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Sammanfattning 

På skatterättens område finns, bland annat, två centrala normativa principer. Dessa två är skatte-

förmågeprincipen och neutralitetsprincipen. Vad som är intressant med dessa principer är att de 

i det närmast står för motstående värden. Skatteförmågeprincipen står för krav på etisk rättvisa i 

skattesystemet och neutralitetsprincipen står för krav ekonomisk effektivitet i detsamma. De 

normativa rättsprinciperna spelar i allmänhet, vad gäller lagstiftningens innehåll, en viktig roll.  

Dessa är nämligen bärare av allmänhetens värdegrunder och etiska krav. Förverkligas 

principerna i lagstiftningen kan därför dess innehåll rättfärdigas av allmänheten. Det rättvisekrav 

som skatteförmågeprincipen bär på är sprunget ur den hos allmänheten starkt befästa värde-

grunden vilket består av ett krav på att lagstiftningens innehåll ska vara rättvist. Detta är en av 

anledningarna till varför skatteförmågeprincipen, såsom en rättfärdigande värdegrund för skatte-

systemet, spelar en central roll för skatterättens materiella legitimitet. På det här sättet har de 

normativa principerna sammanhållande funktion mellan rättsregler och värdegrunder. Utöver 

detta har principerna också en sammanhållande funktion mellan regler inom rättsområdet vilket 

bidrar till normativ samstämmighet på respektive område. Normativ samstämmighet på 

skatterättens område är en förutsättning för den skatterättsliga lagstiftningens legitimitet.  

Under våren 2017 lämnades det i utredningen SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet ett lagförslag. Lagförslaget motiveras av neutralitetsprincipen och neu-

tralitet ska, genom lagförslaget, uppnås på området som skatterättsligt reglerar försäljningar av 

bolagsägda fastigheter. Lagförslaget uppnår den eftersträvade neutraliteten genom att en tidigare 

skattefrihet på kapitalvinster i paketerade fastigheter elimineras. För att åstadkomma detta åläggs 

paketeringsbolaget, genom lagförslaget, en skattebörda. Detta innebär att lagförslaget föreslår en 

orättvis fördelning av skattebördan. Paketeringsbolaget saknar nämligen skatteförmåga.  

Allmänhetens krav på en rättvis beskattning har i lagförslaget därmed inte beaktats. Förmåga att 

betala skatten saknas. På detta sätt blir också paketeringsbolaget beroende av att motta kapital-

tillskott från dess ägare för att finansiera skatten. Den normativa samstämmigheten inom 

skattesystemet blir genom lagförslaget rubbad. Detta framstår tydligt i det här sammanhanget. 

Skattesystemet är nämligen inte byggt för att någon annan än den skattskyldige själv, såsom en 

egen beskattningsenhet med egen skatteförmåga, ska förutsättas ansvara för att betala skatten.  

Lagstiftningens kvalité, vilken består i att lagstiftningen ska klara av att styra medborgarnas 

beteenden, är avhängig av att lagstiftningen är legitim. Att avsteg på det här sättet tas från 

skatteförmågeprincipen till förmån för neutralitetsprincipen innebär att den föreslagna 

lagstiftningens legitimitet kan ifrågasättas. Den i utredningen identifierade hanteringen av och 

förhållningssättet till neutralitets- och skatteförmågeprincipen ger därför anledning till att anse 

att den i utredningen föreslagna lagstiftningen är av sämre kvalité.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Sedan år 2003 har det i det svenska skattesystemet, på företagsbeskattningens område, funnits en 

möjlighet att sälja bolagsägda fastigheter skattefritt. Skattefriheten åstadkomms genom att den 

bolagsägda fastigheten paketeras i dotterbolag vars näringsbetingade andelar sedan överlåts till 

köparen. På det här sättet kan fastigheter till stora värden säljas utan att kapitalvinsten, bestående 

av värdestegringen i fastigheten, beskattas vid försäljningen.1 Under sommaren år 2015 beslutade 

regeringen att tillsätta en utredning för att bland annat kartlägga och analysera förekomsten av 

paketering av fastigheter såsom ett verktyg för skatteplanering. Regeringen tillsatte utredningen 

med anledning av att en neutralitetsbrist ansågs finnas på det aktuella rättsområdet.2 Under våren 

år 2017 kom resultatet av detta i form av utredningen med namn SOU 2017:27 Vissa frågor inom 

fastighets och stämpelskatteområdet.3  

Utredningens huvudsakliga syfte var att, med stöd av neutralitetsprincipen, skapa skattemässig 

neutralitet i valet mellan direktförsäljning av bolagsägda fastigheter och försäljning av dessa 

paketerade i bolag. Värdestegringar hos paketerade fastigheter skulle därför komma att beskattas. 

Detta föreslås i lagförslaget ske genom att paketeringsbolaget, i samband med att andelarna i 

detsamma byter ägare, genom en så kallad avskattning skatta av värdestegringen på de paketerade 

fastigheterna.4 Beskattning föreslås ske alltså hos paketeringsbolaget trots att det är paketerings-

bolagets ägare som berikas med köpeskillingen vid försäljningen. I svensk skatterätt innebär detta 

faktum, att en skattskyldig person beskattas utan att denne har berikats med en inkomst, avsteg 

från en grundläggande skatterättslig princip, nämligen skatteförmågeprincipen.5   

Genom lagförslag om avskattning av paketerade fastigheter uppstår härigenom en motsättning 

mellan två av skatterättens allra mest centrala normativa principer nämligen neutralitetsprincipen 

och skatteförmågeprincipen.6 Kritik har riktats mot den i utredningen, vid utformningen av 

lagförslaget, företagna hanteringen av principerna. Det menas att hanteringen av principerna har 

en negativ inverkan på den föreslagna lagstiftningens legitimitet. I utredningen menas det att det 

kritiserade avsteget från skatteförmågeprincipen och de faktiska problem detta ger upphov till kan 

avhjälpas och göras oväsentligt genom nyttjande av koncernbidragsinstitutet i 35 kap. IL. Mot 

detta, det i utredningen föreslagna förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen, har 

också det åsatts av kritik med anledning av de svårigheter som uppdagas kring givandet av 

kapitaltillskott i anslutning till det aktuella lagförslaget.7  

På vilket sätt neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen har hanterats i utredningen, det vill 

säga vilken betydelse och innebörd neutralitets- och skatteförmågeprincipen fått i utredningen vid 

utformningen av det aktuella lagförslaget, sägs det ingenting om. Anledningen till varför kritiken 

utformats som den gjorts och varför kritik lämnats just i anslutning till hanteringen av principerna 

och till förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen, har inte heller presenterats. 

                                                 
1 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 61 f och Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 84 f. 
2 Se Dir. 2015:62. 
3 Se SOU 2017:27. 
4 SOU 2017:27, s. 195.  
5 Se bland annat Skatteverket, Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2015, s. 14–15 och Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 180 f.  
6 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 47 ff.  
7 SOU 2017:27, s. 210 och 394 f.  
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Det är i detta tomrum den här uppsatsen har sin plats. Den här uppsatsen avser handla om på vilket 

sätt hantering av och förhållningssätt till de neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen i 

utredningen har för betydelse för den föreslagna lagstiftningens kvalité.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse och innebörd neutralitets- respektive 

skatteförmågeprincipen får i det aktuella lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter 

och vidare undersöka vilken betydelse denna hanteringen av och förhållningssättet till principerna 

har för lagförslagets kvalité. Uppsatsens syfte ska uppnås genom att följande frågeställningar 

besvaras: 

- Vilka faktorer är av grundläggande betydelse för skatterättslig lagstiftnings kvalité? 

- Vad har neutralitets- och skatteförmågeprincipen generellt för innebörd och betydelse för 

skatterättslig lagstiftning? 

- Vilken innebörd och betydelse ges neutralitets- respektive skatteförmågeprincipen i det 

aktuella lagförslaget? 

- Vilken innebörd och betydelse får avsteget från skatteförmågeprincipen när det aktuella 

lagförslaget sätts i en vidare rättslig kontext?  

- Vilka problem uppdagas i anslutning till det i utredningen tagna förhållningssättet att 

koncernbidragsinstitutet ska nyttjas för att avhjälpa avsteget från skatteförmågeprincipen 

och göra detta oväsentligt?  

1.3 Metod och material  

Metoden för den här uppsatsen är rättsvetenskaplig och innefattar därmed ett studie av rättsregler, 

dessas tolkning och tillämpning, rättens samhälleliga förutsättningar och verkningar i olika 

hänseenden samt rättens historia.8 Det finns flera olika rättsvetenskapliga discipliner. Sådana 

rättsvetenskapliga discipliner som exempelvis rättshistoria och allmän rättslära tillämpar i stor 

utsträckning historiska, sociologiska och filosofiska metoder. Den rättsvetenskapliga metoden 

omfattar dock i första hand särskilda juridiska discipliner, t.ex. civilrätt och skatterätt vilka i sig, 

huvudsakligen, innefattar rättsdogmatiska inslag och metoder. Rättsdogmatiken karaktäriseras av 

att rättskälleläran används när frågor om gällande rätt ska besvaras. Vid besvarandet av dessa 

frågor används vidare vissa traditionella medel, som exempelvis e contrario tolkning och analys 

av lagens ändamål.9 

De särskilda juridiska disciplinerna, såsom civilrätt och skatterätt, innefattar dock också inslag av 

metoder såsom den rättshistoriska, rättssociologiska och filosofiska vilka främst används för 

andra rättsvetenskapliga discipliner som exempelvis den allmänna rättsläran. Den rättsveten-

skapliga metoden omfattar med andra ord en rättsdogmatisk arbetsmetod men också inslag av 

sådana arbetsmetoder som används inom den allmänna rättsläran.10 Av den anledningen har den 

rättsvetenskapliga metoden använts vid författandet av den här uppsatsen. Uppsatsens syfte kräver 

nämligen såväl rättsdogmatiska inslag som inslag av allmän rättslära. Den här uppsatsens 

huvudsakliga syfte är inte att vara en uppsats i allmän rättslära eller rättsteori. Dessa 

rättsvetenskapliga discipliner, används bara som en del av den rättsvetenskapliga metoden, för att 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, Rättsvetenskap och Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39.  
9 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
10 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
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lägga en grund för att sedan, utifrån de aktuella rättsprinciperna, kunna analysera det för uppsatsen 

aktuella lagförslaget. 

Rättsdogmatiken är som jag ser det inte rent deskriptiv, inte heller rent normativ, den är snarare 

an blandning av dessa två. Pezcenik framhåller att rättsdogmatiken också utvecklar normativa 

ståndpunkter som rättfärdigar och kritiserar olika delar av gällande rätt. Värderingarna utgör 

därför en för rättsdogmatiken nödvändig beståndsdel.11 Det är den här typen av rättsdogmatisk 

metod som har beaktats i den för uppsatsen använda rättsvetenskapliga metoden. På så sätt 

motiveras det faktum att uppsatsen undersöker hur rättsliga principer, såsom bärare av 

värdegrunder, kommer till uttryck i gällande rätt och på vilket sätt detta kan innebära att rättens 

innehåll kan anses mer eller mindre rättfärdigat.    

En del av uppsatsens syfte består i att undersöka vilken betydelse, det i utredningen föreslagna 

och de vid utformandet av lagförslaget vidtagna hanteringen av det aktuella rättsprinciperna, har 

för det aktuella lagförslagets kvalité. Skrivandet av en sån här uppsats förutsätter en rättsordning 

där rättsliga principer är en del och densamma. Dessutom innebär detta att en utgångspunkt måste 

tas över vad som påverkar kvalitén på lagstiftning och främst vilken betydelse rättsprinciper har i 

förhållande till den här kvalitén. För att kunna konstatera att rättsliga principen utgör en del av 

rätten och för att finna den just nämnda utgångspunkten krävs en metod med inslag av allmän 

rättslära. I kapitel 2 presenteras därför olika rättsteorier, för att visa hur mångfacetterade frågorna 

om rättsliga principers del av rätten och frågeställningen om vad som har grundläggande betydelse 

för lagstiftningens kvalité är. Avsnitten gällande lagstiftningens kvalité och rättsprinciper har 

främst Stig Strömholms bok Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära 

samt Alexander Peczeniks bok Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk 

argumentation använts.  

Inför en analys av hur de aktuella principerna hanterats, det vill säga vilken innebörd och betydelse 

de givits vid utformandet av lagförslaget, krävs en grundlig genomgång av neutralitetsprincipens 

och skatteförmågeprincipens generella innebörd och betydelse. Viktigt att uppmärksamma här är 

att principer är av prima facie-karaktär. Detta innebär att principer är flexibla och föränderliga till 

sin karaktär. På grund av rättsprincipernas flexibilitet är också innebörden av en rättsprincip 

svårbestämd.12 Presentationen av neutralitets- respektive skatteförmågeprincipens innebörd och 

betydelse för skatterättslig lagstiftning ska därför inte ses som ett försök att ge en entydig 

definition av principerna och deras betydelse. Dock är en utveckling av det aktuella principernas 

innebörd och betydelse nödvändig för att uppsatsens syfte ska kunna uppfyllas.  

Ingen av principerna är lagfäst varför förarbeten och doktrin huvudsakligen utgör det material 

som ligger till grund för framställningen. I förarbetena beskrivs sällan principernas innebörd eller 

betydelse. Av förarbetena framgår snarare när och hur principerna använts vid lagstiftnings-

arbetet. I det tomrum gällande principernas innebörd och betydelse har doktrinen tagit stor plats. 

Meningarna i doktrinen kring principerna är dock inte helt entydiga. Därför tjänar fram-

ställningen av dem som ett försök att återge en så heltäckande bild av principerna som möjligt.  

Den doktrin som främst använts för att presentera denna heltäckande bild är Roger Person 

Österman bok Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen vad gäller neutralitets-

principen och Åsa Gunnarssons bok Skatterättvisa vad gäller skatteförmågeprincipen. Sedan år 

                                                 
11 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
12 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 37–43 och Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 55 f 
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1995 är Sverige med i EU vilket innebär att en ny rättskälla för skatterätten introducerats till 

svensk skatterätt.13 Därför har skatteförmågeprincipens betydelse för skatterätten på EU-nivå kort 

avhandlats.  

Det aktuella lagförslaget presenteras i sin helhet i bilaga 1. Anledningen till att den föreslagna 

lagtexten inte presenteras i uppsatsens löpande text är att lagtexten som sådan och dess utform-

ning inte är relevant för uppsatsens syfte. Framställningen rörande det aktuella lagförslaget i 

kapitel fyra syftar till att återge förslaget för att sedan analysera vilken betydelse och innebörd de 

skatterättsliga principerna ges och vilken betydelse denna, det vill säga, den företagna hanteringen 

av principerna, har för lagförslaget och dess kvalité. I detta avseende används därför de slutsatser 

som tagits, från redogörelsen för neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen, för att kunna 

avgöra på vilket sätt utredningen genom det aktuella lagförslaget om avskattning av paketerade 

fastigheter hanterat skatteförmågeprincipen och neutralitetsprincipen.  

Avsteget från skatteförmågeprincipen är centralt i sökandet efter vilken innebörd och betydelse 

skatteförmågeprincipen respektive neutralitetsprincipen givits i det aktuella lagförslaget. För att 

få en djupare och mer arbetad bild, över den i utredningen företagna hanteringen av principerna 

och dess betydelse för lagförslagets kvalité, undersöks därför avsteget från skatteförmåge-

principen i en vidare rättslig kontext. Samma syfte har frågeställningen rörande det i utredningen 

förekommande förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen. Det här förhållnings-

sättet består av att det i utredningen föreslås att avsteget ska avhjälpas och göras oväsentligt 

genom nyttjande av koncernbidragsinstitutet. Med stöd i de aktuella rättskällorna har den rättsliga 

kontexten sökts och möjligheter för att ge paketeringsbolaget kapitaltillskott, såväl skatterättsliga 

som civilrättsliga, under de förutsättningar som lagförslaget sätter upp har undersökts. Detta sker 

bland annat genom att innebörden av den ägarförändring som utlöser den föreslagna avskattningen 

undersöks i förhållande till förutsättningarna i 35 kap. IL vilka måste uppfylla för att koncern-

bidragsrätt ska föreligga.  

I vad gäller besvarandet av de ovan just nämnda frågeställningar har den primära rättskällan, 

lagtexten, givits stor betydelse vad gäller presentationen av gällande rätt. Den primära rättskällan, 

lagtexten, får sin slutliga form genom utförliga förarbeten. Statliga utredningar och propositioner 

använts flitigt för att besvara frågeställningarna i den här uppsatsen.14 Förarbetena har främst 

använts för att förstå de olika lagstiftningens syfte, tilltänkta användning och innebörd.15  

Rättspraxis i form av rättsfall har varit relevant i dessa avsnitt av uppsats och därför har praxisen 

från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen16 använts. Vidare är material från 

Skatteverket också en källa till vad som är gällande rätt i sin roll som enda skatteförvaltande 

myndighet. Källor från Skatteverket har därför nyttjats. Slutligen spelar också doktrinen en viktig 

roll. Användningen av doktrinen har främst tjänat syftet att måla upp en helhetsbild av de på 

skatterättensområde behandlade områdena.17 En bok som används flitigt i detta syfte är Gunnar 

Rabe och Richard Hellenius bok Det svenska skattesystemet. För att förstå den vidare rättsliga 

kontexten kring paketeringsbolagen har också civilrättslig litteratur såsom Torsten Sandströms 

Svensk aktiebolagsrätt använts. Utöver detta har i samma syfte även mer renodlat ekonomisk 

                                                 
13 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 69 ff.  
14 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 67 ff.  
15 Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 112.  
16 Före år 2011 Regeringsrätten.  
17 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 73 ff.  
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inriktad litteratur såsom Caisa Drefeldt och Eva Törnings böcker om finansiell rapportering och 

redovisning använts.  

1.4 Avgränsningar  

1.4.1 Allmänna avgränsningar  

Vid författandet av denna uppsats har en del avgränsningar varit nödvändiga att göra. Den här 

uppsatsen utgår ifrån utredningen som presenteras i SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets-  

och stämpelskatteområdet. I utredningen läggs flera olika lagförslag fram. Dessa lagförslag avser 

tre områden. Det första av dessa tre förslagsområden är motverkandet av skattefördelar när fast-

igheter avyttras i paketerad form. Det andra förslagsområdet rör införandet av stämpelskatt vid 

fastighetsregleringsåtgärder. Det sista området rör fastighetsområdet i stort.18 För denna uppsats 

är det bara det första förslagsområdet som är av relevans. Av den anledningen lämnas de andra, 

visserligen intressanta förslagsområdena, därhän. I anslutning till de relevanta delarna av 

utredningen behandlas inte heller de detaljer och omständigheter som kan komma att påverka de 

föreslagna reglernas tillämpning. Analysen och förhållandet till de neutralitets- och skatteför-

mågeprincipen utgår ifrån de situationer då de föreslagna reglerna om avskattning av paketerade 

fastigheter är tillämpliga.  

På grund av avsaknaden av en enhetlig definition av begreppet rättsprincip och mot bakgrund av 

den oenighet som råder på området är det således nödvändigt att sätta upp en preliminär bestäm-

ning av vad som i uppsatsen avses med uttrycket rättsprincip. Att bestämningen är preliminär 

innebär att strävan inte är att här ge en exakt bestämning av innebörden utan bara att ge en yttre 

ram för vad det är som i uppsatsen avses med rättsprincip. Någon exakt definition av vad en 

rättsprincip avses därför inte presenteras. I doktrinen är i vart fall många eniga om att 

rättsprinciperna får betydelse i två olika nivåer. Den ena nivån är på lagstiftningsnivå där 

rättsprincipen utgör motiv till varför lagens utformning, innehåll och innebörd blir som den blir. 

Den andra nivån där rättsprinciper får betydelse är på tillämpningsnivå.19 Den här uppsatsen 

handlar om neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipens innebörd och betydelse för den 

skatterättsliga lagstiftningen. Därför är deras respektive betydelse för och inom rättstillämp-

ningen inte relevant för uppsatsens syfte och lämnas därför därhän.  

Utredningen som presenteras i SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets-  och stämpelskatte-

området och de däri föreslagna reglerna är under vissa omständigheter tillämpliga på handels-

bolag, svenska sparbanker, svensk stiftelse, ideell förening eller ömsesidigt försäkringsföretag.20 

För uppsatsen har de dock valts att bara fokusera på svenska privata aktiebolag enligt 1 kap. 2 och 

5 § ABL och sådana av dessa bolag som inte är föremål för specialregleringar. Detta är påkallat 

av utrymmesskäl och för att förenkla framställningen i uppsatsen genom att bara avse en 

bolagsform.  Uppsatsen lämnar också i och med detta alla utländska och gränsöverskridande 

aspekter åt sidan. Slutligen så avses bara fastigheter som är kapitaltillgångar enligt 25 kap. 3 § IL 

hos det i uppsatsen berörda bolagen. Uppsatsen kommer därför inte gå in på vad som gäller vid 

hanteringen av fastigheter som lagertillgångar.  

                                                 
18 SOU 2017:27, s. 15 ff.  
19 Se Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, s. 657, Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 40 f och Strömholm, Rätt, rättskällor 

och rättstillämpning, s. 244. 
20 SOU 2017:27, s. 184 f.  
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I samband med att det aktuella lagförslaget har satts i en vidare rättslig kontext har frågor väckts 

angående företrädaransvar för juridiska personers skatteskulder. På grund av utrymmesskäl och 

för att upprätthålla stringens i uppsatsen har jag valt att bortse från de frågor som väcks angående 

företrädaransvar. Också kring regleringen i 40 kap. IL, gällande exempelvis koncernbidrags-

spärrens inträde vid förvärv av underskottsföretag, har frågor väckts. De problem som eventuellt 

kunnat uppstå mellan det aktuella lagförslaget och 40 kap. IL visade sig dock inte tillföra så 

mycket till uppsatsens syfte och slutsatser. Men med anledning av detta tillsammans med att 

problematiken med 40 kap. IL verkade vara osannolik att aktualiseras i samband med lagförslaget 

i utredningen gjordes valet att lämna den här diskussionen utanför uppsatsen.  

Slutligen ska påpekas att de räkneexempel rörande paketeringsbolagets förmögenhetsförhållande 

i samband med den föreslagna avskattningen har som enda uppgift att förtydliga innehållet i 

uppsatsen. Det avser inte vara helomfattande, fullständiga eller på något sätt en bild av exakt 

vilken innebörd lagförslaget i SOU 2017:27 kommer att ha för paketeringsbolagets ekonomiska 

eller redovisningsmässiga förhållanden. Istället utgör dessa bara förenklade exemplifieringar på 

vad förslaget skulle kunna innebära för att på så sätt kunna dra slutsatser om förslagets innebörd. 

1.4.2 Etiska överväganden  

Ett etiskt övervägande som är aktuellt för denna uppsats är det etiska dilemma som ämnet skatte-

planering väcker. Skatteplanering framstår som någonting mer eller mindre bra och accepterat. 

