att inte avdragsrätten ska missbrukas finns spärregler i 40 kap. IL som begränsar rätten till 

avdrag för inrullade underskott vid ägarförändringar, bland annat genom beloppsspärren i 40 

kap. 15 § IL. Beloppsspärren tillämpas på vissa angivna spärrsituationer, närmare bestämt för 

det fall att ett företag, eller en eller flera personer har erhållit det bestämmande inflytandet över 

ett underskottsföretag, det vill säga innehar mer än 50 procent av rösterna i 

underskottsföretaget.  

 

Innebörden av beloppsspärren framgår i huvudsak av 40 kap. 15 § IL och kan beskrivas som en 

mekanisk regel som tar sikte på köpeskillingen för förvärvet av ett underskottsföretag och 

bestämmelsen innehåller således inte några subjektiva rekvisit. Av bestämmelsen framgår att 

inrullade underskott faller bort till den del den överstiger dubbla utgiften för att förvärva det 

bestämmande inflytandet i underskottsföretaget, vilket betyder att beloppsspärren är en 

schablonregel.  

 

Lagtextens utformning i 40 kap. 15 § IL är inte särskilt tekniskt komplicerad, till skillnad från 

bestämmelserna i 40 kap. 10-13 §§ IL som tar sikte på de olika spärrsituationerna som utlöser 
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beloppsspärren. Bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL innehåller få oklarheter, med undantag för 

begreppet utgift, vilket är ett centralt begrepp beträffande beloppsspärren eftersom den ligger 

till grund för beräkningen av spärrbeloppet och hur stor inrullat underskott som får utnyttjas 

efter ägarförändringen. I förarbetena och i rättspraxis har dock fastslagits att utgiften för att 

förvärva det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget kan bestå av dels kontanta medel, 

dels apport.  

 

Innebörden av beloppsspärren kompliceras emellertid av bestämmelserna i 40 kap. 15 a och 16 

§§ IL, eftersom de kan påverka utgiften vid beräkningen av spärrbeloppet i 40 kap. 15 IL, och 

kan i vissa fall minska utgiften. Bestämmelserna tar sikte på kapitaltillskott som har lämnats till 

underskottsföretaget före eller i samband med ägarförändringen under en tidsfrist om högst två 

år före året för ägarförändringen, och ger upphov till ytterligare ett odefinierat begrepp – 

kapitaltillskott. I förarbetena och i rättspraxis har emellertid fastslagits att alla typer av tillskott 

avses. Här inkluderas mest troligt aktieägartillskott, nyemission och tillskott genom 

underprisöverlåtelser till företaget eller förvärv från företaget till överpris.  

 

6.3 Rekvisiten i skatteflyktslagen och tillämpningen av lagen 
För att motverka åtnjutande av skattefrihet eller ej avsedda skatteförmåner kan förfaranden som 

inte fångas upp av den materiella skattelagstiftningen angripas med stöd av skatteflyktslagen. 

Underlaget för beskattningen kan då fastställas utifrån det fallet att en rättshandling aldrig ägt 

rum eller som om den skattskyldige valt det närmast till hands liggande förfarandet.  Går det 

inte att fastställa beskattningsunderlaget på det sättet eller om det skulle leda till ett oskäligt 

resultat, uppskattas underlaget till skäligt belopp. Således är följden av att tillämpa 

skatteflyktslagen att beskattningen ökar för den skattskyldige eftersom beskattningsunderlaget 

höjs. Skatteflyktslagen är med hänsyn härav till fördel för det allmänna, medan den skulle kunna 

leda till påtagliga och oförutsedda skattekonsekvenser för de skattskyldig och problematiken 

med lagen är med andra ord rättssäkerheten.  

 

Förutsättningarna för att kunna tillämpa skatteflyktslagen framgår av 2 § skatteflyktslagen. Däri 

uppställs fyra följande kumulativa rekvisit; den eller de rättshandlingar som har företagits ska 

ingå i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, den 

skattskyldige har medverkat direkt eller indirekt i rättshandlingen eller rättshandlingarna, samt 

att skatteförmånen antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet. I det sista rekvisitet 

ska en bedömning görs utifrån om förfarandet strider mot lagstiftningens syfte. 
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6.4 Tillämpningen av skatteflyktslagen på beloppsspärren 
Huruvida skatteflyktslagen är tillämpbar på förfaranden som innebär att inrullade underskott 

överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL är inte helt klart. Beträffande 

rättspraxis som behandlar den aktuella frågan finns ännu inget prejudikat från högsta instans 

eftersom HFD inte prövade frågan som var föremål för SRN:s bedömning i det nu undanröjda 

förhandsbeskedet från den 30 november 2018.  