En lagenlig och således av lagen accepterad skatteplanering utgör en möjlighet att på laglig väg 

minska skattebördan.21 Det är bara laglig och sund skatteplanering som alls kan få anses i någon 

grad vara bra eller accepterat. Ett etiskt övervägande är således att avstånd tas till all skatte-

planering som ligger på gränsen mellan lagliga utnyttjanden av skatteplaneringsåtgärder för att 

minska eller senarelägga skattebördan och olagliga sådana. När skatteplanering berörs på ett eller 

annat sätt i denna uppsats avses inget annat än sådan skatteplanering som ryms inom lagens ramar 

och som skulle hålla i en rättslig prövning.  

Alla skattskyldiga måste, utan undantag, bidra till statskassan på ett eller annat sätt. Skulle vissa 

skattskyldiga fysiska eller juridiska personer i Sverige ha möjlighet att välja att inte betala skatt 

tappar beskattningen sin funktion och sitt syfte. Detta etiska dilemma har uppmärksammats och 

hänsyn har tagits till svårigheterna kring det. En uppsats av denna kaliber och omfattning innebär 

dock att någon närmare behandling av det ovan nämnda och angelägna dilemmat av utrymmes-

skäl måste lämnas därhän för vidare behandling.  

1.5 Terminologi och begreppsbildning  

Den här uppsatsen kretsar kring en utredning med namn SOU 2017:27 Vissa frågor inom 

fastighets och stämpelskatteområdet. För enkelhetens skull refereras det till denna som 

utredningen under uppsatsens gång. Det i utredningen presenterade lagförslaget om avskattning 

av paketerade fastigheter refereras för enkelhetens skull till som det aktuella lagförslaget.  

Termer som används i flitigt i denna uppsats är bolag, paketeringsbolag, skattskyldig, 

beskattningsår och fastighet. Med bolag avses i den här uppsatsen ett svenskt privat aktiebolag 

enligt 1 kap. 2 och 5 § IL. Med paketeringsbolag avses ett bolag som träffas av den föreslagna 

                                                 
21 Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 9 ff.  
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bestämmelsen i de nya 25 a kap. 26–29 §§ IL. Det vill säga ett bolag vars huvudsakliga tillgångar 

och verksamhet består av ägda fastigheter och vars syfte är att vid någon tidpunkt säljas vidare.22   

Termen skattskyldig avser en person som enligt lag är förpliktigad att betala en skatt.23 När 

begreppet skattskyldig används avses därför en sådan person. Den här uppsatsen befinner sig inom 

företagsbeskattningens område. Av den anledningen avses med skattskyldig ett bolag som i 

Sverige är skyldig att betala bolagsskatt. Vidare avses bara obegränsat skattskyldiga juridiska 

personer i enlighet med 6 kap. 3–4 §§ IL. Detta innebär att alla bolag som på grund av sin 

registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan 

omständighet är att anse som svenska juridiska personer är sådana bolag som avses när det i 

uppsatsen talas om en skattskyldig person.24  

Ytterligare två termer förekommer på flera ställen i uppsatsen och behöver förklaras närmare. Det 

första är beskattningsår och det andra är fastighet. Juridiska personers räkenskapsår sammanfaller 

med deras beskattningsår enligt 1 kap. 15 § IL. För enkelhetens skull avses bara räkenskapsår som 

följer kalenderåret. Beskattningsår är därför en term som i uppsatsen används som ett begrepp för 

juridiska personer räkenskapsår som sammanfaller med kalenderåret och därför löper 1 januari-

31 december. Med termen fastighet avses slutligen den skatterättsliga definitionen av fastighet. 

Denna består dels av den civilrättsliga definitionen av fastighet framgår av 1 kap. JB och dels av 

det skatterättsliga fastighetsbegreppet som omfattar byggnad på annans mark genom 2 kap. 6 § 

IL. Termen fastighet används därför som ett begrepp för detta. 

Slutligen ska beskrivas vad som i uppsatsen avses med termen koncern. Med koncern avses 

skatterättsligt tre olika koncernbegrepp. I denna uppsats avses med koncern bara två av dessa 

begrepp eftersom oäkta koncerner inte är relevanta i sammanhanget. De koncernbegrepp som 

avses är det civilrättsliga och de kvalificerade koncernbegreppet. Det civilrättsliga koncern-

begreppet innebär att en koncern föreligger när ett bolag direkt eller indirekt äger mer än 50 

procent av andelarna i ett annat bolag eller på annat sätt förfogar över mer än 50 procent av 

rösterna i ett annat bolag. Begreppet för dessa i uppsatsen är ”civilrättsliga koncerner”. Detta följer 

av 1 kap. 11 § ABL. Det kvalificerade koncernbegrppet innebär att en koncern föreligger när ett 

bolag direkt eller indirekt äger mer än 90 procent av andelarna i ett annat bolag.25 Begreppet för 

dessa i uppsatsen är ”kvalificerade koncerner”.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen är disponerad så att uppsatsens syfte ska uppfyllas genom att fem frågeställningar ska 

besvaras. De fem frågeställningarna ska besvaras i var sitt kapitel från och med kapitel två till och 

med kapitel sex. Efter varje kapitel följer en sammanfattande analys. Dessa har för avsikt att 

sammanfatta vad som funnits besvarat i kapitlet, presentera en för uppsatsen relevant analys på 

de som anses ha besvarats samt leda in till nästa kapitels frågeställning.  

Uppsatsen inleds med att det i kapitel två redogörs för vad som är av grundläggande betydelse för 

den skatterättsliga lagstiftningens kvalité. Här ägnas utrymme åt att förklara vad som avses med 

legitimitet och vidare vad som är av betydelse för upprätthållande av rättens legitimitet. Detta 

                                                 
22 SOU 2017:27, s. 26 ff och 183–205. 
23 1 kap. 6 § IL. 
24 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 224 f.  
25 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 357–362. 
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följs av en presentation av uppsatsens definition av vad en rättslig princip är och vad dessa i 

allmänhet liksom på skatterättens område har för betydelse för rättens legitimitet.  

I det följande kapitlet, kapitel tre, presenterar jag de för uppsatsen aktuella skatterättsliga princip-

erna neutralitetsprincipen och skatteförmågaprincipen generella innebörd och betydelse. Detta 

sker genom en framställning som börjar i en beskrivning av principens bakgrund och uppkomst 

som sedan går vidare till att beskriva principens innebörd för att sedan avslutas med en 

redogörelse för principens betydelse för skatterättslig lagstiftnings utformning och innehåll. 

Principernas förhållande till varandra presenteras också.  

Efter detta följer kapitel fyra. Här presenteras utredningen i SOU 2017:27 Vissa frågor inom 

fastighets- och stämpelskatteområdet och det däri relevanta lagförslaget om avskattning av 

paketerade fastigheter. I bilaga 1 presenteras det aktuella lagförslaget i sin helhet. Kapitlet avslutas 

med att de presenterade förslaget analyseras i utifrån neutralitetsprincipen och skatteförmåge-

principen genom att återkoppla det presenterade lagförslaget till det som framkommit i kapitel tre 

vad gäller principernas generella innebörd och betydelse för skatterättslig lagstiftning. Vilken 

betydelse och innebörd neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen givits genom de i 

utredningen presenterade lagförslaget kommer leda till en slutsats om hur principerna i 

utredningen genom utformandet av lagförslaget hanterats.  

I kapitel fem ska de i utredningen föreslagna reglerna i 25 a kap. 26–29 § IL26 och det däri tagna 

avsteget från skatteförmågeprincipen sättas i en vidare rättslig kontext. Detta ska ge en bättre bild 

över den innebörden av den identifierade hanteringen av principerna och det däri tagna avsteget 

från skatteförmågeprincipen till förmån för neutralitetsprincipen. Framställningen vidtas i två 

steg.  Först sätts förslaget om avskattning av paketerade fastigheter i förhållande till paketerings-

bolagets konstruktion och ekonomiska förutsättningar. Efter detta sätts den förslagna avskatt-

ningen och därmed den uppkomna skattebördan in en vidare rättslig kontext.  

I kapitel sex presenteras, analyseras och problematiseras utredningens förhållningssätt till det 

vidtagna avsteget från skatteförmågeprincipen. Framställningen tjänar därför som en påbyggnad 

av kapitel fem där innebörden av avstegen presenterats. I anslutning till det i utredningen 

föreslagna förhållningssättet, som består av nyttjande av koncernbidragsinstitutet, så presenteras 

också ett eget förslag på ett sätt att förhålla sig till avsteget från skatteförmågeprincipen. Detta, 

det egna förslaget, består av ett kapitaltillskott genom aktieägartillskott och tjänar som underlag 

för problematisering av det i utredningen tagna förhållningssättet till avsteget från skatteförmåge-

principen. Fokus i kapitlet ligger dock på det av utredningen föreslagna nyttjandet av koncern-

bidragsinstitutet och omständigheter och problem som uppstår mellan detta och de föreslagna 

reglerna om avskattning.  

Uppsatsen avslutas sedan i det sjunde kapitlet. Analysen och de sammanfattande slutsatserna har 

sin början i att utgångspunkter för analysen först presenteras. Därefter presenteras den i uppsatsen 

identifieringen hanteringen av neutralitets- och skatteförmågeprincipen vid utformningen av 

lagförslaget i två delkapitel. I varje delkapitel beskrivs vad denna hantering kan tänkas ha för 

betydelse för den föreslagna lagstiftningen kvalité. Uppsatsen avslutas med att sammanfattande 

slutsatser presenteras.  

                                                 
26 Se Bilaga 1 för författningsförslaget i sin helhet.  
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2 Lagstiftningens kvalité och rättsprinciper  

2.1 Inledning  

Den här uppsatsens syfte är att undersöka vilken innebörd och betydelse de skatterättsliga 

principerna skatteförmågeprincipen och neutralitetsprincipen givits vid utformandet av aktuella 

lagförslaget samt undersöka vad den konstaterade hanteringen har för betydelse för den före-

slagna lagstiftningens kvalité. För att kunna uppnå det här syftet måste frågeställningen om som 

är avgörande för skatterättslig lagstiftnings kvalité besvaras. Det här kapitlet avser göra just detta.  

 

För att klara av detta ska först en utgångspunkt, vad gäller lagstiftningens kvalité i allmänhet, tas. 

Därpå följer en redogörelse över hur tankar kring rättens legitimitet har utvecklats och svängt 

under åren. Därefter presenteras dagens tankar kring rättens legitimitet. Denna, den allmänna 

delen om rättens legitimitet avslutas med en presentation om rättsliga principer. Här ska det i korta 

drag presenteras vad sådana kan anses vara, vilken betydelse dessa har och hur de används som 

en del av rättsordningen. Efter detta kommer det som är aktuellt speciellt för uppsatsen 

presenteras, nämligen vad som gäller skatterättslig lagstiftnings kvalité och skatterättsliga 

principers generella innebörd och betydelse på skatterättens område.  

2.2 Kort om legitimitet 

2.2.1 Utgångspunkt  

Rättsordningens huvudsakliga uppgift och syfte är att uppfylla två behov som finns i alla 

samhällen. Det första behovet, som är rättsordningens uppgift att tjäna, består i att medborgarnas 

beteenden måste styras så att dessa agerar på ett sådant sätt som krävs för samhällsordningen. Det 

andra behovet som rättsordningen tillgodoser är att lösa uppkomna konflikter. För att rättsord-

ningen ska kunna uppnå dessa uppgifter krävs det att rättsordningens verktyg, det vill säga 

rättsreglerna, klarar av just detta.27 För att rättsreglerna ska fylla sin uppgift i rättsordningen krävs 

det att rätten, det vill säga lagstiftningen, har legitimitet hos medborgarna. En lagstiftning med 

god kvalité är med andra ord en lagstiftning med hög legitimitet.28  

Med legitimitet avses rättsreglers anspråk på att vara den riktiga, på att gälla och att rätten kan 

göra anspråk på att kräva åtlydnad.29 För att legitimitet ska uppnås hos rättsreglerna krävs det att 

ett gäng kvalitetskrav som ställs på lagstiftningen är uppfyllda.30 Under årens lopp och än idag 

går meningarna isär gällande vilka kvalitetskrav rätten måste uppfylla för att den ska upplevas 

som legitim.31 Nedan följer en kort redogörelse över olika teorier om detta samt en beskrivning 

om hur läget vad gäller rättens legitimitet ser ut idag i allmänhet och på skatterättens område.  

2.2.2 Historisk utveckling  

Under 1900-talets början följde en snabb vetenskaplig utveckling. Av denna följde det också för 

juridiken nya möjligheter till utveckling i kunskap och insikt. Utvecklingen tog sig i två skilda 

uttryck med olika tankar om vad det var som legitimerade rätten. Rättsrealismen tog en väg och 

rättspositivismen genom Hans Kelsen och hans rena rättslära tog en annan väg.32 Rättspositi-

                                                 
27 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 151–159.  
28 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 293 ff och Peczenik, Vad är rätt?, s. 47 f.  
29 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 217.  
30 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 25. 
31 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 294 ff. 
32 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 119 f. 
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vismen karaktäriseras av att lagstiftningens giltighet och bindande verkan var helt oberoende av 

etiska eller andra utomrättsliga principer. Som ett exempel på den rättspositivistiska teorigrenen 

kan Kelsens teori om grundnormen framhållas. Teorin består i att så länge rätten är i formell 

enighet med grundnormen så är all rätt med lägre hierarkisk placering alltid legitim oavsett dess 

innehåll och innebörd.33  

H. L. A. Hart var en professor i rättsfilosofi som verkade vid sidan av rättsrealismen och rättspos-

itivismen under 1900-talets mitt. Harts mest betydelsefulla bidrag till den allmänna rättsläran var 

att han försökte komma till rätta med de för såväl rättspositivismen och rättsrealistiska rådande 

dilemmat om vad som gav rättsordningen giltighet och legitimitet. Hart presenterade en lösning 

genom sin teori om secondary rules och däri den så kallade The rule of recognition. Harts teori 

har stora likheter med Kelsens rättspositivistiska rena rättslära och handlar om att rätten finner sin 

legitimitet från en yttre norm. Den yttre normen befinner sig över alla andra normer och dess 

giltighet kan inte ifrågasättas så länge dess existens är erkänd.34 Med andra ord var är det enda 

kvalitetskravet som ställs på rätten att den ska överensstämma med den yttre normen. Detta 

betyder att rätten ska stämma överens med lagstiftning av den högsta hierarkiska rankingen. Detta 

skulle kunna tänkas innebär att rätten ansågs legitim så snart den överensstämde med ett lands 

grundlag.   

Den andra rättsteoretiska grenen, rättsrealismen, tog sig under 1900-talets första hälft i uttryck i 

en amerikansk variant, företrädd av bland annat Oliver W Holmes, och en skandinavisk variant, 

företrädd av bland annat Axel Hägerström och senare Per Olof Ekelöf. Rättsrealismen karak-

täriseras av att rättsordningen består av en blandning av rättsvetenskap och samhällskunskap. Det 

vill säga, motsatt rättspositivismen välkomnades också olika samhälleliga strömningar, principer 

och strukturer till att påverka rättens giltighet och legitimitet vid sidan om den formella 

överensstämmelsen med normer av högre hierarkisk ranking.35 Om inte den lagstiftade rätten är i 

enlighet med exempelvis de i samhället utvecklade principerna, menar rättsrealismen att den 

felande lagstiftningen förlorar sin legitimitet och därmed är lagstiftningen mindre trolig att vinna 

efterlevnad hos medborgarna.36  

Ronald Dworkin, var den rättsfilosof som under 1900-talets senare hälft efterträdde H. L. A. Hart 

vid Oxford University. Dworkin var kritisk mot rättspositivismens tankar om att rätten bara bestod 

av regler och inget annat. Han var i samma rättsrealistiska anda kritisk mot Harts teori om att 

rättens legitimitet hämtades från den yttre normen och därmed gav rätten legitimitet bara på 

formella grunder.37 Rätten, menade Dworkin i likhet med den skandinaviska rättsrealismen, bestå 

av såväl regler som principer. Hänsyn behöver därför enligt Dworkin också tas till rättens innehåll 

innan fastställande av rätten som den riktiga och gällande rätten kunde göras. Med andra ord krävs 

det enligt Dworkin moralisk samstämmighet mellan lagstiftningen och moralen i samhället för att 

rätten ska vinna legitimitet. För att uppnå denna samstämmighet måste lagstiftningen ta hänsyn 

till de rättsliga principer som finns i samhället och lagstiftningen måste anpassas efter dessa.38  

                                                 
33 Penner m.fl., Textbook on Jurisprudence, s. 40 ff och 52 f.  
34 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 134 ff.  
35 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 100 ff.  
36 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 100 ff.  
37 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 83.  
38 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 37 ff.  
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2.2.3 Dagens läge  

Strömholm når, efter att ha redogjort för den rättsteoretiska utvecklingen gällande tankar om 

rättens legitimitet, en slutsats och en sammanfattad bild av vad som gäller rättsordningens grund 

och legitimering i Sverige idag. Utgångspunkten för rättsordningens grund och legitimitet idag 

menar Strömholm i grunden bygga på den demokratiska ideologin. Detta innebär att det är 

riksdagens kollektiva vilja som legitimerar rättsreglerna. Detta konkretiseras i 1 kap. 1 § RF med 

att all offentlig makt utgår från folket. Den demokratiska principen har på så sätt en ställning som 

legitimerande överideologi.39 Detta stämmer överens med Kelsens och Harts tankar om att rätten 

vinner sin legitimitet på formella grunder och därmed efter överensstämmelse med grundlagen.  

Den demokratiska ideologin innefattar dock också vissa andra mindre formella krav på rättsord-

ningen. Dessa krav utgörs av i rättslig väg realiserbara anspråk på systemets innehåll. Dessa krav 

har i betydande omfattning en naturrättslig grund. Detta innebär att rätten också mer eller mindre 

legitimeras av att den är i överensstämmelse med vissa moraliska grundsatser som råder i 

samhället. Det är i detta som ett rättsrealistiskt tankesätt syns igenom, det vill säga det att utgångs-

punkten är att rätten består och måste bestå av mer än bara regler såsom bland annat Dworkin 

förespråkade. Rätten består alltså och påverkas också av moraliska grundsatser, krav och principer 

som behöver realiseras i rätten för att denne ska uppfattas som legitim av medborgarna som 

förutsätts följa densamma. På så sätt vinner rätten sin legitimitet också på materiella grunder.40 

Ett av dessa moraliska krav som är viktiga för rättens materiella legitimitet och som har ett starkt 

fäste hos allmänheten är att rättsordningen måste uppfylla ett krav på rättvisa. Exempel på detta 

rättvisekrav är rättvisa i fördelning, så kallad distributiv rättvis och rättvisa i behandling. Denna, 

den sista typen av rättvisa är lagfäst i 1 kap. 9 § RF och känd som likabehandlingsprincipen. 

Många av de moraliska krav som allmänheten har på rätten och dess innehåll, såsom kravet på 

rättvis fördelning, är dock inte uttryckta i lag.41 

Detta betyder dock inte att de moraliska kraven som inte är lagstadgade kan lämnas utan hän-

seende när rätten varken tillämpas eller skapas. Tar rättsordningen inte tar hänsyn till exempelvis 

rättvisekrav riskerar nämligen rättsordningen att fördärvas och förlora sin betydelse och aktning. 

På så sätt riskerar en lagstiftning som inte tar hänsyn rättvisekraven att förlora sin legitimitet. Mot 

dessa moraliska krav står dock alltid effektivitetskravet som innebär krav på en snabb, fullständig 

och ekonomiskt försvarbart inriktad lagstiftning. I modern tid har det visats sig menar Strömholm 

att effektivitetskraven tar mer och mer utrymme i anspråk på bekostnad av rättvisekraven.42 I detta 

sammanhang framhåller Peczenik att en av kristendenserna i de moderna samhällets rättsord-

ningen består i att rättens legitimitet försvagas. Detta menas ha skett i anknytning till att välfärds-

statens frammarsch inneburit att tillfälliga problem i densamma hela tiden lösts med ny lagstift-

ning. Det här rättsliga tänkandet löper risk att förvandlas till ett osammanhängande system av 

tillfälliga problemlösningar där samstämmigheten i lagstiftningen går förlorad.43   

Peczenik håller vidare med Strömholm om att rätten i vissa fall inte bara kan legitimeras på 

formella grunder genom att lagen är framtagen i en demokratisk process i enlighet med grund-

                                                 
39 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 297 f.  
40 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 299.  
41 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 300.  
42 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 300.  
43 Peczenik, Vad är rätt?, s. 47.  
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lagen. De fall då de krävs mer än formellt grundad legitimitet är när lagstiftningen direkt knyter 

an till vardagslivet. Det vill säga, när lagstiftningen rör en fysisk eller juridiska persons exempel-

vis egendom eller liv krävs det för att rätten ska uppfattas som legitim att den upprätthåller ett 

godtagbart materiellt innehåll. I dessa fall är legitimitet avhängig av medborgarnas moraliska 

inställning och deras värderingar på ämnet vilka måste genomsyra rättsreglerna.44 Många av dessa 

värdegrunder och moraliska krav tar sig ofta i uttryck genom rättsliga principer.45  

2.3 Kort om rättsliga principer  

Lagstiftningen kan alltså i dagens rättsordning och i rådande rättsteoretiskt klimat vinna materiell 

legitimitet genom att rättens innehåll stämmer överens med rättsliga principer.46 I detta samman-

hang väcks frågan om vad en sådan princip är och hur en sådan princip fungerar. Det som följer 

nedan är därför inget försök till någon definition utan redovisningen ska bara tjäna som en kort 

överblick på vad en rättslig princip i generella termer kan tänkas vara. 

Rättsprinciper kan till att börja med i allmänhet sägas ha prima facie-karaktär. Detta faktum är en 

viktig vattendelare mellan rättsprinciper och rättsregler. Med prima facie-karaktär avses det att 

principerna utgör ett första skäl till handling. Att rättsprinciper besitter detta karaktäristiska 

ursprung innebär att principer inte ger uttryck för en absolut plikt. Vidare innebär detta 

karaktäristiska drag att rättsprinciperna kan kollidera på så sätt att en princip kan behöva ge vika 

och skapa utrymme för en annan princip.47  Ett exempel på detta utgörs av att en ökad respekt för 

alla människors lika värde kan leda till en minskning av den enskildes frihet. Det är detta 

karaktärsdrag som skiljer en rättsprincip från en rättsregel. En rättsregel i form av en lag ger endast 

två möjligheter antingen följer man regeln eller inte. En rättsprincip ger bara en riktning om något 

är mer eller mindre bra.48 Peczenik menar dock att det är mycket ovanligt att två principer inte 

kan följas utan principerna ger alltid en möjlighet att istället sammanväga dem. Peczenik menar 

att i lägen där principer kolliderar måste de vägas samman för en jämkad lösning. En princip kan 

inte omotiverat helt åsidosättas av en annan.49  

Rättsprinciperna har två olika huvudfunktioner. Detta kommer av att det finns principer som är 

deskriptiva och så finns det principer som är normativa.50 Den senare funktionen, den normativa, 

ger rättsprinciperna en viktig roll i lagstiftarens arbete, i dennes så kallade de lege ferenda arbete.51 

Strömholm stämmer in i samma anda och talar om normativa principer som riktlinjer i 

lagstiftningsarbetet genom deras roll som allmänna rättsgrundsatser.52 För denna uppsats är det 

rättsprincipers funktion som normativ och som allmän rättsgrundsats som är relevant.53 I den här 

rollen utgör vissa rättsprinciper grunden för de mål och värden som sedan rättsordningen byggs 

upp kring.54 Genom detta har principerna mer eller mindre en legitimerande funktion såsom 

moralisk bottenplatta och riktlinje till lagstiftningen och dess utformning.55 

                                                 
44 Peczenik, Vad är rätt?, s. 48 ff.  
45 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 41. 
46 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 41. 
47 Peczenik, Vad är rätt?, s. 139.  
48 Peczenik, Vad är rätt?, s. 450 och Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 39.  
49 Peczenik, Vad är rätt?, s. 275.  
50 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, s. 657.  
51 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 40 f.  
52 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 244.  
53 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, s. 656.  
54 Peczenik, Vad är rätt?, s. 446 ff.  
55 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 41. 
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2.4 Skatterättslig lagstiftnings legitimitet och skatterättsliga principer 
Att lagstiftning vinner legitimitet hos medborgarna är av mycket stor vikt för att lagstiftningen 

ska ha den kvalité som krävs för att denna ska kunna uppfylla sina tilldelade uppgifter. Att lag-

stiftningen är legitim är i synnerhet viktig för den skatterättsliga lagstiftningen. Detta följer av 

skattens konstruktion som ett tvångsbidrag. Alla skattskyldiga tvingas, med stöd i grundlagen, att 

ge ett bidrag till staten utan direkt motprestation. Saknas möjlighet att kunna göra anspråk på att 

skatterättslig lagstiftning ska följas, genom att legitimitet i den skatterättsliga lagstiftningen 

saknas, blir det svårt för staten att få in sitt önskade tvångsbidrag när detta utkrävs av medborg-

arna utan motprestation.56  

För att den skatterättsliga lagstiftningen ska kunna lev upp till det höga krav på legitimitet som 

skatterätten kräver räcker det inte att lagstiftningen vinner legitimitet på formell grund. Att den 

materiella legitimiteten är viktig på skatterättens område följer i huvudsak av två anledningar. 

Den första anledningen är att den svenska grundlagen, vilken tillhandahåller statens beskatt-

ningskompetens, bara reglerar skatterättens formella utformning och inte alls beror rättsreglernas 

materiella innehåll. I regeringsformen finns bland annat i 1 kap. 4 § och 8 kap. 2–3 och 7 §§ RF 

stöd för att det är riksdagen som är det enda statliga organ som får besluta om skatter. Vidare 

stadgas att retroaktiv skattelagstiftning är förbjuden i 2 kap. 10 § 2 st. RF. Utöver detta innehåller 

regeringsformen inte några direkta föreskrifter om vad som förstås med skatt och efter vilka 

grunder och med vilka metoder skatter får utkrävas från medborgarna. Det är därför viktigt att 

skatterättsliga principer såsom bärare av värdegrunder och rättvisekrav förverkligas i lagstift-

ningen. Annars kan den skatterättsliga lagstiftningen på laglig väg utformas utan dessa vilka är 

viktiga för skatterättens legitimitet hos skattebetalarna.57  

En annan anledning till de skatterättsliga principernas centrala betydelse som normativa principer 

är att skatterätten är politiskt impregnerad. Staten har beskattningsrätten med anledning av sin 

uppgift att finansiera den offentliga sektorn. Detta utgör skattens fiskala mål. Utöver detta finns 

andra mål med beskattningen såsom stabiliseringspolitik, fördelningspolitik och alloker-

ingspolitik.58 Det är ett för skatterätten karaktäristiskt drag att vara så politiskt impregnerad. 

Skatterätten måste dessutom hela tiden följa marknadsekonomins villkor och förändringar. Denna 

kombination av politisk impregnering och förändringsbenägenhet innebär att brister ofta uppstår 

inom skatten vad gäller systematik, begreppsbildning och tillämpning av skatterättens grund-

läggande och sammanhållande principer. Detta innebär en fara för skatterättens och dess lagstift-

nings legitimitet som kräver normativ samstämmighet.59 Dessutom har dagens höga skatteuttag 

och komplicerade ekonomi medfört att fler behovet av att allmänna principer förverkligas i 

skattesystemet för att beskattningen ska fungera väl.60 

Att skatterätten upplevs som legitim menar Lodin vara beroende av många andra sekundära 

kvalitetskriterier. Exempel på dessa kriterier som är aktuella på skatterättens område är neutralitet, 

enkelhet, proportionalitet, rättssäkerhet. Ett kvalitetskriterium för att den skatterättsliga 

lagstiftningen ska upplevas som legitim, och som utmärker sig utöver de tidigare nämnda 

kvalitetskriterierna, är att skatterättslig lagstiftning och dess innehåll måste uppfattas som 

                                                 
56 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 217 och Lodin, Några kvalitetskrav på en god skatterättslig lagstiftning, 

s. 480.  
57 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 222 och 49 ff.  
58 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 16 f och Skatteverket, Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2015, s. 13 f. 
59 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 24 f.  
60 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, s. 477.  
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förståelig och rättvis. En skatt som en stor del av skattebetalarna uppfattar som djupt orättvis kan 

aldrig fungera väl eller vinna legitimitet.61  

Gunnarsson menar liksom Lodin att den skatterättsliga lagstiftningens legitimitet fastställs genom 

olika kvalitetskrav på densamma. Dessa kvalitetskrav menar Gunnarsson dels bestå i ett krav på 

normativ samstämmighet inom skattesystemet och dels av krav på legalitet. Den normativa sam-

stämmigheten hänger samman med rättens materiella legitimitet. Det materiella rättfärdigandet 

vinner skatterätten genom att lagstiftningen innehåll överensstämmer med en allmän moral-

uppfattning. Här spelar de normativa skatterättsliga principerna en viktig roll. Lagstiftningens 

överensstämmande med den allmänna moraluppfattningen är nämligen avhängig av att skattesyst-

emet bygger på en gemensam värdegrund och kring en gemensam kärna. Denna värdegrund och 

kärna utgörs i stor utsträckning av skatterättsliga principer.62 Det är därför nödvändigt att skatte-

rättsliga principerna förverkligas in i skattesystemet. Många gånger är förverkligandet helt 

avhängigt av hur de rättsliga principerna används i lagförarbetena såsom motiv till den lagstiftning 

som läggs fram genom desamma.63 

De rättsliga principerna har alltså en central ställning i rättssystemet i stort och inom skatterätten 

i synnerhet genom att de rättsliga principerna fyller en legitimerande funktion såväl som en sam-

manhållande funktion för den normativa samstämmigheten. Den sammanhållande funktionen har 

principerna på olika sätt. Ett sätt är att principen verkar sammanhållande mellan bakomliggande 

värden och rättsreglerna. Ett andra sättet är att principerna verkar sammanhållande mellan olika 

delar inom rättsområdet. Detta innebär att principerna gör så att de olika delarna inom skatterätten 

ändå hänger samman i en normativ helhet.64 Om den skatterättsliga lagstiftningen på ett delområde 

fallerar kring upprätthållandet och förverkligandet av en princip är detta därför ett tecken på 

inkonsekvens och normativ oreda. Ett avsteg från en princip, som utgör en annars gemensam 

värdegrund och kärna, innebär därför att lagstiftningen tappar legitimitet.65  

De principer som utgör grunden för skatterättens utformning och uppbyggnad är skatteförmåge-, 

likformighets-, neutralitets-, kontinuitets-, proportionalitets-, och enkelhetsprincipen.66 Två sär-

skilt framträdande principer vad gäller utformningen av den inkomstskatterättsliga lagstiftningen 

är skatteförmågeprincipen och neutralitetsprincipen.67  

2.5 Sammanfattande analys 

Det område av legitimitet som de rättsliga principer berör och påverkar är den materiella legitimi-

teten, alltså den legitimitet som rätten får av att allmänheten accepterar och finner lagstiftningen 

rättfärdigad till följd av dennes innehåll. Att fästa vikt vid lagstiftningens innehåll, och inte bara 

vid dennes formella tillkomst, i fråga om lagstiftningens legitimitet är dock inte helt självklart. 

Bland rättsteoretikerna har under århundranden en debatt i ämnet förts. Vad gäller den svenska 

rättsordningen verkar det i vart fall vara ett accepterat och välanvänt tankesätt att lagstiftningens 

och rättens legitimitet inte bara är avhängig av dess formella tillkomst.  

                                                 
61 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, s. 478.  
62 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 25 f.  
63 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 556.  
64 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 273.  
65 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 25. 
66 Lodin m.fl., Inkomstskatt, del 1, 2015, s. 29–54.  
67 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 45 och Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 31. 
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Inom skatterättens område verkar det vara vedertaget att fästa vikt vid lagstiftningens innehåll vad 

gäller dess legitimitet. Som en konsekvens av skatte-rättens konstruktion och syfte, att insamla ett 

tvångsbidrag från medborgarna, är formell legitimitet inte tillräcklig. För det första innehåller 

grundlagen i det närmsta inga krav vad gäller skatterättens innehåll varför den formella 

legitimiteten uppnås så fort ett korrekt lagstiftnings-förfarande genomförts. Detta räcker inte med 

tanke på hur ingripande uttagandet av skatt är på den skattskyldiges inte minst ekonomiska 

förhållanden. Det krävs att de skattskyldiga kan känna att skatterätten är rättfärdig också till sitt 

innehåll för att den ska upplevas som legitim. För det andra är skatterätten ett politiskt impregnerat 

område under ständig förändring av politiska och ekonomiska skäl varför det är viktigt att 

grundläggande värden som kan rättfärdiga den skatterättsliga lagstiftningen ändå består.  

Lagstiftningens kvalité är i hög grad beroende, om inte till och med synonym, med att rätten är 

och upplevs som legitim för dem som drabbas av den. Rättsliga principer har en viktig del i detta. 

Genom att de rättsliga principerna såsom bärare av allmänhetens etiska och moraliska krav och 

värdegrundsatser förverkligas in i lagstiftningen kan de som drabbas av lagstiftningen, allmän-

heten och skattskyldiga, rättfärdiga lagstiftningens innehåll varpå den upplevs som legitim. De 

rättsliga principer utgör en grundplatta varifrån rätten reser sig och en kärna kring vilken rätten i 

form av lagstiftning tar form. Om avsteg från en sådan grundläggande rättslig princip görs vid 

skapande av ny lag eller korrigerandet av en redan befintlig lag förlorar den aktuella lagstiftningen 

sin normativa samstämmighet med det resterande rättssystemet. Detta är enligt vissa är synonymt 

med att lagstiftningen då på det området förlorar sin legitimitet.  

Lagstiftning utan anknytning till de grundläggande normativa principerna innebär att 

lagstiftningen saknar anknytning till de i samhället rådande moraliska och etiska kraven. Därför 

är principernas sammanhållande funktion viktig där de utgör kopplingen mellan värdegrunder och 

lagstiftningen. Beaktas principernas sammanhållande funktion vid skapandet av ny lag kan 

lagstiftningen få det innehåll som allmänheten kräver för att de ska rättfärdiga detsamma. Därmed 

ökar chanserna för att lagstiftningen upplevs som till sitt innehåll legitim hos de den drabbar. 

Principerna fungerar också sammanhållande för att olika delområden inom skatterätten och ser 

därigenom till att skattesystemet korrelerar och fungerar som en helhet. Genomsyras 

lagstiftningen av gemensamma värden kommer denna också kunna fungera och upplevas som en 

helhet. Dessa två sammanhållande funktioner som de rättsliga principer har genom att verka 

sammanhållande mellan värdegrunder och rättsregler liksom mellan att olika delområden inom 

skatterätten kommer vara central för resterande delen av uppsatsen.  

I det kommande avsnittet ska två för skatterättslig lagstiftning centrala principer, neutralitets- och 

skatteförmågeprincipens, generella innebörd och betydelse för den skatterättsliga lagstiftningen 

presenteras närmare.  
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3 Neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen 

3.1 Inledning  

I utredningen SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet och i lagför-

slaget om avskattning av paketerade fastigheter är två skatterättsliga principer centrala. Dessa två 

är neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen.68 En del av uppsatsens syfte är att undersöka 

vilken betydelse och innebörd neutralitetsprincipen respektive skatteförmågeprincipen ges i 

utredningen genom det aktuella lagförslaget. För att kunna uppfylla den här delen av syftet måste 

det undersökas vad neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen generellt har för innebörd 

och betydelse för skatterättslig lagstiftning.  

Det är detta som framställningen nedan ska besvara. Principerna presenteras i ett avsnitt var. Först 

ska en bakgrund till principen presenteras, sedan dess generella innebörd och slutligen dess 

generella betydelse för skatterättslig lagstiftning. Efter att båda principerna presenterats följer ett 

avsnitt som ska klargöra principernas förhållande till varandra. Detta i syfte att bättre kunna förstå 

vilken betydelse och innebörd det aktuella lagförslaget i utredningen givit neutralitets- respektive 

skatteförmågeprincipen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.  

3.2 Neutralitetsprincipen  

3.2.1 Bakgrund till neutralitetsprincipens uppkomst 

I förarbetena till kommunalskattelagen år 1928 fick neutralitetsprincipen för första gången be-

tydelse i ett lagstiftningsförfarande. I förarbetet framhölls nämligen det önskvärda i att all inkomst 

skulle beskattas på ett likvärdigt sätt oberoende av hur inkomsten uppstått eller intjänats. Vid 

ikraftträdandet av kommunalskattelagen några år senare hade flera åtgärder tagits för att uppnå 

den eftersträvade likformigheten i systemet. Idag har den här eftersträvade likformigheten 

utvecklats till neutralitetsprincipen som vi känner den idag.69   

Att en neutral skatterättslig lagstiftning är eftersträvansvärt följer av flera olika motiv. Tre av 

dessa är särskilt intressanta för uppsatsen. För det första kan samhällsekonomiska motiv fram-

hållas. Detta följer av att en neutral lagstiftning innebär att exempelvis olika verksamhetsformer 

kan verka och existera på lika villkor för marknadskonkurrensens skull. Det andra motivet för 

strävan mot neutralitet är att beskattningen och de skattskyldigas handlingsmönster utan 

neutralitet kan bli snedvriden om vissa inkomster, handlingsalternativ eller strukturer premieras 

skattemässigt. Slutligen kan en neutral lagstiftning motiveras av att skatteplaneringsåtgärder 

minskar i ett neutralt och likformigt skattesystem vilket innebär att staten mer effektivt kan 

insamla skatten.70 

3.2.2 Neutralitetsprincipens innebörd  

Neutralitetsprincipen har många olika sidor. Dessa olika sidor kan benämnas såsom lika-

behandling, likformighet och neutralitetsnormen. Likabehandlingens innebörd är att lika fall i ska 

behandlas lika utan att otillbörliga hänsyn tas. Likformighetens innebörd är att diskriminerande 

behandling i rättstillämpningen av skattskyldiga bör undvikas av rättviseskäl. Neutralitets-

normens innebörd är också att diskriminering ska motverkas på skatterättens område. Det är dock 

                                                 
68 Se bland annat SOU 2017:27, s. 163 f och 210 f.  
69 SOU 1923:70, s. 40–62.  
70 Lodin m.fl., Inkomstskatt, del 1, 2015, s. 45 f.  
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en annan typ av diskriminering som neutralitetsnormens innebörd avser. Neutralitetsnormen riktar 

sig mot att olika sinsemellan ekonomiskt likvärdiga handlingsalternativ skattemässigt ska vara 

likvärdiga. På så sätt ska de skattskyldiga inte anpassa sitt beteende med anledning av 

skattesystemets utformning. Neutralitetsnormen skiljer sig från likformigheten och likabehand-

lingen på så sätt att neutralitetsnormen olikt de andra två har en innebörd som riktar sig mot 

lagstiftningsarbete och inte mot rättstillämpningen.71 Det är därför neutralitetsprincipens sida 

såsom neutralitetsnorm den sida av neutralitetsprincipen som är av relevans för den här uppsatsen.  

Neutralitetsprincipen har i lagstiftningsarbetet huvudsakligen två olika innebörder vilka verkar 

för samma syfte. För det första innebär neutralitetsprincipen här att den skatterättsliga lagstift-

ningen inte ska innehålla handlingsalternativ med olikt gynnsamma skattemässiga konsekvenser. 

För det andra innebär principen att lika situationer ska beskattas på likvärdiga sätt.72 Dessa två 

innebörder verkar för att effektivisera insamlingen av skattemedel. Sammantaget kan det därför 

konstateras att neutralitetsprincipen i lagstiftningsarbetet verkar för att eliminera dolda och inte 

avsedda skattesubventioner. Finns det ett för den skattskyldige ett mer skattemässigt gynnsamt 

handlingsalternativ så kommer den skattskyldige förmodligen välja att anpassa sitt handlande för 

att kunna utnyttja detta. Genom det här utnyttjandet får den skattskyldige en dold skattesubvention 

och staten går därmed miste om en skatteintäkt.73  

Syftet som dessa två huvudsakliga innebörder verkar för brukar beskrivas som neutralitets-

principens makronivå. Ju mindre valmöjligheter med olika skattemässiga utfall det finns på 

mikronivån desto mer effektiv blir konkurrensen på marknaden och desto mer omfattande blir 

insamlingen av skattemedel till staten på makronivån. Neutralitetsprincipens makronivå består 

alltså av en så effektiv insamling av skattemedel som möjligt.74 Neutralitetsprincipens innebörd 

på mikronivån, där gynnsamma handlingsalternativ ska motverkas, kommer till uttryck också på 

ett annat sätt. Neutralitetsprincipen är nämligen också en princip som beskrivs verkar för en icke-

intervenerande skatterättslig lagstiftning. Detta utgör motsatsen till när skatterättslig lagstiftning 

används för att förändra eller stimulera vissa beteenden. Sådan lagstiftning kallas för 

intervenerande lagstiftning. Neutralitetsprincipens verkar alltså för att den skatterättsliga 

lagstiftningens främsta och enda uppgift ska vara att effektivt insamla medel till statskassan.75  

3.2.3 Neutralitetsprincipens betydelse för lagstiftningen  

I lagstiftningsarbetet är alltså neutralitetsprincipen en princip som verkar för att sinsemellan 

ekonomiskt likvärdiga handlingsalternativ skattemässigt ska vara likvärdiga.76 Neutralitetsprin-

cipen är det sammanhanget en normativ princip som används som motiv vid utformning av ny 

eller modifierande av befintlig skatterättslig lagstiftning.77 Neutralitetsprincipen tillhör de ekon-

omiskt politiska skatterättsliga principerna och påverkar såldes lagstiftningen genom att lag-

stiftningens mål anpassas efter ekonomiskt drivna syften.78 I denna roll har neutralitetsprincipen 

på avgränsade områden haft stor betydelse för utformningen av det svenska skattesystemet.79  

                                                 
71 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 552–555. 
72 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 50 f och Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 554. 
73 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 38 och 51 f och Påhlsson, Likhet inför skattelag, s. 32 f.  
74 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 29–37 och 50 f. 
75 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 33 ff. 
76 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 552–555.  
77 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 31.  
78 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 558.  
79 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 61 f.  
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Neutralitetsprincipen har fått inflytande i de skattereformer som genomförts under de senaste 30 

åren. Detta trots att neutralitetsprincipens innebörd under åren har varit, och fortfarande är, 

omtvistat.80 Ett exempel på neutralitetsprincipens betydelse för de senaste decenniernas skatte-

reformarbete är dess betydelse i den offentliga utredningen med namn SOU 1991:100 Neutral 

företagsbeskattning. Den här utredningen presenterade lösningar för att göra beskattningen mellan 

enskilda näringsidkare och handelsbolag så jämlik som möjlig.81 En liknande roll hade neutral-

itetsprincipen när reglerna om näringsbetingade andelar infördes år 2003. Syftet bakom reglerna 

om skattefrihet på näringsbetingade andelar beskrivs i förarbetena vara att få bort de felaktiga och 

missgynnsamma kedjebeskattningarna av vinster i bolagssektorn som reglerna innan år 2003 gav 

upphov till. Detta gjordes för att det inte skulle framstå som mindre gynnsamt att driva verksamhet 

i svenska aktiebolag i jämförelse med andra svenska och utländska verksamhetsformer.82 

Neutralitetsprincipen har utöver det ovan nämnda också använts såsom motiv för att genom ny 

lagstiftning sätta stopp för diverse neutralitetsbrister som uppenbarat sig i det svenska skatte-

systemet. Ett exempel på detta är när principen föranleder vissa ändringsförslag i propositionen 

1987/88:62 Om åtgärder mot viss skatteplanering. Det hade funnits att skilda slag av inkomster 

beskattas på olika sätt. Följden av detta hade blivit att allt fler skattskyldiga genom olika 

transaktioner minskar sin totala skatt.83  

Att fungera som motiv för att motverka skatteplaneringsmöjligheter utgör neutralitetsprincipens 

viktigaste funktion. Det är nämligen på detaljnivå, vid utformning av enskilda skatteregler, som 

neutralitetsprincipen får sitt största genomslag snarare än att på en grundläggande nivå utforma 

skattesystemet.84 Principen används primärt vid åtgärder mot oönskade och oavsedda effekter i 

skattesystemet. Genom att åtgärda de kryphål som ger de oönskade effekterna i form av skatte-

mässiga fördelar motverkas möjligheten till skatteplanering. Det är främst sådan skatteplanering 

som inte sanktioneras genom lag utan sådan skatteplanering som i och för sig är tillåten enligt 

gällande regler som neutralitetsprincipen såsom motiv har verkan emot.85 Principen har i detta 

avseende stort inflytande på företagsbeskattningen då det är här skatteplaneringsåtgärder används 

flitigast.86    

I rättstillämpningen är neutralitetsprincipen såsom väktare för icke-diskriminering viktig för rätt-

visans skull. I lagstiftningsarbetet är detta inte det primära syftet med neutraliteten. Det finns dock 

en rättviseaspekt här med. I ett skattesystem där möjligheter till skattesubventioner, genom 

skattemässigt olikvärdiga handlingsalternativ, förekommer finns det en risk att systemet upplevs 

som orättvist hos medborgarna. En annan anledning till varför neutraliteten i lagstiftningen är 

viktig, som också hänger ihop med rättviseaspekten, är att neutralitet krävs för att effektivt kunna 

insamla skattemedel till statskassan. En ineffektiv och godtycklig insamling av skattemedel kan 

upplevas orättvis.87 Innebörden av neutralitetsprincipen är dock inte med detta sagt att ett helt 

neutralt skattesystem är eftersträvansvärt för rättvisans skull eller ens är möjligt. En allt för neutral 