 

Vad gäller det första rekvisitet i 2 § 1 p. skatteflyktslagen som anger att förfarandet ska ha 

medfört en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, ska den skattskyldige ha undvikit skatt 

som skulle ha påförts om det inte vore för förfarandet, samt att värdet på skatteförmånen inte 

kan vara av obetydlig summa. I de kammarrättsavgöranden som meddelades av KamR i 

Stockholm i december år 2019 tog KamR sikte på det faktum att inrullade underskott som 

kvarstår efter en tillämpning av beloppsspärren inte kan betyda att den skattskyldige erhållit en 

väsentlig skatteförmån, eftersom skattekonsekvenserna är vad som följer av bestämmelsen i 40 

kap. 15 § IL. Något liknande resonemang fördes till exempel aldrig av SRN i det nu undanröjda 

förhandsbeskedet från den 30 november 2018.  

 

Vidare är det svårt att utifrån rättspraxis fastställa huruvida ett förfarande har medfört en 

väsentlig skatteförmån för den skattskyldige eftersom det är ett rekvisit som sällan är föremål 

för någon djupgående analys i rättspraxis. Exempelvis i det angivna rättsfallet rörande 

skatteflyktslagen och koncernbidragsreglerna – RÅ 2000 ref. 21 II– redogjordes inte för någon 

ingående bedömning om väsentlig skatteförmån.  

 

Vad gäller det andra och tredje rekvisitet i 2 § 2 och 3 p. skatteflyktslagen ska den skattskyldige 

ha medverkat direkt eller indirekt i rättshandlingen eller rättshandlingarna, och skatteförmånen 

ska kunna antas ha utgjort det övervägande skälet. Den skattskyldige kan till exempel ha 

medverkat genom ett helägt aktiebolag och skatteförmånen måste väga tyngre än andra tänkbara 

skäl för förfarandet. Dessa rekvisit är sällan föremål för någon bedömning i större bemärkelse, 

vilket också var fallet i det ovan angivna rättsfallet rörande skatteflyktslagen och 

koncernbidragsreglerna.  

 

Beträffande frågan om huruvida skatteförmånen har utgjort det övervägande skälet för 

förfarandet är min egen uppfattning att domstolarna borde ha anledning att göra en grundligare 
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analys av rekvisitet vad gäller just ägarförändringar. Det skulle till exempel kunna vara så att 

ägaren av underskottsföretaget vill avveckla sitt ägande i underskottföretaget för att istället 

fokusera på den vinstdrivande delen av koncernen. En sådan typ av verksamhetsförändring bör 

kunna tala för att skatteförmånen inte har varit det övervägande skälet med förfarandet.  

 

På grund av beloppsspärrens mekaniska uppbyggnad kan det vara svårt att angripa förfaranden 

med hjälp av skatteflyktslagen, inte minst när det gäller att bedöma huruvida det fjärde 

rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen är uppfyllt. Problemet med att avgöra om förfaranden där 

inrullade underskott överlever en tillämpning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL kan anses 

strida mot lagstiftningens syfte är att det i första hand är lagtexten och inte lagmotiven som ska 

utrönas. Bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL är förhållandevis kort och uttömmande, utan subjektiva 

rekvisit, vilket kan medföra att förarbetsuttalanden svårare speglas i lagtexten. Desto enklare 

bör det vara att utröna om ett förfarande strider mot lagstiftningens syfte när det rör sig om 

skattebestämmelser som innehåller subjektiva rekvisit som är utförligt behandlade i lagmotiven.  

 

Problemet med att fastställa om det fjärde rekvisitet i 2 § 4 p. skatteflyktslagen är uppfyllt eller 

inte är dock inte att det saknas möjlighet utläsa vad syftet med lagstiftningen är genom lagtexten 

i 40 kap. IL. Förutom att se till syftet med den eller de aktuella materiella skattebestämmelserna 

som har utnyttjas ska hänsyn tas till hur förfarandet förhåller sig till grundläggande 

bestämmelser i lagen. Att avdragsrätt föreligger för inrullade underskott måste anses vara 

utgångspunkten enligt 40 kap. 2 § IL och således det grundläggande syftet med bestämmelserna 

i 40 kap. IL.  