                                                 
80 SOU 2008:80, s. 160. 
81 SOU 1991:100, s. 11 f.   
82 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 61 f.  
83 Prop. 1987/88:62, s. 7.  
84 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 47 f. 
85 Person Österman, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 48 f.  
86 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 48.  
87 Påhlsson, Robert, Likhet inför skattelag, s. 32 f.  
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skatterättslig lagstiftning står nämligen i strid med allmänhetens grundläggande rättviseupp-

fattning.88  

Den enda skatten som av vissa anses vara helt neutral är klumpsummeskatten. Detta är en skatt 

som uttas med samma belopp av alla skattskyldiga. Detta innebär att ingen rättvis fördelning av 

skatten alls ska ske mellan de skattskyldiga. Detta skulle innebära att alla bolag skulle betala 

samma skattebelopp oavsett omsättning, inkomst eller vinst. Den här typen av skatt påvisar, utöver 

det i stycket ovan anförda, neutralitetsprincipens begräsningar i påverkan på skatterättslig 

lagstiftning.89 Frågan är dock hur neutral en sådan klumpsummeskatt är. Röster har nämligen höjts 

om att en sådan skatt visserligen uppfyller neutralitetsprincipens tankar om absolut likformighet 

men inte om neutralitetsprincipens tankar om att skatten ska vara icke-intervenerande och lämna 

alla skattskyldigas beteende lika neutralt inför uttaget av skatt som efter detsamma. Ett 

skattesystem med samma skattesats rakt över innebär nämligen att skattskyldiga med olika 

inkomster drabbas olika hårt. Därför är exempelvis ett mervärdesskattesystem mer neutralt om 

skattesatsen är olika för olika varor utefter deras priselasticitet än om alla varor är belagda med 

samma skattesats.90 Klart är i alla fall att en viss olikformighet och elasticitet måste finnas för att 

det skatterättsliga regelsystemet ska vara användbart och rationellt. Detta är inte heller skadligt 

för skattesystemet.91  

3.3 Skatteförmågeprincipen  

3.3.1 Bakgrund till skatteförmågeprincipens uppkomst och inkomstbegreppet 

Den andra principen som är föremål för den här uppsatsen, skatteförmågeprincipen, har liksom 

neutralitetsprincipen ett gammalt ursprung. Det var den brittiske filosofen och nationalekonomen 

John Stuart Mill som under 1800-talet utformade den moderna skatteförmågeprincipen.92 

Principen har ett utilitaristiskt ursprung och har härvid uppkommit av den anledning att staten, 

som innehavare av en suverän ställning genom sin offentliga maktutövning, trots allt alltid måste 

respektera den allmänna folkviljans suveränitet. Detta framförallt när det gäller skydd för deras 

liv, egendom, rättvisa och frihet. Skatten behövde insamlas till staten och skatteförmågeprincip-

ens tanke var här att besvara frågan om skatternas rättvisa fördelning mellan medborgarna. För-

delningen bestämdes ske i enlighet med principen genom att alla skulle erlägga skatt i förhåll-

ande till sin egen förmåga att göra så.93  

Att skattebördan ska fördelas efter varje skattebetalares skatteförmåga har sina rötter i John Stuart 

Mills offerteori.94 Det finns olika varianter av denna teori varav en är den så kallade minsta-

offerprincipen. Den här offerprincipens tanke är att skatten skall fördelas mellan medborgarna på 

ett sådant sätt att den medför minsta möjliga uppoffring för dessa. En liknande teori är Mills lika-

offerprincip vilken består i att ingen skattebetalare ska uppleva skattebördan som mer obehaglig 

än någon annan.95 Klart är därför att skatteförmågeprincipen är en utlöpare ur det hos allmänheten 

                                                 
88 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 142 och Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 40.  
89 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 142 och Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 40.  
90 Ståhl, Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser, s. 90.  
91 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 38 och 51 f.  
92 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 108.   
93 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 105–107.  
94 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 115.  
95 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 107 ff.  
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starkt befästa kravet på rättvis fördelning.96 Det också denna rättviseprincip som ligger bakom 

den progressiva inkomstbeskattningen i Sverige.97  

Skatteförmågeprincipen har i Sverige sedan länge tjänat som en grundläggande riktlinje för 

utformningen av det skatterättsliga regelverkets utformning. Under 1800-talet, när beskattningens 

utformning och inriktning var föremål för en demokratisk debatt, utgjordes huvudtendensen av 

ett krav på en rättvis beskattning baserad på skatteförmåga. Den moderna inkomstskatten växte 

därvid gradvis fram.98 Kommunalskattelagen som antogs år 1928 är en produkt av den senast stora 

skattereformen innan den skattereformen år 1991 som lagt grunden för det skattesystem vi har 

idag. I förarbetena till kommunalskattelagen, bland annat SOU 1923:70, kan man se hur skatteför-

mågeprincipen tog stort utrymme vid utformandet av det nya skattesystemet. Därmed har det 

svenska skattesystemet sin början och grund i skatteförmågeprincipen.99  

3.3.2 Skatteförmågeprincipens innebörd  

3.3.2.1 Skatteförmåga  

Skatteförmågeprincipens huvudsakliga idé är att skattebördan fördelas i relation till skatteför-

mågan.100 En viktig grundläggande insikt kring skatteförmågan är att denne ska bedömas hos varje 

enskild fysisk eller juridisk person och inte hos flera skattskyldiga i grupp. Varje skattskyldig 

utgör en egen beskattningsenhet och varje beskattningsenhet har en egen skatteförmåga.101 Vad 

som vidare avses med skatteförmåga är avhängigt av vad som anses ingå i inkomstbegreppet, det 

vill säga vilka inkomster som skatteförmågan ska mätas på. Av den anledningen måste ett 

inkomstbegrepp finnas för att skatteförmågeprincipen ska få en innebörd.102   

Inkomstbegreppet idag omfattar, med vissa undantag, all inkomst från den verksamhet som den 

skattskyldige bedriver. Vad beträffar företagsbeskattning specifikt utgörs skattebasen av bolagets 

resultat från verksamheten beräknat enligt bokföringsmässiga grunder och med beaktande av god 

redovisningssed. Utöver detta omfattas all, med vissa undantag, avkastning och värdestegring på 

kapital som den skattskyldige innehar. Avkastningar och värdestegringar ska dock beskattas först 

när de realiseras.103 Det vill säga, beskattning ska ske först då omvandling av egendom till likvida 

medel skett.104 Tanken är därmed att en skattskyldig som inte berikats med en inkomst och vars 

förmögenhetsförhållanden därmed är oförändrade inte har en skatteförmåga.  

Vid vilken tidpunkt en kapitalvinst eller en värdestegring ska anses ha realiserats framgår vidare 

av den proposition som föranledde breddningen av inkomstbegreppet vid skattereformen år 1991. 

Här framgår att vinster till följd av en värdestegring realiseras vid avyttringen av egendomen. Med 

avyttring avses köp, byte eller därmed jämförliga överlåtelser. Vad som avgörande för om en 

avyttring skett är alltså att egendomen eller en del av egendomen definitivt avhänts ägaren och 

denne i utbyte mot egendomen fått en ersättning. Har den skattskyldige berikats med en ersättning 

har denne fått en sådan inkomst som ger den skattskyldige skatteförmåga. Skatteförmågan 

                                                 
96 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 300 och Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 52 f.  
97 SOU 1989:33, s. 50 f. 
98 Lodin m.fl., Inkomstskatt, del 1,2015, s. 7.  
99 Se SOU 1923:70, s. 45, 53 och 61. 
100 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, s. 660.  
101 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 175. 
102 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 44 och 48 f.   
103 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 44, 223 och 48 f.   
104 Nationalencyklopedin, realisera. 
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indikerar i dessa fall att skatt ska uttas.105 Skatteverket menar att inkomstbegreppet har den 

betydelsen för skatteförmågeprincipen att den omöjliggör beskattning av en orealiserad tillgångs 

värdestegring. Värdestegringar på egendomar ska bara beskattas först när de realiseras och 

värdestegringen därmed kan användas för konsumtion. En värdestegring skapar i andra fall ingen 

skatteförmåga och att beskatta någon utan att denna har en skatteförmåga utgör en orättvist 

fördelad skattebörda och därmed ett avsteg från skatteförmågeprincipen.106  

3.3.2.2 Skatterättvisa 

Skatteförmågeprincipens innebörd tar sig uttryck i två former. Den första innebörden är att 

principen berör beskattningens utformning till den del denne har andra mål och konsekvenser än 

rent fiskala. Den andra innebörden berör bestämmandet om hur skattebörda, utefter den konstat-

erade skatteförmågan, rättvist ska fördelas mellan alla skattskyldiga. Till denna, den andra 

innebörden, hör i sin tur två former av rättvis fördelning, i form av en vertikal och en horisontell 

rättvisa. Den vertikala rättvisan avser frågan om fördelning mellan skattskyldiga på olika nivåer 

och förverkligas bland annat i progressiv beskattning. Det vill säga, att skatt ska tas ut med större 

andel med stigande inkomst.107 Den horisontella rättvisenivån utgörs av den skattskyldige och 

bredvid denne liknande skattskyldiga personer.108 Denna, den horisontella rättvisan, är ett utflöde 

ur den allmänna likabehandlingsprincipen som finns i demokratiska stater och innebär att de med 

lika höga inkomster ska lastas med samma skattebörda.109 Såväl den vertikala som den 

horisontella rättvisenivån i skatteförmågeprincipen bygger på det hos allmänheten starkt befästa 

kravet om distributiv rättvisa.110 

Den vertikala rättvisenivån innebär att skattebördan ska bestämmas efter individens egen skatte-

förmåga. Bedömningen av skatteförmågan görs i detta avseende utifrån ett subjektivt och ett 

objektivt perspektiv. Den subjektiva skatteförmågan utgörs av omfånget av den enskildes ekono-

miska medel som kan påverka förmågan att prestera en skattebetalning. Den objektiva 

skatteförmågan innebär att skatteförmågan ska bedömas först efter att utgifterna för inkomstens 

förvärvade dragits av. Det är alltså det som den enskilde skattskyldige faktiskt har att förbruka 

som utgör bas för bedömning av skatteförmågan.111 Det är därför den verkliga förmågan att 

prestera en skattebetalning som utgör grunden för fördelningen av en rättvis skattebörda.112 Den 

verkliga skatteförmågan i företagsbeskattningen bestämt efter den verkliga förmågan att 

konsumera ett skapat överskott.113  

Slutligen ska en viktig utgångspunkt för förståelse om skatteförmågeprincipens innebörd presen-

teras. Denna utgångspunkt är att skatteförmågeprincipen har en positiv och en negativ sida. Den 

positiva sidan utgörs av att skatt alltid ska utgå när skatteförmåga finns och den negativa sidan 

innebär motsvarande att när skatteförmåga saknas så ska beskattning utebli.114 Den negativa sidan 

ska skydda alla skattskyldiga från statens orättmätiga skatteanspråk. Skatteförmågeprincipens 

positiva sida innebär motsatt att det är alla skatteskyldiga med skatteförmåga ska bidra till den 

                                                 
105 Prop. 1989/90:110, s. 393 och 398.  
106 Skatteverket, Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2015, s. 14–15 och Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 180 f.  
107 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 116 f och Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 25.  
108 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 116 f.  
109 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 28.  
110 Gunnarsson, Skatterättvisa, s 115 f, 164 f, 215 f och 249 f och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 300.  
111 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 116 f.  
112 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 44 och 48 f.   
113 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 555.  
114 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 85.  
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offentliga verksamheten genom att betala skatt. Skattefria inkomster ska alltså enligt skatteför-

mågeprincipen inte ska förekomma. Inom företagsbeskattningen har skatteförmågeprincipens 

positiva såväl som den negativa sidan fått genomslag.115   

Skatteförmågeprincipen existerar också som skatterättslig princip inom EU där den går under 

benämningen ”ability to pay”. Det uttrycks att principen i EU innebär en begränsning för stater 

att ta ut skatt i vissa situationer och innebär en garanti för de skattskyldiga att dessa bara beskattas 

vid när de faktiskt har en reell förmåga att betala skatt. I flertalet av EU:s stater är skatteförmåge-

principen en väl etablerad princip. Dock kan inte principen anses vara en grundläggande konsti-

tutionell princip inom EU av den anledningen att den inte är grundlagsstadgad i varken Stor-

britannien eller hos de skandinaviska länderna.116   

3.3.3 Skatteförmågeprincipens betydelse för lagstiftningen  

Vad gäller skatteförmågeprincipen betydelse för lagstiftningen menar Påhlsson att skatteför-

mågeprincipens förverkligande i skatterättslig lagstiftning sedan länge utgjort den dominerande 

rättfärdigande grunden för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i Europa.117  Rabe och Hell-

enius menar att skatteförmågeprincipens tanke, att det endast är inkomster som ger skatteförmåga 

och som kan leda till beskattning, utgör grunden för hela det svenska skattesystemet.118 Slutligen 

är skatteförmågeprincipen enligt Peczenik den viktigaste skatterättsliga principen genom att 

förespråka en rättvis beskattning efter skatteförmågan.119  

Skatteförmågeprincipen är liksom neutralitetsprincipen i huvudsak en normativ princip genom att 

den används som motiv vid utformning av lagstiftning.120 Däremot tillhör skatteförmågeprin-

cipen en helt annan grupp av normativa principer. Skatteförmågeprincipen tillhör nämligen en 

grupp av etiska och socialpolitiska skatterättsliga principer och påverkar såldes lagstiftningen 

genom att lagstiftningen mål anpassas efter rättvisekrav och efter fördelningspolitiska mål.121 

Principen är i detta systemdirigerande på två sätt. Det första sättet är att principen har betydelse 

för den grundläggande utformningen av skattesystemet. Det andra sättet är att principen har 

betydelse på detaljnivå vid utformning av skatterättslig lagstiftning. Principens betydelse på den 

grundläggande nivån har dock minskat genom att progressiviteten i hos skatterna i systemet har 

minskat efter att förändringar i den riktningen skett efter skattereformen år 1991. Principens 

betydelse på detaljnivå, vid utformningen av enskilda skatteregler, är däremot fortsatt stor.122 

Som sagt ovan lade skatteförmågeprincipen grunden för skattereformen år 1923. I den senare 

skattereformen, i den som ägde rum år 1991 fick skatteförmågeprincipen också genomslag. I 

propositionen till skattereformen år 1991 fick skatteförmågeprincipen nämligen genomslag vid 

utformningen av beskattningen kring inlösen av bland annat köpoptioner och teckningsoptioner. 

Inlösen av dessa hade tidigare inte utlöst någon reavinstbeskattning. Nu föreslogs en så kallad 

avskattning äga rum vid inlösen varpå värdestegring skulle beskattas. Avskattning menades kunna 

motiveras av neutralitetsskäl och hade även fördelar för en effektiv skatteinsamling eftersom den 

generellt innebär en tidigareläggning av beskattningen. Principiella skäl genom skatteförmåge-

                                                 
115 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 34 och 104 ff. 
116 Bardini, The Ability to Pay, s. 2 ff. 
117 Påhlsson, Om lokala skattebasers hållbarhet, s. 503 f.  
118 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 45. 
119 Peczenik, Vad är rätt?, s. 446 ff.  
120 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 45. 
121 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 558.  
122 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 45. 
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principen lyftes dock fram såsom argument som talade direkt emot att införa beskattning vid en 

tidpunkt då den skattskyldige inte ännu erhållit några pengar. Skatteförmågeprincipens tankar om 

rättvis beskattning fick här genomslag emot neutralitetsprincipen och några regler om avskattning 

vid inlösen infördes aldrig.123  

Skatteförmågeprincipens innebörd såsom väktare för en rättvis beskattning har också givits 

betydelse i närtid. I ett betänkande från våren 2017 angående förslag om lagändringar på inkomst-

skattens område framhöll Skatteutskottet vikten av att skattesystemet upplevs som rättvis hos 

medborgarna och företagen framhållits. Detta påpekades åstadkommas genom att, de för den 

skatterättsliga lagstiftningens vägledande principerna som bär på rättvisekrav, förverkligades och 

fick utrymme vid utformandet av skatterättslig lagstiftning.124 

3.4 Neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen i förhållande till 

varandra 

Vad gäller skatterättsliga principernas förhållande till varandra kan följande i allmänhet anses 

gälla. De skatterättsliga principerna, såsom bärare av grundläggande värden och mål, måste 

realiseras i utformningen av skattelagstiftningen för att upprätthålla samstämmighet i skattesyst-

emet. För att upprätthålla normativ samstämmighet på skatterättens område kan därför inte en 

systemdirigerande princip, såsom skatteförmågeprincipen och neutralitetsprincipen, bytas ut mot 

ofullständiga principiella överväganden. Följer inte lagstiftaren denna tanke uppstår nästan ound-

vikligen oregelbundenheter i systemet vilka är skadliga för skatterättens höga krav på legitimi-

tet.125  Ingen av principerna borde därför oaktat den andra kunna ta allt utrymme vid en lagstift-

ningsprocess. Principerna skiljer sig dock från varandra och har betydelse för lagstiftningen på 

olika sätt. Nedan följer en utveckling av de båda principernas förhållande till varandra. 

Gunnarsson hänvisar till en amerikansk skatteexpert vid namn Harald M Groves för att visa på 

neutralitetsprincipens svaga betydelse för skattesystemet på grundläggande nivå. Groves uttrycker 

detta som ”Neutrality has to do less with the standards applied to the over-all distribution of the 

tax load and more with the even application to those standards once they are chosen”.126 När 

skatten väl är fördelad enligt grundläggande principer kan neutralitetsprincipens värden få 

betydelse för utformningen av skattesystemet. Neutralitetsprincipen har alltså i det närmsta bara 

betydelse för lagstiftningen på detaljnivå i skattesystemet och inte på grundläggande nivå till 

skillnad från skatteförmågeprincipen. Det har dock uttryckts att skatteförmågeprincipens 

betydelse på ett grundläggande plan möjligen minskat efter skattereformen år 1991. Det har dock 

framhållits att detta bara innebär att principen modifierats till andra effekter i samhällsekonomin 

och inte alls övergivits som en grundläggande princip på något sätt.127  

Neutralitetsprincipen är en princip som ofta används på företagsbeskattningens område eftersom 

det är här skatteplanering är mest förekommande.128  Motsatt detta har skatteförmågeprincipen 

mindre inflytande inom företagsbeskattning än vad principen har på andra områden. Detta är dock 

främst fallet när det kommer till inkomstberäkningen i näringsverksamhet där det finns möjlighet 

att genom exempelvis periodiseringsfonder och resultatutjämnande koncernbidrag skjuta skatte-

                                                 
123 Prop. 1989/90:110, s. 436 f.  
124 Dir. 2016:88, s. 14. 
125 Gunnarsson, Skatteförmåga och skatteneutralitet, s. 558 f.  
126 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 144.  
127 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 45 ff. 
128 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 48.  
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bördan framför sig liksom föra över inkomster som ska beskattas till ett annat bolag i samma 

koncern. Den här modifieringen av skatteförmågeprincipens betydelse på företagsbeskattningens 

område berör dock främst skatteförmågeprincipens positiva sida, det vill säga, det att ta ut skatt 

när skatteförmåga egentligen finns. Skatteförmågeprincipens negativa sida, såsom väktare för att 

skatt inte ska tas ut om skatteförmåga saknas, har alltså fortsatt stor betydelse på företagsbe-

skattningens område.129  

Mot neutralitetsprincipens strävan mot icke-inventerande lagstiftning kan det hållas att en 

intervenerande, det vill säga, beteendestyrande skatterättslig lagstiftning, i vissa fall kan skapa 

högre skatteeffektivitet. I detta motsattsförhållande finns neutralitetsprincipens största svag-

heter.130 Handlingsdirigerande skatterättslig lagstiftning, där ett handlingsalternativ är mer 

skattemässigt fördelaktigt ett annat, i vissa fall kan vara till fördel ur ett samhällsekonomiskt 

synsätt. En risk finns därmed att neutralitetsprincipen åberopas slentrianmässigt som motiv utan 

närmare eftertanke om de verkliga effekterna.131 Vidare är en helt neutral lagstiftning varken 

önskvärt eller ens praktiskt genomförbart. Detta syns bland annat i diskussionen kring klump-

summeskatten.132 Eftersom det endast är den här typen av skattesystem som enligt vissa är ett 

uttryck för ett skattesystem helt neutralt och eftersom att den här modellen inte är genomförbar 

eller önskvärd, så måste skattesystemet färgas av ett visst mått av fördelningspolitik. Det är här 

skatteförmågeprincipen, med dess fördelningspolitiska tankar om en rättvis fördelning av 

skattebördan, vinner en stor del av sin betydelse.133  

I dragkampen mellan neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen, alltså mellan en maximalt 

effektiv insamling av skattemedel och en rättvis beskattning, har den nationalekonomiska termen 

optimal beskattning skapats. Optimal beskattning är att högsta möjliga effektivitet uppnås med 

beaktande av vissa förutsättningar som ansetts nödvändiga. Med stöd av principen om optimal 

beskattning kan avsteg från en neutral lagstiftning göras med hjälp av exempelvis skatteförmåge-

principens tankar om rättvis beskattning. Beskattningen blir inte optimal om bara neutralitets-

hänsyn tas.134 Olikt vad som gäller vid tankar om optimal beskattning menar vissa att neutralitets-

principen istället verkar som en restriktion mot skatteförmågeprincipen. Anledningen till detta är 

att skatteförmågeprincipen är en princip som motiverar uttaget till skatt genom sin positiva sida 

som innebär att om en skatteförmåga finns så ska skatt uttas. I detta läge menar vissa att 

neutralitetsprincipen måste finnas för att se till att skatten inte styr de skattskyldigas beteende.135  

I dagens läge har röster i olika riktningar angående neutralitetsprincipens och skatteförmåge-

principens samverkan hörts. Vissa menar att dagens höga skatteuttag och komplicerade ekonom-

iska värld har medfört att skatterättsliga principer såsom skatteförmågeprincipen måste beaktas i 

lagstiftningen för att skattesystemet skall fungera väl.136 Detta sker samtidigt som andra flaggar 

för att det i en globaliserad värld med fri rörlighet för kapital finns det ett krympande utrymme 

för rättviseargumentering i skattepolitiken.137 

                                                 
129 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 172. 
130 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 50 f.   
131 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 48.  
132 Gunnarsson, Skatterättvisa, s. 142.  
133 Person Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 39 f.  
134 Persson Österman, Kontinuitetsprincipen, s. 41.  
135  Norrman & Virin, Slopad bolagsskatt, s. 46.  
136 Lodin, Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, s. 477.  
137 Tikka, Om principer vid tolkningen av skattelag, s. 660.  
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3.5 Sammanfattande analys 

Det båda principerna är uppenbart sådana normativa principer som, i sin roll som värdegrunder 

och bärare av olika värden, fungerar som riktlinjer vid utformningen av skatterättslig lagstiftning. 

En punkt som dock skiljer principerna åt är det faktum att skatteförmågeprincipen står för etiskt 

betingade rättvisekrav. Neutralitetsprincipen såsom normativ princip har inte samma ursprung 

och hämtar inte sitt innehåll från etiska överväganden om rättvisa utan från tankar om ekonomisk 

effektivitet. Rättviseaspekten i den del av neutralitetsprincipen som är av vikt för lagstiftningen 

är inte alls lika upptalad, självklar eller ens önskvärd i allt för hög utsträckning såsom skatteför-

mågeprincipens rättvisekrav. Detta särskilt då en allt för neutra lagstiftning istället strider mot all-

mänhetens rättvisuppfattning. Skatteförmågeprincipen såsom bärare av det etiskt betingade 

rättvisekrav har som enda uppgift har enligt vissa utgjort grunden för hela det svenska skatte-

systemet och för rättfärdigandet av skattesystemen i hela Europa. På denna, den grundläggande 

nivån av påverkan över skattesystemet, har skatteförmågeprincipen därför ett övertag över neu-

tralitetsprincipen. Här är nämligen neutralitetsprincipen subsidiär. På detaljnivå vid utformningen 

av enskilda skatteregler verkar de dock dela förmågan att ha inflytande på utformningen.  

De två principerna har i deras roller som normativa och systemdirigerande principer i det närmsta 

motstående intressen som de verkar för. Den ena principen vill effektivisera skatteuttaget och den 

andra vill fördela skatteuttaget på ett rättvist sätt. Neutralitetsprincipen slår vakt för att det inte 

ska finnas möjlighet att undgå skatt genom olika valmöjligheter medans skatteförmågeprincipens 

negativa sida slår vakt för att skatt i vissa situationer inte alls ska uttas. Denna, den negativa sidan 

är dessutom fortsatt stark trots de modifieringar som har skett i förhållande till skatteförmåge-

principen på företagsbeskattningens område. Det verkar framför allt vara skatteförmågeprincipens 

negativa sida som här har störst innebörd och betydelse vid utformning av ny lagstiftning. Där är 

också den negativa sidan av skatteförmågeprincipen som har störst betydelse på grundläggande 

nivå i skattessystemet. Därför borde skatteförmågeprincipens negativa sida på företagsbe-

skattningens område, såsom ett grundläggande värde för skattesystemet, kunna ta visst utrymme 

från neutralitetsprincipens genomslag på detta område vad gäller motverkandet av skatteplan-

eringsåtgärder. Motverkandet av en skatteplaneringsåtgärd är ju något som sker på detaljnivå.   

De rättviseargument som skatteförmågeprincipen verkar i vart fall behövs i de fall då neutralitets-

principen med dess rationella ekonomiska mål blir allt för starka och påtagliga. Detta i syfte att 

förverkliga skatteförmågeprincipens tankar om att förse lagstiftningen med de rättvisekrav denna 

behöver för att vinna materiell legitimitet. Visst framstår detta som rimligt då skatterättens 

konstruktion och syfte som tvångsbidrag borde innebära att en allt för hårdför insamling av 

skattemedel skulle komma att uppfattas som djupt orättvis och inte rättfärdigad. En helt neutral 

skatterättslig lagstiftning strider ju också mot allmänhetens grundläggande rättviseuppfattning. 

I det kommande kapitlet ska det aktuella lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter 

presenteras. Detta är ett lagförslag som aktualiserar skatteförmågeprincipen och neutralitets-

principens respektive betydelse och förhållande till varandra. 
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4 Lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter 

4.1 Inledning  

En del av den här uppsatsens syfte består i att undersöka vilken betydelse och innebörd 

neutralitetsprincipen respektive skatteförmågeprincipen får i det aktuella lagförslaget om 

avskattning av paketerade fastigheter. För att kunna besvara frågeställningen om vilken innebörd 

och betydelse neutralitets- respektive skatteförmågeprincipen ges i lagförslaget om paketerade 

fastigheter måste lagförslaget, och det sammanhanget detta blev till i, presenteras och undersökas.  

Därför följer nedan en presentation av det kommittédirektiv som tillsatte utredningen, en presenta-

tion av utredningen och slutligen en presentation av lagförslaget som lades fram i utredningen. 

Efter detta ska slutligen frågeställningen om vilken innebörd och betydelse neutralitets- respektive 

skatteförmågeprincipen ges i lagförslaget om paketerade fastigheter kunna besvaras. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattande analys.  

4.2 Kommittédirektiv 2015:62 Vissa frågor inom fastighets och 

stämpelskatteområdet 

Under sommaren år 2015 beslutade regeringen, genom kommittédirektiv under namnet Dir. 

2015:62 Vissa frågor inom fastighets och stämpelskatteområdet, att tillsätta en utredning. Utred-

ningen tillsattes för att bland annat analysera den sammantagna skattemässiga situationen för 

bolag i fastighetsbranschen. Den här branschen utgörs av de bolag som idag äger Sveriges 

kommersiella fastighetsbestånd. Det beskrivs i kommittédirektivet att behovet av översyn och 

med därpå följande författningsändringar är påkallat med hänsyn till vikten av en neutral företags-

beskattning. Fastighetsbranschen anses nämligen vara en skattemässigt gynnad bransch.138  

Uppfattningen om att fastighetsbranschen skulle vara skattemässigt gynnad kommer bland annat 

det flitiga nyttjandet av möjligheten att sälja sina fastigheter genom fastighetspaketering. Att sälja 

fastigheter på det sättet, alltså genom att först flytta fastigheten till ett bolag för att sedan sälja 

andelarna i bolaget med fastigheten däri,  minskar nämligen beskattningen av transaktionen 

avsevärt i jämförelse med att sälja fastigheten direkt till köparen.139 Anledningen till att beskatt-

ningen av paketerade transaktioner är i det närmsta skattefri följer av en tillämpning av reglerna 

om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL i samverkan med skattefriheten på kapitalvinster på när-

ingsbetingade andelar i 25 a kap. IL.140  

En paketerad fastighetstransaktion genomförs i två steg. Det är reglerna om underprisöverlåtelser 

som är grunden till transaktionens första steg. Reglerna gör nämligen att en fastighet kan över-

föras från den ursprungliga ägaren, moderbolaget, till ett paketeringsbolag, dotterbolaget, utan 

skatteeffekter. Det är således genom användning av reglerna om underprisöverlåtelser som bolag 

paketerar sina fastigheter i befintliga eller nybildade dotterbolag.141  

Det är vidare användningen av regelverket kring näringsbetingade andelar som gör att paket-

eringstransaktionens andra led inte heller innebär någon beskattning för de inblandade parterna. 

Det andra ledet av paketeringstransaktionen består av att ett aktieöverlåtelseavtal avseende 

andelarna i paketeringsbolaget, vari fastigheten har placerats, träffats mellan det säljande bolaget 

                                                 
138 Dir. 2015:62, s. 8 f.  
139 Dir. 2015:62, s. 2–7.  
140 SOU 2017:27, s. 54.  
141 Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 84 f.  
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och en köpare. Köpeskillingen för aktierna som följer av aktieöverlåtelseavtalet betalas av 

köparen till det säljande aktiebolaget. Den eventuella kapitalvinsten som uppstår hos det säljande 

bolaget genom försäljningen av paketeringsbolaget utgör, om andelarna i paketeringsbolaget var 

näringsbetingade, skattefri kapitalvinst. Det säljande bolaget ska i så fall inte betala någon skatt 

på kapitalvinsten som aktieförsäljningen inneburit.142 På det här sättet kan fastigheterna som lagts 

i paketeringsbolaget av säljaren överlåtas skattefritt.  

Paketering av tillgångar i bolag inom koncerner är genom reglerna om underprisöverlåtser, i de 

fall där koncernbidragsrätt enligt 35 kap. IL föreligger, möjliga på alla sorters tillgångar.143  I 

kommittédirektivet liksom i den följande utredningen uppmärksammas också detta. Svaret på 

varför det ändå är just mot paketerade fastigheter och mot fastighetsbranschen direktivet vill att 

utredningen ska riktas finns i fastigheters långa avskrivningstider. Med långa avskrivningstider 

kan värdet på fastigheterna vara mycket låga hos säljaren. Detta innebär vid en försäljning av 

fastigheten, mot en ersättning som motsvarar dagens marknadsvärde, att en mycket stor 

kapitalvinst kan uppstå. Det är den här stora kapitalvinsten som, genom försäljning av tillgången 

i paketerad form, med dagens regler undgår beskattning.144 

Kommittédirektivet ger utredarna bakom utredningen i uppgift att motverka paketerade fastig-

hetstransaktioner. De lagförslaget som kommittédirektivet beställde skulle dock utformas under 

förutsättningarna att systemet med underprisöverlåtelser och skattefrihet på näringsbetingade 

andelar skulle finnas kvar. Detta trots att det är dessa regelkomplex som är upphovsmännen till 

det skattemässigt fördelaktiga med paketerade fastighetstransaktioner. Regeringens avsikt med 

den tillsatta utredningen var således att det i utredningen ska presenteras ett författningsförslag 

som motverkar, men inte utesluter, utnyttjandet av paketerade fastighetstransaktioner. Mot-

verkandet av skattefriheten ansågs vara det som behövdes för att stävja den befarade brist på 

neutralitet som råder till följd av möjligheten att välja att sälja fastigheter skattefritt genom 

paketering.145  

4.3 Utredningen i SOU 2017:27 och förslaget om avskattning av paketerade 

fastigheter  

4.3.1 Gynnsam beskattning i fastighetsbranschen  

Resultatet från den i kommittédirektivet tillsatta utredningen presenteras i SOU 2017:27 Vissa 

frågor inom fastighets och stämpelskatteområdet. Utredningen lades fram under våren 2017 och 

har under hösten 2017 varit ute på remiss.146 I utredningen nås, olikt kommittédirektivet, den 

slutsatsen att fastighetsbranschen i allmänhet inte är en skattemässigt gynnad bransch.147 I 

utredningen konstateras det dock att systemet med skattefria kapitalvinster på näringsbetingade 

andelar leder till att en väsentlig del av avkastningen i form av värdestegringen från 

fastighetsinvesteringar undgår beskattning.148 

                                                 
142 Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 80–89.  
143 Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 84 f. 
144 Dir. 2015:62, s. 1 ff och SOU 2017:27, s. 53. 
145 Dir. 2015:62, s. 8 ff.  
146 Se SOU 2017:27.  
147 SOU 2017:27, s. 161 ff.  
148 SOU 2017:27, s. 169.  
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I utredningen tas utgångspunkt i att fastighetsförsäljningar i paketerad form är ett mycket vanligt 

förfarandesätt. Det framhålls att 93 procent av den totala omsättningen av fastigheter i bolags-

sektorn av fastigheter under år 2015 överläts i paketerad form. Särskilt vanliga är paketerings-

transaktionerna när fastigheterna representerar mycket stora värden.149 Det påpekas vidare att 

försäljningar av fastigheter i paketerad form inte heller bara utgör ett sätt att skjuta upp 

beskattningen. Istället är det mer sannolikt att möjligheten att sälja fastigheter i paketerad form, i 

enlighet med idag gällande regler, är en fråga om en evig skattekredit. Detta följer av att 

försäljning av fastigheter i paketerad form blivit det gängse sättet att köpa och sälja fastigheter på. 

En lagändring måste därför ske. Annars kommer värdestegringar på paketerade fastigheter alltid 

helt kunna undgå beskattning vilket innebär ett stort skattebortfall för staten.150  

Utöver befarade skattebortfall var det den snedvridning som uppstår vid val av investeringar i 

kapitaltillgångar som driver utredarna mot förslag till lagändringar. Den här snedvridningen syns 

om ett bolags ägande av en paketerad fastighet betraktas som en kapitalinvestering. I dessa fall 

blir beskattningen av kapitalinvesteringen mer gynnsam än vid en kapitalinvestering i en inte 

paketerad tillgång. På inte paketerade kapitalinvesteringar utgår nämligen bolagsskatt på kapital-

vinsten som eventuellt uppstått till följd av en värdestegring i tillgången. Den skattemässigt 

fördelaktiga valmöjligheten som finns genom paketerade fastighetstransaktioner menas i utred-

ningen i sin tur innebära att kapital investeras i fastighetsbranschen av skatteskäl snarare än för 

att det är där kapitalet gör störst ekonomisk nytta. I den här snedvridningen menas konstruera en 

neutralitetsbrist i den skatterättsliga lagstiftningen.151   

Efter att ha studerat effekterna på fastighetsförsäljningar genom paketering, anses det i 

utredningen att det huvudsakliga syftet med att paketera en fastighet är att genom en skatte-

planeringsåtgärd kunna sänka skatten på fastighetstransaktionen. I utredningen konstateras att 

tidigare försök att motverka den här typen av skatteplaneringsåtgärd misslyckats på grund av 

svårigheterna i att motverka dessa men samtidigt låta reglerna om näringsbetingade andelar och 

underprisöverlåtelser vara intakta. Dessa svårigheter påpekas dock inte kunna stå i vägen för ett 

motverkande i detta fall. För att bemöta svårigheterna framhålls det vara viktigt att ett 

motverkande lagförslag utformas så att principerna bakom regleringen kring näringsbetingade 

andelar och underprisöverlåtelser fortfarande gäller. Av den anledningen får lagförslaget inte 

innebära kedjebeskattning i bolagssektorn, inte öppna upp för internationell skatteplanering och 

inte heller utlösa beskattning vid koncerninterna transaktioner.152   

4.3.2 Förslaget om avskattning av paketerade fastigheter  

De lagförslag som i utredningen presenteras för att motverka användandet av paketerade 

fastighetstransaktioner tar plats i 25 a kap. 26–29 IL153. Lagförslaget tar därmed plats bland 

reglerna kring skattefrihet på kapitalvinster vid försäljning av näringsbetingade andelar. Det 

lämnade lagförslaget upprättas med 25 a kap. 25 § IL som förebild.154 Detta stadgande motverkar 

paketerade fastighetstransaktioner av fastigheter ägda av fåmansbolag.155 

                                                 
149 SOU 2017:27, s. 69–75. 
150 SOU 2017:27, s. 169. 
151 SOU 2017:27, s. 164–169.  
152 SOU 2017:27, s. 14 och 171 f.  
153 Se Bilaga 1 för författningsförslaget i sin helhet.  
154 SOU 2017:27, s. 15 och 183.  
155 Se SOU 2001:11, s. 171–172 och prop. 2002/03:96, s. 133 ff. 
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Lagförslaget som ska motverka paketerade fastighetstransaktioner utgörs i huvudsak av att en 

huvudregel införs om att avskattning ska ske av de paketerade fastigheterna när det bestämmande 

inflytandet över paketeringsbolaget byter ägare. Det vill säga, när den paketerade fastigheten säljs 

ska en beskattningsåtgärd vidtas så att transaktionen skattemässigt ska likna en direktförsäljning 

av den paketerade fastigheten.156 För att förslaget inte ska avse försäljningar av bolag som inte är 

ett fastighetspaketeringsbolag har en tillämpningsbegränsning införts. Denna begränsning innebär 

att avskattning inte ska ske om andelarna i paketeringsbolaget har avyttrats för att sälja en rörelse 

vars huvudsakliga inkomster och utgifter inte är hänförliga till en fastighet.157  

Avskattningen ska aktualiseras när ett bolag avyttrar en delägarrätt i ett paketeringsbolag så att 

det bestämmande inflytandet över detsamma går över till en ny ägare. Det bestämmande inflyt-

andet definieras vidare på samma sätt som det redan befintliga begreppet gör i 40 kap. 5 § IL.158 

Detta innebär att avskattning bara ska ske när en ny ägare förvärvar mer än 50 procent av rösterna 

i paketeringsbolaget.159 Genom kravet på att det är en delägarrätt som ska avyttras krävs det alltid 

att det säljande bolagets andelar i paketeringsbolaget är näringsbetingade sådana enligt 24 kap. 

13–14 §§ IL. Vidare innebär detta att det de föreslagna reglerna om avskattning inte är aktuella 

om paketeringsbolaget skulle ägas av en fysisk person.160   

4.3.3 Avskattningens innebörd  

Av ovan framgår det att det är paketeringsbolagets ägares agerande som utlöser den föreslagna 

avskattningen. Avskattningens inträde får trots detta sina huvudsakliga konsekvenser hos paket-

eringsbolaget och inte hos dess ägare.161 Lagförslaget om avskattningen innebär att paketerings-

bolaget, när det bestämmande inflytandet över denna förändras, ska anses ha avyttrat och åter 

förvärvat fastighetsbeståndet för ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Avskattningen får därför 

den konsekvensen att paketeringsbolaget genomgår en fiktiv försäljning av sina fastigheter för att 

sedan åter förvärva dem. På så sätt ska värdestegringen hos de paketerade fastigheterna 

realiseras.162  

Den fiktiva försäljningen innebär nämligen att fastigheterna anses avyttrade varför en 

kapitalvinstberäkning ska göras. Kapitalvinsten som ska räknas fram vid avskattningen beräknas 

genom att fastigheternas marknadsvärde används som ersättning för de i paketeringsbolaget fiktivt 

avyttrade fastigheterna. Att marknadsvärdet på fastigheterna får agera ersättning vid kapitalvinst-

beräkningen innebär att den värdestegring som har skett i fastigheterna sen dessa anskaffades av 

paketeringsbolaget ägare kommer räknas fram och tas upp till beskattning.163  

Att det är ett uppskattat marknadsvärde som agerar ersättning innebär också att det vid kapital-

vinstberäkningen inte finns en riktig ersättning som berikat paketeringsbolag vid den fiktiva 

försäljningen.164 Det marknadsvärde som paketeringsbolaget anses ha sålt fastigheten för är ett 

uppskattat värde av fastigheten på dagens marknad.165 Den verkliga köpeskillingen för paket-

                                                 
156 SOU 2017:27, s. 183 ff och s. 190–209. 
157 SOU 2017:27, s. 190 ff.  
158 SOU 2017:27, s. 187 f.  
159 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 357–362. 
160 SOU 2017:27, s. 187 f och 200.  
161 SOU 2017:27, s. 190 f och 210 f.  
162 SOU 2017:27, s. 195.  
163 SOU 2017:27, s. 194 f och 169.  
164 SOU 2017:27, s. 210.  
165 61 kap. 2 § IL. 
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eringsbolaget och dess fastighet utgörs av det pris som köparen är beredd att betala för andelarna 

i paketeringsbolaget och den köpeskillingen går till ägaren av paketeringsbolaget.166 Köpeskill-

ingen för andelarna i paketeringsbolaget ska inte beskattas eftersom andelarna ju är närings-

betingade andelar varpå skattefrihet råder.167 

Genom förslaget om avskattning menas det i utredningen att valet mellan fastighetsförsäljning i 

inte paketerad form och fastighetsförsäljning i inte paketerad form blir skattemässigt neutralt. 

Värdestegringen på de paketerade fastigheter som tidigare förblivit obeskattade kommer nu upp 

till beskattning genom avskattningen.168 Därmed anses syftet med den utredning och lagändring 

regeringen påkallat uppfyllt. Neutralitetsprincipen har fått genomslag och förslaget innebär inte 

heller att avsteg från reglerna om skattefriheten på näringsbetingade andelar har gjorts.169  

4.4 Uppmärksammade problem med förslaget om avskattning av paketerade 

fastigheter 

4.4.1 Problem med lagförslaget som presenteras i utredningen  

Till att börja med konstateras det i utredningen att den valda modellen att skatta av paketerade 

fastigheter skulle innebära en ökad beskattning som drabbar bland annat fastighetsbranschen. Den 

här ökade beskattningen konstaterades vidare ge upphov till lägre fastighetspriser, ett minskat 

byggande, ett mindre fastighetsbestånd och högre hyror.170  

I utredningen uppmärksammas också problem kring det faktum att det är paketeringsbolaget som 

betalar skatt på kapitalvinsten skapas genom avskattningen. Det påpekades att detta förhållandet 

strider mot skatteförmågeprincipen. Att förslaget kan anses strida mot skatteförmågeprincipen 

menas dock inget utgöra något hinder för det lämnade lagförslaget. Anledningen hit är att det i 

utredningen anses att alla inblandade parter i transaktionen med den paketerade fastigheten ska 

ses som en enhet. De bolagen som utgör parter genom att delta i den paketerade fastighets-

transaktionen är paketeringsbolaget, dess ägare tillika säljare, och köparen. Dessa, såsom en enhet 

uppmanas i utredningen samarbeta för att paketeringsbolaget ska kunna betala skatten som 

uppstått vid avskattningen. Samarbetet föreslås i utredningen genomföras på så att paketerings-

bolagets säljare eller köpare genom koncernbidrag i enlighet med 35 kap. IL ska tillföra 

paketeringsbolaget medel att betala skatten med. Beroende på vem som ska tillhandahålla 

koncernbidraget så ska köpeskillingen justeras i motsvarande mån.171 

Vidare menas det i utredningen att neutralitetsprincipens önskade genomslag i lagstiftningen, 

genom den föreslagna lagändringen, gör att eventuella avsteget från skatteförmågeprincipen inte 

är något betydelsefullt. Vem som i slutändan betalar skatten menas i utredningen bara vara en 

uppbördsfråga. Att skatten betalas med medel som inte genom paketeringstransaktionen berikats 

paketeringsbolaget spelar därför ingen roll. Avsteget från skatteförmågeprincipen kan därmed 

göras oväsentligt genom att paketeringsbolaget genom koncernbidrag tillhandahålls medel att 

betala skatten från avskattningen med. Detta framkommer i utredningen eliminera problematiken 

som lagförslag ger upphov till i förhållande till skatteförmågeprincipen. Utredningen är medveten 

                                                 
166 SOU 2017:27, s. 195.  
167 Se ovan 4.2. 
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170 SOU 2017:27, s. 130 f.  
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31 

 

om att lösning på problemen bara är möjlig om förutsättningarna för koncernbidrag i 35 kap. 3 § 

IL är uppfyllda. Att problem kan uppstå kring detta uppmärksammas i utredningen men 

förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen är ändå att detta kan göras oväsentligt 

genom utnyttjande av koncernbidragsinstitutet.172  

4.4.2 Kritik riktat mot förslaget  

Till utredningen har särskilda yttranden från sakkunniga branschpersoner bifogats. I dessa 

uttrycker branschpersoner sina synpunkter över de föreslagna lagändringarna. Kritiken i de 

särskilda yttrandena riktas till att börja med mot den i utredningen tagna utgångspunkten, att 

paketeringstransaktioner med fastigheter har till syfte att sänka skatten och därmed utnyttjas som 

ett skatteplaneringsverktyg. Kritikerna menar att denna felaktiga utgångspunkt tillsammans med 

de förslag till lagändringar som presenteras i utredningen innebär att allvarliga brister i förhållande 

till grundläggande principer för inkomstbeskattningen uppstår. En princip som det aktuella 

lagförslaget i synnerhet anses strida emot är skatteförmågeprincipen. Detta förhållande anser 

kritikerna utgöra ett problem för de föreslagna reglernas legitimitet.173 

Det riktas också kritik mot de problemen paketeringsbolaget kommer ha vad gäller finansiering 

av skatten från avskattningen. Det menas att skatten som ska utgå på den fiktiva kapitalvinsten, 

och som paketeringsbolaget ska betala, endast har negativ påverkan på bolagets likviditet eftersom 

inget nytt kapital har tillskjutits paketeringsbolaget. Paketeringsbolagets egna kapital riskeras att 

urholkas av skatten varpå en tvångslikvidationsplikt kan utlösas varför paketeringsbolaget blir 

beroende av ett koncernbidrag. Dessa praktiska problem menar kritikerna ha uppstått i och med 

lagförslagets förhållningssätt till skatteförmågeprincipen och det föreslagna nyttjandet av 

koncernbidrag i 35 kap. IL. I detta menar kritikerna det finnas problem med anledning av hur 

lagstiftningen kring koncernbidrag är utformade.174  

4.5 Förslaget analyserat utifrån neutralitets- och skatteförmågeprincipen  

4.5.1 Förslaget analyserat utifrån neutralitetsprincipen   

Förlaget om den aktuella lagändringen i 25 a kap. 26–29 §§ IL har påkallats av neutralitetsskäl. 