 

Vidare finns spärregler i efterföljande bestämmelser i 40 kap. IL som begränsas rätten till 

avdrag för inrullade underskott. Beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL innehåller emellertid inte 

något specifikt förbud mot att underskott som uppkommit i en tidigare koncern inte ska kunna 

utnyttjas inom en ny koncerntillhörighet. Istället begränsas denna möjlighet genom den 

schabloniserade beräkningen av hur stort inrullat underskott som förvärvaren av 

underskottsföretaget får ta med sig in i sin koncern, och kan anses följa av både rättspraxis och 

doktrinen. Inte heller av rubriken till 40 kap. IL – Tidigare års underskott – framgår att det 

endast skulle röra sig om ett begränsningskapitel.  

 

Att en skatteförmån är en direkt följd av lagtextens utformning har i rättspraxis ansetts medföra 

att en rättshandling inte kan strida mot lagstiftningens syfte, och i doktrinen har det framhållits 
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att skatteflyktslagen inte bör kunna tillämpas när skattebestämmelsen till sin utformning är 

uttömmande reglerad. Att inrullade underskott kvarstår efter en tillämpning av beloppsspärren 

i 40 kap. 15 § IL skulle kunna anses vara en sådan direkt följd av utformningen av IL att 

skatteflyktslagen inte kan tillämpas, samt att en schablonregel såsom beloppsspärren är, bör 

kunna anses uttömmande reglerad.  

 

Vidare kan framhållas att en av anledningarna till att de tidigare spärreglerna – 

fåmansföretagsregeln och skalbolagsregeln – byttes ut mot bland annat beloppsspärren var att 

de tidigare spärreglerna ansågs alltför långtgående eftersom avdragsrätten för inrullade 

underskott helt gick förlorat vid en tillämpning av spärreglerna. Att dessa spärregler slopades 

är således ett argument för att lagstiftarens avsikt inte varit att bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL 

aldrig skulle kunna medge att inrullade överskott överlever en tillämpning av beloppsspärren.  

 

Det är emellertid inte säkert att ett förfarande där inrullade underskott överlever en tillämpning 

av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL aldrig skulle kunna anses strida mot lagstiftningens syfte, 

såsom det framgår av 2 § 4 p. skatteflyktslagen. Bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL kompletteras 

av reglerna i 40 kap. 15 a och 16 §§ IL som tar sikte på det fallet att kapitaltillskott har lämnats 

före eller i samband med ägarförändringen, och i vissa fall minskar utgiften för erhållandet av 

det bestämmande inflytandet i underskottsföretaget, vilket kan medföra att de inrullade 

underskotten som kvarstår efter en tillämpning av beloppsspärren minskas. Måhända att 

tillförande av tillgångar till underskottsföretaget eller ett förvärv genom en särskild form av 

betalning skulle kunna angripas med stöd av skatteflyktslagen.  

 

6.5 Förenligheten med neutralitetsprincipen och legalitetsprincipen  
Syftet med bestämmelserna i 40 kap. IL är att systemet ska vara neutralt med avseende på 

ägarförändringar, vilket innebär att avdragsrätten för inrullade underskott inte ska fresta till 

ägarförändringar. Som ett utflöde ur neutralitetstankarna är beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, 

och således kan neutralitetsprincipen anses ligga till grund för utformningen av bestämmelserna 

i 40 kap. IL och däribland beloppsspärren.   

 

Beträffande förenligheten med legalitetsprincipen är det frågan om reglerna i 40 kap. IL och 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL kan anses uppfylla föreskriftskravet och bestämdhetskravet. 

Hanteringen av inrullande underskott efter ägarförändringar är uttömmande reglerad i 40 kap. 

IL, inte minst vad gäller de definitioner som anges i kapitlets inledande delar. Även 
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bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL måste anses vara tillräckligt bestämd till sin utformning, med 

undantag för begreppet utgift, vilket är ett centralt begrepp vid beräkningen av spärrbeloppet. 

Begreppet utgift måste emellertid anses vara noga utredd i rättspraxis, men då detta inte 

kommer till uttryck i lagtexten kan beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL i det avseendet inte anses 

uppfylla bestämdhetskravet och således inte vara förenlig med legalitetsprincipen.  