De är också neutralitetsprincipen som i utredningen utpekats som viktig att inte göra avsteg ifrån 

vid utformningen av lagförslaget. Det var nämligen neutralitetsprincipen som föranledde 

införandet av näringsbetingade andelar. Det är därför denna och dess innebörd i regleringen kring 

näringsbetingade andelar som i utredningen ansetts viktiga att värna när nu paketerade fastig-

hetstransaktioner ska motverkas. På sätt tillses det att neutralitetsprincipen ska förverkligas i det 

lagförslaget liksom att neutralitetsprincipen kring den redan befintliga lagstiftningen bevaras.  

Bristen i neutralitet på området som skatterättsligt reglerar försäljning av bolagsägda fastigheter 

har i utredningen identifierats bestå i den skattemässigt fördelaktiga valmöjligheten som 

paketeringsförsäljningar innebär. Kapital har därför investeras i fastighetsbranschen av skatteskäl 

snarare än för att det är där kapitalet gör störst ekonomisk nytta. Lagstiftningen har därför blivit 

intervenerande vad gäller valet av tillgång att göra en kapitalinvestering i genom att paketerade 

tillgångar premierats framför andra tillgångar. Här uppstår en neutralitetsbrist i och med 

snedvridna investeringar. Den här bristen i skattesystemet framgår av utredningen riskera att leda 
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till samhällsekonomiska förluster. I detta resonemang som återfinns i utredningen syns de 

samhällsekonomiska skäl som motiverar förverkligandet av neutralitetsprincipen i skatterättslig 

lagstiftning. 

Den ökade beskattning som följer slopandet av skattefrihet för transaktioner med paketerade 

fastigheter befaras i utredningen sannolikt ge upphov till lägre fastighetspriser, ett minskat 

byggande, ett mindre fastighetsbestånd och högre hyror.  I detta skulle det kunna anses att de ovan 

nämnda problematiken kring de risker som användningen av neutralitetsprincipen som motiv till 

lagändringar ha aktualiserats. Risken innebär ju att neutralitetsprincipen åberopas slentrian-

mässigt som motiv till lagändringar efter tid då oönskade möjligheter till skattesubventioner 

uppenbarat sig. Anledning till att en sådan här risk finns är att neutralitetsåtgärder inte alltid är till 

fördel för en effektiv samhällsekonomi.   

Vidare och kanske främst borde det dock vara det två andra motiven till användning av neutral-

itetsprincipen som varit aktuellt i utredningen. Genom användningen av neutralitetsprincipen 

motiverar nämligen elimineringen av en dold skattesubvention för att på så sätt effektivisera 

insamlingen av skattemedel. Detta innebär med andra ord att ett handlingsmönster i form av en 

skatteplaneringsmöjlighet tas bort. Detta innebär att det är neutralitetsprincipens betydelse för 

lagstiftning på detaljnivå genom motverkande av skatteplaneringsåtgärder i befintlig lagstiftning 

som här aktualiseras.  

Förslaget tar bort det förmånliga i att den eventuella värdestegringen hos den paketerade fastig-

heten inte beskattas vid en paketerad transaktion.  Det är här som neutralitetsprincipens betydelse 

på mikronivå och makronivå syns. Det gynnsamma i det ena handlingsalternativ tas bort varför 

insamlingen av skattemedel effektiviseras. Två handlingsalternativ finns fortfarande med de är i 

det närmsta skattemässigt likvärdiga varpå inga skatteförluster kan göras till följd av existensen 

av ett skattemässigt gynnsamt alternativ. Den skatterättsliga lagstiftningen skulle efter lagändr-

ingen därför inte påverka bolagens ekonomiska beteendemönster och den skatterättsliga lagstift-

ningen har därmed efter lagförslaget inte någon intervenerande verkan längre på varken fastig-

hetsförsäljningens område eller på kapitalinvesteringarnas område.  

I detta sammanhang anser dock utredningens kritiker att paketerade fastighetstransaktioner inte 

alls är en skatteplaneringsåtgärd. Kritikerna kan därför anses mena att användandet av 

neutralitetsprincipen inte är så givet och nödvändigt som det påstås i utredningen. Neutralitets-

principen har sin största betydelse på detaljnivå inom företagsbeskattningens område såsom 

motverkar av skatteplaneringsåtgärder. På andra områden är principen svagare och beskrivs som 

subsidiär till andra principiella överväganden. Därför kan kritikernas diskvalificering av de 

paketerade fastighetstransaktionerna anses innebära att de anser att användandet av neutralitets-

principen är felaktigt och att kanske andra principiella överväganden skulle fått företräde.  

Ytterligare ett förhållande ska uppmärksammas vad gäller den i utredningen föreslagna använd-

ningen av neutralitetsprincipen. Detta är det förhållande som består i att det aktuella lagförslaget 

bara riktar sig emot paketeringstransaktioner med fastigheter. Andra tillgångar med stora värden 

kommer fortfarande genom paketeringstransaktioner kunna säljas skattefritt. Detta borde leda till 

just såna snedvridningar vid kapitalinvestering som i utredningen avses elimineras genom 

förslaget. Det är fortsatt skattefritt att sälja paketerade industrimaskiner eller konstsamlingar 

varför dessa investeringsobjekt skattemässigt är mer gynnsamma att investera i.  
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Detta ger upphov till att de skattskyldiga bolagen, när det kommer till försäljning av andra 

tillgångar än fastigheter, förmodligen kommer välja det skattemässigt mer gynnsamma alterna-

tivet vilket består i att sälja tillgångarna i paketerad form. Med detta sagt innebär visserligen det 

aktuella lagförslaget att en neutralitetsbrist elimineras genom de skattemässiga handlingsalter-

nativen vad gäller fastighetsförsäljningar försvinner. Däremot innebär det aktuella lagförslaget att 

nya handlingsalternativ uppstår genom att investering och försäljning av annat än fastigheter är 

skattemässigt mer gynnsamt. Dessutom består den sedan tidigare redan existerande handlings-

alternativet mellan att sälja direkt eller i paketerad form vad gäller andra tillgångar än fastigheter.  

4.5.2 Förslaget analyserat utifrån skatteförmågeprincipen  

Konstruktionen att skapa en kapitalvinst på det sätt som sker vid den föreslagna avskattningen av 

paketerade fastigheter strider mot inkomstbegreppet som skapats med grund i skatteförmåge-

principen. Enligt gällande inkomstbegrepp har paketeringsbolaget inte berikats med en inkomst 

när skattebördan åläggs denna. Värdestegringar ska med dagens inkomstbegrepp beskattas men 

beskattning ska ske först då värdestegringen realiseras genom att egendomen avhänds ägaren och 

en ersättning tillkommer den tidigare ägaren. Den fiktiva fastighetsförsäljning som sker hos 

paketeringsbolaget innebär inte att fastigheterna avhänds denna. Fastigheterna har fortfarande 

paketeringsbolaget som ägare oavsett vilken ägare paketeringsbolaget i sin tur har.  

Skatteförmågan, vilken utgör grund för uttaget av skatt, är personlig och varje beskattningsenhet 

har en egen skatteförmåga. Andra skattskyldiga kan inte påverka den berörda skattskyldigas 

skatteförmåga. I utredningen förespråkas motsatt att alla parter i paketeringstransaktionen ska ses 

som en enhet. Det vill säga att de tre parterna paketeringsbolaget, köparen av andelarna och 

säljaren av andelarna alla borde ses som en del i den transaktionen som sedan utlöser avskatt-

ningen. Med detta synsätt ska transaktionen ses som enhet dels genom detta och dels genom det 

att köpeskillingen mellan köparen och säljarens ska regleras i motsvarande mån efter vem som 

ska ersätta paketeringsbolaget med koncernbidrag såsom medel att betala skatten med. Detta 

tankesätt strider mot skatteförmågeprincipens tankar om en rättvis fördelning av skattebördan.  

Problemet med bestämmande av fördelningen av skattebördan aktualiseras vidare på såväl 

vertikal som horisontell nivå. Fördelningen av skattebördan enligt lagförslaget innebär att avsteg 

från den vertikala rättvisa i fördelning av skattebörda tas på så sätt att en skattskyldig med ingen 

inkomst inte ska beskattas lika hårt som en skatteskyldig med en inkomst motsvarande den fiktiva 

kapitalvinsten. Den horisontella rättvisan, är ett utflöde ur den allmänna likabehandlings-

principen som finns i demokratiska stater. Denna kränks av det faktum att det finns paketerings-

bolag av andra tillgångar än fastigheter som inte träffas av lagförslaget och andra bolag med lika 

liten inkomst och därmed samma avsaknad av skatteförmåga som inte drabbas av avskattningen 

eller annan beskattning.  

För att kunna beskatta värdestegringen samtidigt som reglerna om näringsbetingade andelar ska 

finnas kvar har de presenterade lagförslaget tvingats skapa kapitalvinsten på något vis och lägga 

skattebördan för denna på någon annan än paketeringsbolagets säljare. Att beskattning inte utgår 

hos paketeringsbolagets ägare som ju berikas och därmed vinner skatteförmåga till följd av 

fastighetspaketeringstransaktionen innebär att skatteförmågeprincipens positiva sida inte beaktas. 

Skattebördan för den fiktiva kapitalvinsten har lagts på en annan skattskyldig part i 

fastighetspaketeringstransaktionen nämligen paketeringsbolaget. Att ålägga en skattskyldig en 

skattebörda utan att denne har en skatteförmåga innebär att en orättvis fördelning av skattebördan 
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har skett. Att beskatta paketeringsbolaget på det sättet som föreslås strider därför mot 

skatteförmågeprincipens negativa sida. Detta är den delen av principen som har haft störst 

betydelse som grundläggande och rättfärdigande bas för hela det svenska skattesystemet.   

I det sammanhang där lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter tar plats har dessutom 

tidigare avsteg från skatteförmågeprincipen redan gjorts. Detta har skett när reglerna om 

näringsbetingade andelar infördes. Dessa regler strider mot skatteförmågeprincipens positiva sida 

som innebär att skattebörda ska åläggas de beskattningsenheter som har skatteförmåga. 

Paketeringsbolagets ägare har skatteförmåga till följd av försäljningen av paketeringsbolaget men 

beskattas inte till följd av skattefriheten på de näringsbetingade andelarna.  

4.5.3 Sammanfattande analys 

Lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter innebär alltså i sig att avsteg har tagits från 

skatteförmågeprincipen till förmån för neutralitetsprincipen. Detta består främst i att paketerings-

bolaget åläggs en skattebörda utan att egentligen blivit berikad på något sätt. På detta sätt har dock 

paketerade fastighetsförsäljningar jämställts med direkta försäljningar av fastigheter i och med att 

den eventuella värdestegringen av fastigheten kommit upp till beskattning. På så sätt har neutral-

itetsprincipens mål och idéer förverkligats i den aktuella lagstiftningen. Detta motsatt vad som var 

faller vid skattereformen år 1991 där ett förslag om avskattning av värdestegringen vid inlösen av 

bland annat teckningsoptioner förkastades med anledning av att skatteförmågeprincipens värden 

ansågs väga tyngre än neutralitetsprincipens värden om neutralitet och effektivitet.  

I kapitlet ovan konstaterades det att skatteförmågeprincipens negativa sida på företags-

beskattningens område såsom ett grundläggande värde för skattesystemet kunna ta visst utrymme 

från neutralitetsprincipens genomslag på detta område är stort vad gäller motverkandet av 

skatteplaneringsåtgärder. I lagförslaget är det främst skatteförmågeprincipens negativa sida som 

har åsidosatts av neutralitetsprincipens önskan att motverka en skatteplaneringsåtgärd på 

detaljnivå. Den här typen av hanteringen av skatteförmågeprincipen i förhållande till neutralitets-

principen är inte en hantering som följer den betydelse och innebörd skatteförmågeprincipen 

såsom normativ princip brukar ha i lagstiftningsarbetet.  

Avsteg har också tidigare, genom regleringen om skattefrihet på näringsbetingade andelar, gjorts 

från skatteförmågeprincipens positiva sida. I det aktuella lagförslaget om avskattning av 

paketerade fastigheter tar därmed neutralitetsprincipens överväganden helt över skatteförmåge-

principens betydelse såsom normativ princip vid utformning av ny lagstiftning. En princip med 

sin största betydelse på detaljnivå med huvudsaklig uppgift att motverka skatteplaneringsåtgärder 

sätter en grundläggande rättviseprincip åt sidan. Dragkampen mellan neutralitetsprincipens 

effektivitet och skatteförmågeprincipens rättvisa brukar förverkligas i en optimal beskattning. 

Genom det här lagförslaget har tankarna kring en optimal beskattning inte förverkligats. 

Neutralitetsprincipen helt utan jämkning tagit över och tankarna om ekonomisk effektivitet har på 

så sätt åsidosatt skatteförmågeprincipens etiska och moraliska rättviseaspekter.   

I det kommande kapitlet ska det genom lagförslaget vidtagna avsteget från skatteförmåge-

principen ges en innebörd och betydelse genom att avsteget ska sättas i en vidare rättslig kontext.   
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5 Avsteget från skatteförmågeprincipen i en vidare rättslig kontext 

5.1 Inledning  

Av ovan framgår att de föreslagna reglerna i 25 a kap. 26–29 § IL175 om avskattning av paketerade 

fastigheter innebär att neutralitetsprincipens värden förverkligas på bekostnad av skatteförmåge-

principen. I det här kapitlet ska frågeställningen om vilken innebörd och betydelse avsteget från 

skatteförmågeprincipen får när aktuella lagförslaget sätts i en vidare rättslig kontext besvaras. 

Detta avser ge en bättre bild av hur principerna hanterats vid utformningen av lagförslaget.  

Framställningen nedan följer i två steg.  Först sätts förslaget om avskattning av paketerade fastig-

heter i förhållande till paketeringsbolagets konstruktion och ekonomiska situation såväl innan som 

efter paketeringsbolaget tillförts den fastighet som ska paketeras.  Efter detta sätts den föreslagna 

avskattningen och därmed den uppkomna skattebördan in en vidare rättslig kontext.  

5.2 Paketeringsbolagets konstruktion och ekonomiska situation 

5.2.1 Paketeringsbolaget innan fastighetspaketeringen  

I utredningen har det förutsatts, att de bolag som fungerar som paket kring fastigheten, bara 

existerar för just denna uppgift. Utgångspunkten som tas i utredningen vad gäller paketerings-

bolagets konstruktion är alltså att paketeringsbolaget har nybildats eller ett lagerbolag som köpts 

in bara för att paketera den fastighet som önskas säljas därefter ska paketeras däri. Utifrån dessa 

förutsättningar har lagförslaget utformats.176 Med denna utgångspunkt ska nu framställningen gå 

vidare till att undersöka vilken ekonomisk situation ett sådant nybildat eller nyköpt paketerings-

bolag befinner sig i. Det ska därför kort redogöras för hur ett nytt bolag bildas.  

Ett aktiebolag är enligt 2 kap. 3–4 §§ ABL bildat när bolagets stiftare, det vill säga bolagets grun-

dare upprättat och undertecknat en stiftelseurkund, tecknat sig för aktierna i det nya bolaget, 

betalat för aktierna och slutligen anmält bolaget för registrering hos Bolagsverket. Det aktuella 

lagförslaget är bara tillämpligt när ett paketeringsbolag ägs av ett annat bolag varför 

bolagsstiftarna till paketeringsbolag bara är exempelvis aktiebolag.177 Vad som menas med att 

bolagsstiftaren ska ha betalat för aktierna i det nya bolaget är att bolagsstiftaren ska ha betalat det 

nya bolagets aktiekapital. Detta sker exempelvis genom att en betalning motsvarande aktie-

kapitalet sätts in på ett för det nya bolaget öppnat bankkonto.178 Av 1 kap. 5 § ABL framgår det 

att privata aktiebolags aktiekapital ska uppgå till minst 50 000 kr varför det är minst detta värde 

som bolagsstiftarna ska tillföra det nybildade bolaget.179  

Redovisningsmässigt redovisas aktiekapitalet på passivsidan i bolagets balansräkning såsom en 

del av bolagets bundna kapital. Ett belopp motsvarande aktiekapitalet redovisas vidare på 

balansräkningens aktivssida såsom en tillgång, exempelvis i form av en kassa. Att aktiekapitalet 

är en bunden del av bolagets kapital innebär att kassan motsvarande aktiekapitalet inte kan 

förbrukas hur som helst. Det innebär också att aktiekapitalet blir en säkerhetsmarginal mellan 

tillgångarna och skulderna i bolaget. Överstiger tillgångarna de skulder som finns i bolaget skapas 

fritt eget kapital. Om skulderna motsatt detta överstiger tillgångarna i bolaget kommer 

                                                 
175 Bilaga 1 för författningsförslaget i sin helhet.  
176 SOU 2017:27, s. 53 och 159. 
177 SOU 2017:27, s. 184.  
178 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 114 ff.  
179 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 105 ff. 
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aktiekapitalet förbrukas i motsvarande mån. När mer än halva värdet av aktiekapitalet förbrukats 

kan bolaget enligt 25 kap. 13 § ABL komma att tvångslikvideras.180  

5.2.2 Paketeringsbolaget efter fastighetspaketeringen  

I den aktuella utredningen förutsätts det att det fastighetsägande bolaget, det vill säga det bolaget 

som skapade eller köpte paketeringsbolaget, genom en underprisöverlåtelse ska paketera fastig-

heten i bolaget.181 En sådan underprisöverlåtelse innebär, i enlighet med 23 kap. 10 § IL, att paket-

eringsbolaget anses förvärvat fastigheten mot en ersättning som motsvarar fastighetens skatte-

mässiga värden. Detta gäller oavsett vilken ersättning som paketeringsbolaget faktiskt erlägger.182  

Det skattemässiga värdet definieras i 2 kap. 32 § IL. För fastigheter som är kapitaltillgångar är det 

skattemässiga värdet det omkostnadsbelopp som vid kapitalvinstberäkningen skulle ha använts 

om tillgången hade avyttrats direkt av ägaren. Det skattemässiga värdet utgörs därför av det pris 

paketeringsbolagets ägare en gång köpte fastigheten för, minskat med det värdeminskningsavdrag 

ägaren låtit göra på fastigheten.183 Värdeminskningsavdrag sker genom avskrivningar på de värde 

fastigheten anskaffades för och företas med en viss procentsats under ett visst antal år.184 Det är 

den för fastigheter långa avskrivningstiden om 25–50 år och därmed de stora summor 

värdeminskningsavdrag som minskar fastigheternas skattemässiga värden, som gett upphov till 

att det aktuella lagförslaget just avser motverka paketeringstransaktioner med fastigheter.185  

När paketeringsbolaget övertar fastigheten genom underprisöverlåtelsen övertas fastigheten i 

enlighet med den tidigare ägarens skattemässiga värden enligt definitionen ovan. Det är därför 

detta värde som fastigheten bokas upp till såsom en tillgång i paketeringsbolagets balansräkning. 

Vidare bokas en motsvarande skuld upp hos paketeringsbolaget såsom betalning för fastig-

heten.186 Det är det skattemässiga värdet som är paketeringsbolagets anskaffningsvärde för den 

paketerade fastigheten. Låt vara att fastighetens skattemässiga värde uppgår till 20 miljoner 

kronor (mnkr).  

De tillgångar som paketeringsbolaget har efter paketeringsförfarandet är därför en fastighet såsom 

en tillgång uppbokad till de ovan nämnda skattemässiga värdet om 20 mnkr och en kassa på 

50 000 kr. På skuldsidan finns sannolikt en skuld om 20 mnkr såsom betalning för fastigheten 

tillsammans aktiekapitalet om 50 000 kr. Eftersom bolagets enda uppgift förutsätts vara att bara 

fungera som paket till fastigheten så kommer sannolikt ingen annan verksamhet än att äga 

fastigheten att förekomma i bolaget. Därför är det osannolikt att andra tillgångar och skulder än 

dessa finns i paketeringsbolaget.187  Det är därför troligt att det är de nu beskriva förmögenhets-

förhållandena som kommer råda när avskattning inträder.  

  

                                                 
180 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 106 ff och 336 f.  
181 SOU 2017:27, s. 54.  
182 SOU 2017:27, s. 266 och Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 139. 
183 Andersson m.fl., kommentar till 2 kap. 32 § IL. 
184 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 300 f.  
185 SOU 2017:27, s. 404 och ovan 4.2.  
186 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 138 f.  
187 Se SOU 2017:27, s. 183 ff.  
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5.3 Innebörden och betydelsen av den föreslagna avskattningen 

5.3.1 Avskattningen i en rättslig kontext 

Avskattningen syftar till att den annars skattefria värdestegringen i paketerade fastigheter ska tas 

upp till beskattning. För att få fram en eventuell värdestegring ska de paketerade fastigheterna 

som ett led i avskattningen anses avyttrade av paketeringsbolaget. Att en avyttring, om än en fiktiv 

sådan, skett innebär nämligen att en kapitalvinstberäkning ska göras.188 Hur en kapitalvinst-

beräkning ska genomföras för fastigheter ägda av juridiska personer följer av huvudregeln i 44 

kap. 13 § IL. Här framgår det att en kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för 

den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Kapitalvinsten motsvarar på så sätt den 

värdestegring som förekommit i fastigheten sedan den förvärvades.189 

Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningsvärdet för tillgången minskat med förbättrings-

utgifter. I avskattningssituationen utgörs omkostnadsbeloppet därför av den paketerade 

fastighetens skattemässiga värde. Av exemplet ovan följer det att den paketerade fastighetens 

skattemässiga värde uppgår till 20 mnkr.190 Avdrag medges vidare vid kapitalvinstberäkningen 

för förbättringsutgifter enligt 44 kap. 12–13 §§ IL och hos paketeringsbolaget gjorda värde-

minskningsavdrag på fastigheten ska återföras eller dras av med beaktande av 26 kap. IL och 45 

kap. 16 § IL.191 Som ersättning för de vid avskattningen avyttrade fastigheterna fungerar 

fastigheternas uppskattade marknadsvärden.192 Låt vara att marknadsvärdet på fastigheten har 

uppskattats till 30 mnkr. Låt också vara att inga värdeminskningsavdrag eller förbättringar har 

hunnits gjort på fastigheten under paketeringsbolagets ägo.  

Om fastigheten har ägts av det fastighetsägande bolaget, det vill säga paketeringsbolagets ägare, 

under en lång tid innan underprisöverlåtelsen av fastigheten till paketeringsbolaget äger rum, kan 

det skattemässiga värdet på den paketerade fastigheten vara mycket lågt i förhållande till de 

marknadsvärde som fastigheten idag har på marknaden. Förvärvades den numera paketerade 

fastighet för 25 år sedan innebär detta att ägaren under alla dessa år kunnat gjort värdeminsknings-

avdrag. Det är därför sannolikt att skillnaden mellan det skattemässiga värdet och det idag rådande 

marknadsvärdet på den paketerade fastigheten är stor eftersom omkostnadsbeloppet kan vara så 

lågt. Allt detta innebär att den kapitalvinst som räknas fram vid kapitalvinstberäkningen i samband 

med avskattningen, kan komma att bli stor. Med de ovan redovisade siffrorna uppgår kapital-

vinsten efter avskattningen till 10 mnkr (30 mnkr – 20 mnkr).  

Det är denna förmodat, liksom i kommittédirektivet och utredningen förutsatt, stora kapitalvinst 

som ska tas upp till beskattning som en intäkt hos paketeringsbolaget.193 Den fiktiva kap-

italvinsten om 10 mnkr ska nämligen paketeringsbolaget lägga till sitt skattepliktiga resultat.194 

Det skattepliktiga resultatet beräknas enligt 14 kap. 2 § IL på bokföringsmässiga grunder. Den 

skattemässiga inkomstberäkningen är därmed det resultat som framkommer av den bolagets 

bokföring. Inkomster tas har upp som en intäkt och utgifter dras av som en kostnad.195 Om 

                                                 
188 SOU 2017:27, s. 194 f.  
189 Kleerup & Rydin, Fastigheten och skatten, s. 115 f.  
190 SOU 2017:27, s. 266 och Kleerup & Rydin, Fastigheten och skatten, s. 115 f. 
191 Kleerup & Rydin, Fastigheten och skatten, s. 115 f.  
192 SOU 2017:27, s. 195.  
193 Det var ju den långa avskrivningstiden som föranledda behovet av att motverka paketerade fasighetstransaktioner och inte 

andra paketeringsbara tillgångar, se 4.2. ovan.  
194 Kleerup & Rydin, Fastigheten och skatten, s. 120. 
195 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 246 f.  
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paketeringsbolaget inte är ett rörelsedrivande bolag, vilket det i utredningen förutsätts, har denne 

förmodligen inga eller endast små kostnadsposter i sin verksamhet vilket innebär att det 

skattepliktiga resultatet hos paketeringsbolaget oavkortat kan komma att bestå av kapitalvinsten 

från avskattningen.  

Att märka är också att en fastighets skattemässiga värde också kan vara noll. Detta kan ske om 

fastighetens anskaffningsvärde hos paketeringsbolagets ägare helt kunnat skrivas av genom årliga 

värdeminskningsavdrag i 25–50 år. Den fiktiva kapitalvinsten består i dessa fall oavkortat av de 

marknadsvärde fastigheten enligt värdering anses ha, något omkostnadsbelopp i form av ett 

skattemässigt värde för fastigheten finns ju i dessa fall inte.196 Med omständigheterna ovan skulle 

detta innebära att kapitalvinsten som ska läggas till det skattepliktiga resultatet uppgår till 30 

mnkr.  

På det skattepliktiga resultatet, som fastställs vid bokslutet efter avslutat räkenskapsår, ska 

parkeringsbolaget betala 22 procent bolagsskatt. Detta följer av 13 kap. 2 § och 66 kap. 10 § IL. 

Med de ovan redovisade siffrorna med en kapitalvinst om 10 mnkr och inga rörelsekostnader i sin 

bokföring, ska paketeringsbolaget betala bolagsskatt om 2,2 mnkr (10 mnkr x 0,22). Skulle 

kapitalvinsten uppgå till 30 mnkr, de vill säga i de fall det skattemässiga värdet på fastigheten är 

noll, kommer skatten som belastar bolaget uppgå till 6,6 mnkr. Bolagets enda likvida medel, med 

de förutsättningar som lagts fram ovan, är en kassa om 50 000 kronor och hela denna varken 

räcker inte till eller får användas för att betala skatten. Därför är det sannolikt att skatten efter 

bokslutet vid räkenskapsårets slut förblir obetalad. Detta gör att en skatteskuld om 2,2 mnkr efter 

bokslutet kommer belasta paketeringsbolagets skulder.197 

5.3.2 Skattebördan i en rättslig kontext  

5.3.2.1 Paketeringsbolagets finansiering av skatten 

Kritikerna till det aktuella lagförslaget har uttryckt att det flesta problem med förslaget i praktiken 

uppstår i förhållande till betalningen av den skatt som kommer utgå på den fiktiva kapitalvinsten 

i paketeringsbolaget. Deras uttalande kommer av det att den skatt paketeringsbolaget ska betala 

endast har negativ påverkan på bolagets likviditet eftersom inget nytt kapital har tillskjutits 

paketeringsbolaget vid avskattningen.198 Detta uttalande bekräftas av det som redovisats ovan. 

Paketeringsbolaget berikas inte av avskattningen och åläggs ändå en skattebörda i samband med 

avskattningen. Den kassa paketeringsbolaget har efter att ha nybildats uppgår till 50 000 kr. Denna 

har konstaterats varken kunna inte räcka till att betala en skatteskuld om 2,2 mnkr eller ens 

obegränsat kunna användas med hänsyn till tvångslikvidationsreglerna i 25 kap. ABL. Därför 

måste paketeringsbolaget finansiera skatten på annat sätt.  

Ett större aktiekapital kan tillskjutas paketeringsbolaget vid dess bildande genom att bolaget förses 

med aktier till ett högre kvotvärde. Detta innebär att bolagets kassa stiger i motsvarande mån. Med 

ett större aktiekapital kan en större del av kassan förbrukas innan dess att värdet av halva 

aktiekapitalet är förbrukat och tvångslikvidationsförfarandet inträder. På så sätt kan möjligen 

skatten finansieras med hjälp av ett större aktiekapital. Med tanke på den storleksordning de 

paketerade fastigheternas marknadsvärden förväntas uppgå till och den därpå följande 

storleksordningen på skatteskulden, skulle aktiekapitalet dock behöva vara avsevärt stort. Med de 

                                                 
196 SOU 2017:27, s. 126.  
197 Drefeldt & Törning, Redovisa rätt 2017, s. 920 f.  
198 SOU 2017:27, s. 394 f. 
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omständigheter som redovisats ovan skulle aktiekapitalet tillika kassan i paketeringsbolaget 

behöva uppgå till åtminstone ca 5 mnkr för att kassan skulle kunna användas för att betala 

skatteskulden om 2,2 mnkr.199 Detta borde i sin tur innebära att värdet på paketeringsbolaget är 

högre än om bolaget skulle haft ett mer vanligt aktiekapital om 50 000 kr-100 000 kr.200 Detta 

skulle kunna innebär att paketeringsbolagets köpare kommer behöva betala ett högre pris vid köp 

av paketeringsbolaget vilket framstår som mindre förmånligt. Dessutom förutsätter detta också att 

paketeringsbolagets ägare såsom bolagsstiftare har 5 mnkr att tillföra paketeringsbolaget i 

aktiekapital. Ett större aktiekapital är därför ett mindre bra sätt att finansiera avskattningsskatten. 

Om paketeringsbolaget har den konstruktionen som ovan beskrivits och därmed har ett 

aktiekapital och en kassa om 50 000 kr och skatten om 2,2 mnkr ska betalas kommer bolaget själv 

inte kunna betala skatten. För att finansiera skattebetalningen kommer paketeringsbolaget behöva 

få pengar utifrån. I utredningen föreslås detta ske genom att paketeringsbolagets ägare tillskjuter 

bolaget ett bidrag att betala skatten med. Skulle däremot paketeringsbolaget utan ägarens hjälp 

finansiera skatten skulle detta behöva ske genom att paketeringsbolaget exempelvis lånar pengar 

eller omvandlar tillgångar till likvida medel genom att sälja dem.201 Den tillgången som 

paketeringsbolagets skulle kunna sälja är fastighet. Den paketerade fastigheten kommer dock av 

förklarliga skäl sannolikt inte önskas säljas till en extern part för det här syftets skull. Tanken med 

en fastighetspaketering är givetvis avhängig av att paketeringsbolaget har kvar fastigheten i sin 

ägo. Används istället lånade pengar för att betala en skatteskuld så omvandlas pengarna som lånats 

inte till något annat värde i form av tillgångar. Istället blir lånet bara en ren skuldbelastning genom 

att en skuld, skatteskulden, ersätts av en annan skuld, låneskulden. Bolaget förblir därför lika 

skuldsatt som tidigare.202 Detta är således inte heller en fördelaktig lösning.  

5.3.2.2 Insufficiens   

Avskattningen innebär för paketeringsbolaget, om denne inte förmår betala skatten, att denne 

åläggs en skuld, skatteskulden. Paketeringsbolagets skulder stiger med skatteskulden och kan 

därför befaras överstiga paketeringsbolagets tillgångar.203 Existensen av skatteskulden efter bok-

slutet kan nämligen ensamt innebära att skulderna överstiger tillgångarna. Om exemplet ovan följs 

kan detta förklaras på följande sätt. På tillgångssidan i paketeringsbolaget finns kassan om 50 000 

kronor och fastigheten om 20 mnkr. Den fiktiva kapitalvinsten om 10 mnkr innebär inte att några 

pengar berikar paketeringsbolaget varför denna inte kommer utgöra en tillgång hos bolaget. 

Paketeringsbolaget har förutsatts vara ett inte rörelsedrivande bolag varför inga andra intäkter 

eller tillgångar sannolikt finns i bolaget. På skuldsidan i paketeringsbolagets balansräkning finns 

aktiekapitalet om 50 000 kr, skulden från förvärvet av fastigheten om 20 mnkr och så skatte-

skulden om 2,2 mnkr. Detta innebär att paketeringsbolagets skulder efter det att skatteskulden 

uppstod överstiger bolagets tillgångar med 2,2 mnkr.204 

Skatteskuldens existens på skuldsidan innebär därför att bolaget har blivit insufficient. Med detta 

avses att bolagets ännu inte förfallna skulder överstiger värdet av tillgångarna i bolaget.205 Insuff-

iciens är i sin tur ett tecken på sådan kapitalbrist som avses i 25 kap. 13 § 1 st. 1 p ABL och som 

                                                 
199 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 105–115.  
200 Sacklén, Om skyddet för aktiebolagets borgenärer, s. 178. 
201 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 92-98.  
202 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 338.  
203 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 338.  
204 Se SOU 2017:27, s. 232. 
205 Melin, Juridikens begrepp, s. 204. 
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kan utlösa ett tvångslikvidationsförfarande.206 Det är den här tvångslikvideringen som 

utredningens kritiker menar kan utlösas av skatten från avskattningen av de paketerade 

fastigheterna.207  

Tvångslikvidationsförfarandet kan dock hävas genom att den paketerade fastighetens värde skrivs 

upp i den kontrollbalansräkning som ska upprättas i enlighet med reglerna i 25 kap ABL. Kontroll-

balansräkningen ska ge en bild av hur bolagets tillgångar och skulder skulle se ut vid ett konkurs-

förfarande och avgör därför om den kapitalbrist som visat sig är illa nog att tvångslikvidering ska 

ske. Av den anledningen får alla tillgångar skrivas upp från deras bokförda värde till ett uppskattat 

marknadsvärde eftersom det är detta värdet bolaget förväntas få om tillgångarna realiseras vid en 

konkurs.208 Av den anledningen att det är tillgångarnas övervärden som ska redovisas i kontroll-

balansräkningen behövs ingen uppskrivningsfond motsvarande ”uppskrivningen” redovisas på 

balansräkningens skuldsida.209 Fastigheten i paketeringsbolaget får därför skrivas upp från det 

skattemässiga värdet om 20 mnkr till marknadsvärdet om 30 mnkr. Värderas fastigheten i 

paketeringsbolaget till marknadsvärdet om 30 mnkr överstiger inte längre skulderna bolagets 

tillgångarna. Istället överstiger tillgångarna skulderna. Även om en identifierad kapitalbrist på det 

här sättet inte leder hela vägen till en tvångslikvidering innebär dock alltid insufficiensen att en 

sanktionerad handlingsplikt utlöses. Upprättas exempelvis inte en kontrollbalansräkning i detta 

skede blir paketeringsbolagets styrelse personligt ansvariga för bolagets förpliktelser som därefter 

uppkommer.210 

Huruvida bolaget är insufficient eller inte avgörs dock inte i en kontrollbalansräkning utan detta 

bestäms i den vanligt förekommande redovisningen i bolagets balansräkning. Enligt de redo-

visningsregler som i allmänhet gäller för paketeringsbolag, det vill säga redovisningsreglerna 

kallade K2 och K3, får fastigheters värde också skrivas upp i redovisningen.211 Vad gäller de 

bolagen som valt K3 gäller dock samma begränsningar som vid kontrollbalansräkningen varpå 

det högsta värdet utgörs av marknadsvärdet.212 När det kommer till de paketeringsbolag som följer 

regelverket kallat K2 gäller däremot att dessa bolag bara får skriva upp fastigheter till som mest 

taxeringsvärdet.213  

När en fastighet skrivs upp i den vanliga balansräkningen enligt K2 och K3 skapas de, olikt vad 

gäller kontrollbalansräkningen, bundet eget kapital med ett belopp som motsvarar uppskriv-

ningen i form av en uppskrivningsfond på balansräkningens skuldsida.214 Eftersom uppskriv-

ningar i vanligt förekommande redovisning på det här sättet skapar motsvarande värden på 

balansräkningens skuldsida innebär detta att uppskrivningen inte har samma läkande effekt vad 

gäller insufficiensen som uppskrivningen vid kontrollbalansräkningen hade.  

Enligt redovisningsreglerna kallade K2 fick fastigheten skrivas upp till som mest taxeringsvärdet. 

Ett taxeringsvärde får motsvara som mest 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Värderingen 

görs var sjätte år varför det gällande taxeringsvärdet kan halta i förhållande till det för dagen 

                                                 
206 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 337 ff och 393 ff. 
207 SOU 2017:27, s. 395.  
208 Se 25 kap. 14 § ABL och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 339. 
209 Andersson m.fl., kommentar till 25 kap. 14 § 2 p ABL. 
210 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 337 ff och 393 ff. 
211 SOU 2017:27, s. 228 ff. 
212 4 kap. 6 § årsredovisningslag (1995:1554) och Drefeldt & Törning, Finansiell rapportering enligt K3, s. 386 f.  
213 Drefeldt & Törning, Årsredovisning enligt K2, s. 209. 
214 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 114.  
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rådande marknadsvärdet.215 Låt vara att den fastighet som idag beräknas vara värd 30 mnkr har 

ett taxeringsvärde som för fem år sedan har beräknats på ett marknadsvärde om 28 mnkr. Detta 

skulle innebära att fastigheten som tillgång i balansräkningen fick skrivas upp till som mest 21 

mnkr. Detta innebär att skulderna fortfarande är större än tillgångarna och att bolaget, trots 

uppskrivningen, är insufficient. På tillgångssidan finns kassa om 50 000 kr och en fastighet 

uppskriven till 21 mnkr medans det på skuldsidan finns ett aktiekapital om 50 000 kr, en 

uppskrivningsfond om 1 mnkr och en skuld om 20 mnkr för fastigheten och en skatteskuld om 

2,2 mnkr. Skulderna överstiger tillgångarna med 2,2 mnkr varför paketeringsbolaget fortfarande 

är insufficient.  

Effekten blir detsamma för de bolag som följer redovisningsreglerna i K3. Skillnaden blir att 

värdena blir större och en del av uppskrivningsbeloppet hamnar som en ytterligare skuldpost 

eftersom 22 procent av uppskrivningen här ska redovisas som en latent skatt.216 Vid en 

uppskrivning i enlighet med redovisningsreglerna kallade K3 finns med förutsättningarna ovan 

på tillgångssidan finns kassa om 50 000 kr och en fastighet uppskriven till 30 mnkr. På skuldsidan 

finns ett aktiekapital om 50 000 kr, en skuld om 20 mnkr för fastigheten, bundet eget kapital 

genom uppskrivningsfond om 7,8 mnkr vid sidan om en latent skatteskuld om 2,2 mnkr och så 

slutligen skatteskulden om 2,2 mnkr. Skulderna överstiger tillgångarna med 2,2 mnkr varför också 

enligt dessa regler paketeringsbolaget fortfarande är insufficient. 

5.3.2.3 Insolvens  

Insufficiens är det första stadiet av kapitalbrist i ett bolag. Nästa stadie kallas insolvens. Det här 

andra stadiet inträder när bolagets skulder överstiger tillgångarna och skulderna är förfallna till 

betalning.217 Paketeringsbolagets skulder överstiger tillgångarna under samma premisser som 

beskrivits ovan. När skulden från paketeringsbolagets förvärv av fastigheten förfaller till betalning 

är avhängigt av de överlåtelsehandlingar som skrevs i samband med underprisöverlåtelsen.218 När 

paketeringsbolagets skatteskuld förfaller till betalning är avhängigt av deklarationsförfarandet.219 

Inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket sex månader efter det att beskattningsåret gått 

ut. Med kalenderår som räkenskapsår går beskattningsåret ut den 31 december och inkomst-

deklarationen ska då vara inkommen Skatteverket den 1 juli. Vad gäller paketeringsbolagets 

skatteskuld är det deklarationen året efter avskattningsåret som är den aktuella deklarationstid-

punkten. Om paketeringsbolaget inte har betalat skatten om 2,2 mnkr innan deklarationstid-

punkten kommer paketeringsbolaget ha ett underskott på skattekontot när skatten genom dek-

larationen sedan fastställs. Skatten fastställs genom att beslut om slutlig skatt utfaller. Efter det att 

underskottet på skattekontot fastställts så förfaller skatten till betalning 90 dagar senare.220  

Att ett bolag beaktas som insolvent innebär att bolaget är på obestånd. Att ett bolag är på obestånd 

är i sin tur är den krisindikator som utlöser konkurslagens regler om när ett bolag ska sättas i 

konkurs.221 Om paketeringsbolaget har ett fortsatt underskott på skattekontot 90 dagar efter det 

att skatten blivit fastställd och efter att Skatteverket skickat ut betalningsuppmaningar, kan 

Skatteverket lämna över skatteskulden till Kronofogden för indrivning. Om sedan varken kontakt 

                                                 
215 5 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och Lodin m.fl., Inkomstskatt, del I, 2015, s. 262 f. 
216 4 kap. 6 § årsredovisningslag (1995:1554) och Drefeldt & Törning, Finansiell rapportering enligt K3, s. 386 f.  
217 Melin, Juridikens begrepp, 2007, s. 204 f.  
218 Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld, s. 87 f.  
219 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 45 och 75 ff.    
220 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 45 och 75 ff.    
221 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 384.  
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med gäldenären eller andra vidtagna åtgärder leder till frivillig betalning, ska Skatteverket normalt 

ansöka om att sätta bolaget med den förfallna skatteskulden i konkurs.222 Fastställs därför 

underskottet på skattekontot hos Skatteverket i augusti året efter avskattningsåret kan Skatteverket 

i november ansöka om att försätta paketeringsbolaget i konkurs.  

5.4 Sammanfattande analys  

Lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter drabbar paketeringsbolaget hårt. Detta 

kommer av den motsättning som råder mellan paketeringsbolagets konstruktion och avskatt-

ningens innebörd. Paketeringsbolagets konstruktion är grunden till dennes oförmåga att betala den 

skatt som avskattningen generar. Oförmågan att betala skatten leder till en skatteskuld som kan 

ge upphov till insufficiensen hos paketeringsbolaget. Detta följer av det faktum att inte 

paketeringsbolaget berikats av någon tillgång av något slag som motsvarar uttaget av skatt 

kommer bolagets skulder överstiga värdet på tillgångarna. Det är också i detta som avsteget från 

skatteförmågeprincipen är taget i. Det vill säga i det att paketeringsbolaget åläggs en skattebörda 

utan att ha vunnit skatteförmåga efter att ha berikats med en inkomst.  

Om underskottet på paketeringsbolagets skattekonto hos Skatteverket fastställs en kort tid efter 

det att inkomstdeklarationen inlämnas i juli är skatten med säkerhet förfallen till betalning i 

november. Innan denna tidpunkt är det således av vikt att paketeringsbolaget på ett eller annat sätt 

har blivit förmögen att betala skatten för att undvika att en konkurs annars kan bli aktuell. Oavsett 

när skatten efter avskattningen betalas eller huruvida kapitalbristen i paketeringsbolaget leder till 

tvångslikvidation eller konkurs framgår ändå en fördelning av skattebördan på det sätt som 

avskattningen innebär uppenbara problem vad gäller paketeringsbolagets finansiering av skatten.  

Det aktuella lagförslaget, i och med denna motsättning som råder mellan paketeringsbolagets 

konstruktion och avskattningens innebörd, innebär att ett avsteg från skatteförmågeprincipen görs 

i ett sammanhang där avstegets negativa konsekvenser blir mycket uppenbara. Den ovan gjorda 

redogörelsen visar hur uppkomsten av en skattebörda utan en motsvarande inkomst och därmed 

skatteförmåga drabbar ett bolag negativt. Ytterligare motsättningar mellan paketeringsbolagets 

konstruktion och avskattningens innebörd uppstår med anledningen av att upprinnelsen till 

förslaget att motverka just fastighetspaketeringar var att kapitalvinsten som undgick beskattning 

vid fastighetspaketeringar var förmodat stora. Det är denna stora kapitalvinst som undgick 

beskattning som med neutralitetsprincipen som motiv nu omvänt ska tas upp till beskattning. Det 

är därför en i utredningen förutsatt stor skattebörda som åläggs det inte rörelsedrivande 

paketeringsbolaget utan beaktande av skatteförmågeprincipen.  

När lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter och det däri tagna avsteget från skatte-

förmågeprincipen sätts i en vidare rättslig kontext kommer skatteförmågeprincipens funktion som 

bärare av ett rättvisekrav fram. Genom att förslaget innebär att skatteförmågeprincipens tankar 

om en rättvis fördelning av skattebördan inte beaktas kan därmed en principiellt orättvist fördelad 

skattebörda förverkligats genom förslaget. Utöver detta kan det ovan anförda ge stöd för att 

förslaget om avskattning av paketerade fastigheter också kommer upplevas som orättvist av dem 

som drabbas av regleringen. Att i huvudsak tomma bolag och inte rörelsedrivande bolag ska 

åläggas en skattebörda genom avskattningen utan grund i en skatteförmåga kommer upplevas som 

                                                 
222 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 87 f och Skatteverket, Konkurs och annan avveckling. 
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orättvist. Framförallt när skattebördan kan generera en skatteskuld vars existens kan leda till 

mycket negativa konsekvenser.  

Paketeringsbolagets betalningsoförmåga vad gäller skatten känns förutsebar och en given konse-

kvens av förslaget. En uttalad medvetenhet finns också i utredningen om att lagförslaget innebär 

att avsteg från skatteförmågeprincipen tas. Samma sak gäller det faktum att kapitalbristen i 

paketeringsbolaget är ett väsentligt problem som avsteget för med sig. Att så är fallet kan i vart 

fall anas i och med att avsteget från skatteförmågeprincipen i utredningen föreslås hanteras genom 

att skatterättens möjlighet till kapitaltillskott, det vill säga koncernbidrag, ska utnyttjas för att läka 

betalningsoförmågan. Förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen är alltså att 

detta ska läkas genom nyttjande av koncernbidrag. I det nästkommande kapitlet ska det i utred-

ningen förekommande förhållningssättet till avsteget från skatteförmågeprincipen undersökas.  
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6 Det i utredningen presenterade förhållningssättet till avsteget från 

skatteförmågeprincipen 

6.1 Inledning  

Kapitlet ovan har visat att paketeringsbolaget kommer möta stora svårigheter att, på egen hand, 

finansiera den skatt som ålagts bolaget i och med avskattningen. Det här kapitlet avser pröva det 

förhållningssätt till avsteget från skatteförmågeprincipen som förekommer i utredningen. Förhåll-

ningssättet i utredningen består i att avsteget från skatteförmågeprincipen, till följd av möjligheten 

att nyttja koncernbidragsinstitutet, kan göras oväsentligt. I utredningen menas nämligen att alla 

parterna i paketeringstransaktionen ska ses som en enhet där parterna kan berika varandra varför 

den orättvist fördelade skattebördan inte behöver vara ett problem.223 I det här kapitlet ska det 

undersökas vilka problem som uppdagas i anslutning till det i utredningen tagna förhållningssättet 

till avsteget från skatteförmågeprincipen.  