 

Begreppet kapitaltillskott måste också ses som ett mindre tydligt begrepp som behandlas i 40 

kap. 15 a och 16 §§ IL och är relevant vid beräkningen av spärrbeloppet eftersom lämnade 

kapitaltillskott till underskottsföretaget, före eller i samband med ägarförändringen, kan minska 

utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet. Begreppet kapitaltillskott har varit 

föremål för utredning i förarbetena och i rättspraxis, men i likhet med vad som anfördes 

beträffande begreppet utgift kan det inte anses vara förenligt med legalitetsprincipen så till vida 

det som fastslagits inte också är föremål för lagstiftning. Slutsatsen är att bestämmelserna i 40 

kap. IL, och inte minst vad gäller beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL, i flera avseende kan anses 

oförenliga med legalitetsprincipen.  

 

Eftersom en neutral beskattning bland annat syftar till att motverka skatteflyktstransaktioner 

bör tillämpningen av skatteflyktslagen anses förenligt med neutralitetsprincipen. 

Neutralitetsprincipen syftar emellertid till att styra den skattskyldige bland olika 

handlingsalternativ så att beskattningen blir så neutral som möjligt, medan skatteflyktslagen 

syftar till att fånga upp redan genomförda transaktioner. Skatteflyktslagen blir således aktuell 

först efter det att den skattskyldige redan valt handlingsalternativ, vilket i och för sig inte måste 

innebära att en tillämpning av skatteflyktslagen är oförenligt med neutralitetsprincipen. Tvärt 

om bör detta vara förenligt med principen då medvetenheten om att transaktioner kan fångas 

upp av skatteflyktslagen bör kunna verka i avskräckande syfte för de skattskyldiga.   

 

Vidare bör tillämpningen av skatteflyktslagen kunna anses förenlig med neutralitetsprincipen 

eftersom lagen i vissa avseenden kan återställa de transaktioner som har företagits. Om de 

skattskyldiga har lyckats kringgå eller utnyttja vissa bestämmelser som är utformade på ett sätt 

för att de skattskyldiga inte ska välja den ur beskattningshänseende mest förmånliga, bör 

skatteflyktslagen således vara ett sätt att återställa den felaktigt valda vägen.  

 

Legalitetsprincipen bör i huvudsak tala mot en tillämpning av skatteflyktslagen, för det första  

på grund av att en tillämpning av skatteflyktslagen strider mot föreskriftskravet eftersom lagen 
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medför att rättstillämparen bortser från tillämpliga skattebestämmelser. För det andra bör en 

tillämpning av skatteflyktslagen strida mot analogiförbudet eftersom den skattskyldige 

beskattas för ett förfarande som inte varit direkt tillämpligt. För det tredje bör rekvisiten i 2 § 

skatteflyktslagen, i varje fall det första, tredje och särskilt det fjärde, vara så vaga formulerade 

att de inte uppfyller bestämdhetskravet.  

 

Eftersom neutralitetsprincipen anses kunna motverka skatteflykt samt att den får anses ha legat 

till grund för utformningen av bestämmelserna i 40 kap. IL bör en tillämpning av 

skatteflyktslagen på förfaranden där inrullade underskott överlever en tillämpning av 

beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL till synes kunna vara förenligt med neutralitetsprincipen. Det 

bör framhållas att de tidigare spärreglerna inte ansågs förenliga med neutralitetsprincipen 

eftersom de ansågs alltför långtgående. Således bör en tillämpning av skatteflyktslagen på 

sådana förfaranden vara oförenligt med neutralitetsprincipen, om tillämpningen av 

skatteflyktslagen på förfarandet endast beror på att de inrullade underskotten förblivit orörda 

trots tillämpningen av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL.  

 

En tillämpning av skatteflyktslagen bör generellt vara oförenligt med legalitetsprincipen 

eftersom en tillämpning av lagen strider mot föreskriftskravet och analogiförbudet samt att flera 

av rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen inte uppfyller bestämdhetskravet. Vidare är min uppfattning 

är att bestämmelsen i 40 kap. 15 § IL som anger beloppsspärren är uttömmande reglerad när 

det gäller hanteringen av inrullade underskott vid ägarförändringar och att det av den 

anledningen bör vara svårare att tillämpa skatteflyktslagen på förfaranden där inrullade 

underskott överlever beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL. Om denna typ av förfarande, som också 

var föremål för prövning i de kammarrättsavgöranden som meddelades av KamR i Stockholm 

i december år 2019, inte ska kunna tillåtas genom att inrullade underskott aldrig ska kunna 

utnyttjas inom en ny koncerntillhörighet, är detta något som bör åtgärdas inom det sedvanliga 

lagstiftningsarbetet. Just nu återstår det att se om SKV kommer att överklaga de avgjorda 

kammarrättsavgörandena till HFD och om domstolen beslutar att lämna prövningstillstånd. 
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