Paketeringsbolagets uppenbara betalningssvårigheter rörande skatten föreslås i utredningen lösas 

med ett kapitaltillskott från paketeringsbolagets ägare.224 I utredningen talas de inte om möjlig-

heten till att berika ett dotterbolag med andra typer av kapitaltillskott än koncernbidrag. Lyfts 

blicken från skatterättensområde finns det vid sidan av koncernbidragen en i civilrättslig konstruk-

tionen där kapital tillskjuts genom aktieägartillskott.225 Denna typ av tillskott ska nedan prövas 

som ett sätt att förhålla sig till avsteget från skatteförmågeprincipen vid sidan av kapitaltillskott 

genom koncernbidrag. 

6.2 Kapitaltillskott genom koncernbidrag och aktieägartillskott 

6.2.1 Koncernbolagens autonomi  

Innan de båda hanteringsalternativen, koncernbidrag och aktieägartillskott, för att tillhandahålla 

kapitaltillskott till paketeringsbolaget presenteras vidare ska ett grundläggande synsätt för den 

kommande framställningen läggas fram. Detta består i det grundläggande synsätt som inom det 

svenska rättsväsendet innebär att koncerner inte utgör en egen juridisk person. Detta gäller således 

både civilrättsligt och skatterättsligt. Synsättet syns i skatterätten på så sätt att alla de i koncernen 

ingående bolagen ur en skatterättslig synvinkel är en självständig enhet som ska betraktas helt 

autonomt. Paketeringsbolaget är alltså en egen beskattningsenhet.226 Av 6 kap. IL framgår det att 

juridiska personer, det vill säga bland annat aktiebolag, är skattesubjekt. Koncerner å sin sida 

utgör inte skattesubjekt. Detta innebär att varje bolag efter att ha beräknat sitt eget resultat betalar 

och ansvarar för sin egen skatt även inom koncerner. Det fungerar alltså inte så att koncernerna 

som helhet ansvarar för bolagens skattebetalning.227  

Koncernbidrag utgör här ett undantag i skattesystemet från det faktum att varje bolag ska 

behandlas var för sig oavsett om det är ett fristående bolag eller om det ingår i en koncern. 

Undantaget innebär att koncernen fritt ska kunna bestämma om en skattepliktig vinst ska beskattas 

i bolaget där den uppstod eller om den ska kvittas mot ett underskott som finns i ett koncernbolag 

och på så sätt utjämna skattebördan i koncernen.228 Faktum kvarstår dock fortfarande, koncerner 

                                                 
223 SOU 2017:27, s. 195 f och 210 f.  
224 SOU 2017:27, s. 195 f och 210 f.  
225 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 11–17. 
226 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 357 och 361.  
227 Se 6 kap. 3 § IL och prop. 1995/96:10, s. 243.  
228 Prop. 2008/09:40, s. 19.  
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är inte ett skattesubjekt och varje bolag utgör sin egen beskattningsenhet som ensamt ansvara för 

sin skatt.229 Nedan följer nu en kort presentation de två typer av kapitaltillskott, koncernbidrag 

och aktieägartillskott som nämnts i inledningen.  

6.2.2 Skatterättsliga koncernbidrag till paketeringsbolaget  

Koncernbidrag är en typ av kapitaltillskott som kan ges i olika riktningar inom vissa koncerner, 

om förutsättningarna i 35 kap. IL, är uppfyllda.230 Kapitaltillskott genom koncernbidrag är en 

skatterättslig konstruktion varför frågan om huruvida rätt att ge koncernbidrag avgörs i samband 

med deklarationen. Det är också här koncernbidraget ska redovisas. I inkomstdeklarationen syns 

också koncernbidragets särdrag i förhållande till andra kapitaltillskott. Detta består i att 

koncernbidraget utgör ett skattemässigt avdrag för givaren och som en skattepliktig intäkt för 

mottagaren.231  

Vad som är klart så långt är att koncernbidragen är ett så kallat skattemässigt resultatpåverkande 

kapitaltillskott genom att det genom skatteplikten och avdragsrätten påverkar bolagens 

skattemässiga resultat.232 Vad gäller de redovisningsmässiga och de ekonomiska konsekvenserna 

för koncernbidrag så är dessa inte reglerade i lag.233 I praxis har det klargjorts att ett koncernbidrag 

innebär att det mottagande bolaget berikas med ett värde motsvarande koncernbidraget.234 Ett 

koncernbidrag består därmed av en värdeöverföring mellan två bolag och den här 

värdeöverföringen ska ske inom sex månader från beskattningsårets utgång för att det i 

deklarationen till det beskattningsåret kunna utgöra exempelvis en avdragsgill kostnad.235  

När ett koncernbidrag som det nu aktuella ges från ett moderbolag till ett dotterbolag ska dotter-

bolaget redovisa koncernbidraget direkt i balansräkningen. Bidraget ska därför öka dotter-

bolagets egna fria kapital på skuldsidan i balansräkningen. Paketeringsbolagets tillgångar ökar på 

tillgångssidan i balansräkningen på motsvarande sätt. Detta kan till exempel ske genom att 

paketeringsbolagets kassa ökar på motsvarande sätt.236  I avskattningssituationen är det sannolikt 

att ett koncernbidrag lika stort som skatten till följd av avskattningen lämnas. Mottar paketerings-

bolaget ett koncernbidrag som ska redovisas deklarationen som avser de beskattningsår då 

avskattningen skedde kommer alltså beloppet motsvarande koncernbidraget om 2,2 mnkr att tas 

upp som en skattepliktig intäkt tillsammans med den fiktiva kapitalvinsten om 10 mnkr från 

avskattningen. Detta innebär att paketeringsbolaget i deklarationen efter avskattningsåret kommer 

ha skattepliktiga intäkter om 12,2 mnkr och således, beroende på omfattningen av avdragsgilla 

kostnader, betala som mest ca 2,7 mnkr skatt.  

Om ett koncernbidrag om 2,2 mnkr från paketeringsbolagets säljare eller köpare skulle användas 

för att finansiera skatten på motsvarande belopp skulle skatteskulden lösas upp på skuldsidan 

samtidigt som exempelvis kassan på tillgångssidan skulle förbrukas. Kvar på skuldsidan skulle 

aktiekapitalet om 50 000 kr tillsammans med skulden efter förvärvet av fastigheten om 20 mnkr 

finnas. På tillgångssidan skulle motsvarande belopp finnas genom fastigheten om 20 mnkr, oaktat 

att vissa uppskrivningar kan ske, tillsammans med den ursprungliga kassan om 50 000 kr. Att 

                                                 
229 Se prop. 1995/96:10, s. 243 och 6 kap. 3 § IL.  
230 SOU 2017:27, s. 195 f och 210 f. 
231 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 364.  
232 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 11 f. 
233 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 11 f. 
234 RÅ 1999 ref. 74 och RÅ 2001 ref. 79.  
235 Skatteverket, Vad är ett koncernbidrag?.  
236 Von Bahr, Skatte- och redovisningsmässiga synpunkter på koncernbidrag, s. 54 f. 
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paketeringsbolaget får ett koncernbidrag från säljaren eller köparen för att betala skatten från 

avskattningen innebär alltså att paketeringsbolaget är tillbaka i ursprungligt skick trots 

avskattningens inträde. Hur möjligheterna att uppfylla förutsättningarna för koncernbidrag i 35 

kap. IL ser ut för paketeringsbolagets säljare och köparen ska det redogöras för nedan i 6.4.  

6.2.3 Civilrättsliga aktieägartillskott till paketeringsbolaget 

Ett aktieägartillskott är ett kapitaltillskott som ges från en aktieägare till ett aktiebolag. Aktieägar-

tillskottet avser ofta att berika ett bolag som behöver stärka sin finansiella styrka. Detta sker 

genom att aktieägartillskottet ökar bolagets tillgångar utan att dess skulder ökar.237 Aktieägartill-

skotten är tillskillnad från koncernbidragen ett oreglerat institut inom skatterätten. I realiteten är 

inte aktieägartillskotten rättsligt reglerade inom civilrätten heller utan har tagit form i doktrin och 

i praxis. Ett kapitaltillskott som skatterättsligt kallas för ett koncernbidrag och som ges från ett 

moderbolag till ett dotterbolag är enligt civilrätten ett aktieägartillskott.238  

Skillnaden mellan de två varianterna av kapitaltillskott finns i att aktieägartillskottet inte regleras 

av skatterätten och därmed är oberoende av att uppfylla de krav i 35 kap. IL som ställs för att 

koncernbidragsrätt ska föreligga. Aktieägartillskott får alltså ges utan att vissa förutsättningar 

behöver föreligga men medför å andra sidan ingen skattemässig avdragsrätt eller skatteplikt. Detta 

kräver nämligen att kapitaltillskottet skatterättsligt kvalificerar sig som ett koncernbidrag.239  

Redovisningsmässigt ska erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot fritt eget 

kapital vilket innebär att motsvarande kapitaltillskott också hamnar som en tillgång i form av 

exempelvis kassa om aktieägartillskottet avsåg pengar.240 Med detta sagt får aktieägartillskottet 

samma effekt som mottagandet av ett koncernbidrag vilket redovisades ovan bortsett från att ett 

aktieägartillskott inte är skattemässigt resultatpåverkande. Kapitaltillskott i form av aktieägar-

tillskott finns som villkorade och ovillkorade. Skillnaden mellan dessa är att de ovillkorade aktie-

ägartillskotten ges från aktieägaren utan förbehåll om återbetalning.241 Eftersom kapitaltillskottet 

i avskattningssituationen avser läka en kapitalbrist verkar det osannolikt att detta skulle villkoras 

med ett löfte om återbetalning. I situationen med aktieägartillskott till paketeringsbolaget borde 

det vara de ovillkorade aktieägartillskotten som är relevanta. 

6.3 Kapitaltillskottens storlek  

De ovillkorade aktieägartillskotten är i sin konstruktion, som kapitaltillskott utan krav på vederlag, 

en så kallad vederlagsfri värdeöverföring. Detta innebär att aktieägartillskottens förhållande till 

utbetalningsreglerna i 17 kap. ABL blir relevant för diskussion. Vederlagsfria värdeöverföringar 

träffas nämligen normalt av dessa regler vilka begränsar storleken på de värden som vederlagsfritt 

får lämna ett aktiebolag. Värdeöverföringar av detta slag får aldrig ske till större belopp än att de 

ryms inom det givande bolagets fria egna kapital, alltså de belopp som brukar kallas utdelnings-

bara medel.242 Eftersom koncernbidragen civilrättsligt också utgör aktieägartillskott aktualiseras 

samma diskussion även när aktieägartillskotten uppfyller skatterättens krav på att skatterättsligt 

utgöra ett koncernbidrag.243  

                                                 
237 Algotsson, Skatterättsliga frågor kring aktieägartillskott, s. 587.  
238 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 312.  
239 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 11 ff. 
240 Redovisningsrådets akutgrupp, s. 1–2.  
241 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 11 ff.  
242 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 12 ff. 
243 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 312 f.  
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Vad gäller de skatterättsliga koncernbidragens förhållande till 17 kap. ABL så är Skatteverkets 

åsikt i diskussionen relevant. Skatteverket har i den omdiskuterade frågan om huruvida koncern-

bidraget från moderbolag till dotterbolag kan anses vederlagsfria stämt in i tanken om att 

koncernbidrag utgör en vederlagsfri värdeöverföring. Dåvarande Riksskatteverket, uttalade i sin 

Handledning för beskattning av inkomst vid 2003 års taxering att ett lämnande av koncernbidrag 

alltid, och då även vid koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag, utgör en renodlat veder-

lagsfri värdeöverföring. Skatteverkets uttalande innebär att det vid koncernbidrag till dotterbolag 

alltid krävs att koncernbidraget ryms inom moderbolagets utdelningsbara medel.244 I motsvara-

nde handledning för taxeringsåren 2011–2014 uttrycktes samma synsätt, det vill säga att kon-

cernbidrag alltid utgör en vederlagsfri värdeöverföring, men med den skillnaden att Skatteverket 

inte längre var säker på att det alltid krävdes att koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag 

ryms inom utdelningsbara medel.245 I Skatteverkets rättsliga vägledning för år 2017 framhålls 

samma oklara ståndpunkt.246 

Den civilrättsliga litteraturen har motsatt Skatteverket anfört att koncernbidrag utgivna från ett 

moderbolag till dotterbolag i allmänhet inte kan anses vara vederlagsfria. Här är det riktningen av 

kapitaltillskottet som ansetts avgörande. Det är också riktningen av kapitaltillskottet, från aktie-

ägande moderbolag till dotterbolag, som gör tillskottet civilrättsligt till just ett aktieägartillskott.247 

Anledningen till att riktningen av kapitaltillskottet och därmed etiketten aktieägartillskott blir 

relevant är att aktiebolagslagens utbetalningsregler i 17 kap. ABL i samband med dessa som 

huvudregel inte behöver beaktas. Detta kommer av de faktum att aktieägartillskottet ökar värdet 

på moderbolagets tillgång, det vill säga dotterbolagets aktier. Alltså blir inte aktieägartillskottet 

vederlagsfritt om det mottagande dotterbolagets aktier stiger i motsvarande mån. Detta innebär att 

moderbolaget oavsett storleken på sitt fria egna kapital kan ge hur stora aktieägartillskott som 

helst.248 Det här synsättet har bekräftats i praxis genom NJA 2008 s. 1129.249 

Undantag från denna huvudregel gällande aktieägartillskott finns dock. Är det mottagande 

dotterbolaget insolvent ska kapitaltillskottet, alltså det skatterättsliga koncernbidraget eller det 

civilrättsliga aktieägartillskottet, ändå anses utgöra en vederlagsfri värdeöverföring. Eftersom 

mottagaren är insolvent kan nämligen inte aktiernas värde anses stiga motsvarande de värde som 

tillskjutits bolaget. Detta undantag bekräftas i propositionen till den nya aktiebolagslagen. Här 

uttrycks dock inte undantaget just avhängigt av insolvens utan istället uttrycks det gälla att ”Om 

dotterbolagets ekonomiska ställning […]  är sådan att tillskottet inte, eller endast delvis, påverkar 

värdet på dotterbolagsaktierna, kan transaktionen vara att betrakta som en [vederlagsfri] 

[reviderat] värdeöverföring”. Enligt förarbetena är det alltså inte bara tillståndet av insolvens som 

är avgörande.250 Något prejudicerande fall på när aktieägartillskott blir en vederlagsfri värdeöver-

föring verkar dock inte finnas. Sannolikt måste situationen huruvida värdet på mottagarens aktier 

ökar i värde bedömas från fall till fall.251   

                                                 
244 Riksskatteverket, Handledning år 2003, s. 173.  
245 Skatteverket, Handledning år 2011, s. 187, Skatteverket, Handledning år 2012, s. 2167, Skatteverket, Handledning år 2013, 

s. 2213 och Skatteverket, Handledning år 2014, s. 1254.  
246 Skatteverket, Vad är ett koncernbidrag?. 
247 Se Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 14 f, Von Bahr, Skatte- och redovisningsmässiga synpunkter på 

koncernbidrag, s. 54 f och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 310.  
248 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 14 f.  
249 NJA 2008 s. 1129. 
250 Prop. 2004/05:85, s. 386.  
251 Jilkén & Uggla, Kapitaltillskott inom bolagssektorn, s. 14.  
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Om nu paketeringsbolagets ställning som en insolvent mottagare av koncernbidrag är avgörande 

så är denna tidpunkt avhängig då skatteskulden förfaller till betalning.  Detta sker först 90 dagar 

efter det att beslut om slutlig skatt utfallit. Eftersom skatten förfaller 90 dagar efter beslut om 

slutlig skatt, är den tidsperiod då koncernbidrag i obegränsad storlek kan utbetalas, lång. Skatten 

fastställs ju först efter att deklarationen lämnats in ca 6 månader efter avskattningsåret tillika 

beskattningsårets utgång.252  

Vissa röster i den civilrättsliga doktrinen har dock, olikt vad som beskrivits ovan, hävdat att 

aktieägartillskott eller koncernbidrag till ett dotterbolag ska betraktas som en vederlagsfri 

värdeöverföring redan när det mottagande dotterbolaget är insufficient.253 Också det som uttryckt-

es i nya aktiebolagslagens proposition kan anses antyda att det snarare är bolagets ekonomiska 

ställning överlag snarare än just insolvensen som är avgörande.254 Som beskrivits ovan skiljer sig 

insufficiensen från insolvensen på den punkten att skulderna som överstiger värdet på tillgångarna 

inte behöver vara förfallna till betalning.255 Detta innebär att paketeringsbolaget kan vara 

insufficient i samma ögonblick som skatteskulden uppstår. Skatteskulden finns i paketerings-

bolaget efter det att det skattepliktiga resultatet fastställts och skatten beräknats vid bokslutet efter 

det räkenskapsår då avskattningen skedde.256 Från och med denna tidpunkt, borde alltså begräns-

ningar i hur stora kapitaltillskott paketeringsbolagets ägare kan tillhandahålla bli aktuella.  

Sammantaget måste det efter detta kunna konstateras att det finns begränsningar i hur stora 

kapitaltillskott som paketeringsbolaget kan tillföras av sin säljare eller köpare. Detta följer av de 

förmögenhetsförhållanden i form av insufficiens och insolvens som råder i paketeringsbolagets 

som en konsekvens av avskattningen. I utredningen föreslås som beskrivet ovan att det är 

koncernbidragsinstitutet, och inte aktieägartillskott, som ska utnyttjas för att hantera skattebördan 

som utan stöd i skatteförmåga tilldelats paketeringsbolaget. Vad gäller de skatterättsligt reglerade 

koncernbidragen verkar Skatteverkets åsikt vara den att kapitaltillskottet alltid kan behöva 

utrymme i moderbolagets fria egna kapital. Detta skulle innebära att paketeringsbolagets ägare 

alltid är begränsad vad gäller storleken på kapitaltillskottet. Nedan följer en undersökning om hur 

förutsättningarna för koncernbidrag ser ut i de omständigheter det aktuella lagförslaget sätter upp.  

6.4 Koncernbidragsrätt från paketeringsbolagets säljare och köpare 

6.4.1 Allmänt om koncernbidragsrätt 

Som konstaterats ovan kan inte det skatterättsligt reglerade kapitaltillskottet, koncernbidrag, ges 

hur som helst inom koncerngemenskapen. För att koncernbidragsrätt ska föreligga krävs det 

nämligen att förutsättningarna i 35 kap. IL är uppfyllda. Den för det aktuella lagförslaget aktuella 

koncernbidragsrätten tillika den som det i utredningen framgår är den som ska nyttjas, är den rätt 

som avser bidrag från ett moderbolag till ett dotterbolag.257 För att koncernbidragsrätt ska 

föreligga i denna konstellation måste bland annat kravet som uttrycks i 35 kap. 3 § 3 p IL vara 

uppfyllt. Kravet som här presenteras innebär att dotterbolaget, det vill säga paketeringsbolaget, 

                                                 
252 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 45. 
253 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s. 108 f. 
254 Prop. 2004/05:85, s. 386.  
255 Melin, Juridikens begrepp, s. 204 f.  
256 Drefeldt & Törning, Redovisa rätt 2017, s. 920 f.  
257 SOU 2017:17, S. 190 f och 210.  
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måste ha varit ett helägt dotterbolag under såväl givarens som mottagarens hela beskattningsår 

eller beskattningsåret ut efter det att dotterbolaget förvärvades och började bedriva verksamhet.258 

För att ett dotterbolag ska anses vara helägt måste moderbolaget, enligt definitionen i 35 kap. 2 § 

IL, äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget. Med andra ord föreligger koncern-

bidragsrätt bara i kvalificerade koncerner.259 I utredningen har det förutsatts att paketeringsbolaget 

har nybildats eller köpts in av dess moderbolag tillika säljare. Därför har det också i utredningen 

förutsatts att säljaren äger samtliga andelar i paketeringsbolaget varför ägarkravet om 90 procent 

inte anses vara ett problem för koncernbidragsrätten.260 Det här ägarkravet i samband med det 

aktuella lagförslaget om avskattning utvecklas vidare i 6.4.4.  

Ägarstrukturen där moderbolaget äger minst 90 procent i dotterbolaget ska vidare, för att 

koncernbidragsrätt ska föreligga, ha funnits under hela moder- och dotterbolagets beskattningsår 

eller under den resterande delen av beskattningsåret sedan dotterbolaget förvärvats och började 

bedriva verksamhet av något slag.261 Med verksamhet avses inte att bolagets ägare bara tillfört 

bolaget dess aktiekapital. Ett bolag som inte bedriver verksamhet brukar kallas lagerbolag och 

dessa karaktäriseras, på samma sätt som nybildade bolag, av att det är tomma bolag bortsett från 

aktiekapitalet. Därmed borde ett bolag bedriva verksamhet så fort bolaget innehåller andra 

tillgångar och skulder än bara aktiekapitalet.262 Om ett paketeringsbolag köps in under rådande 

beskattningsår och sedan tillförs en fastighet under samma år räcker det alltså att den kvalificerade 

koncernen mellan ägaren och paketeringsbolaget består beskattningsåret ut för att koncern-

bidragsrätt ska föreligga.  

Att paketeringsbolaget under pågående beskattningsår förvärvas eller nybildas i ägarens hand 

utgör alltså inte något problem i förhållande till koncernbidragsreglerna. De problem som uppstår 

i förhållandet mellan koncernbidrag och det aktuella lagförslaget, uppstår istället vid det faktum 

att det krävs att moderbolaget ägt dotterbolaget under ett helt beskattningsår eller från förvärvet 

och hela beskattningsåret ut.263 Nedan ska dessa problem undersökas. Första ska detta ske ur 

säljarens perspektiv för att sedan ske ur köparens perspektiv.  

6.4.2 Koncernbidrag från paketeringsbolagets säljare   

Paketeringsbolagets säljare framgår i utredningen vara den som främst är avsedd att vara givare 

av koncernbidrag. I utredningen framgår nämligen det tilltänkta förfarandet vara sådant att den 

köpeskilling som köparen tillhandahåller säljaren såsom ersättning för andelarna i paketerings-

bolaget ska bestå av två delar. Den ena delen ska vara ersättning för andelarnas värde och den 

andra delen ska vara en ersättning till säljaren för den skatt som kommer utlösas i paketerings-

bolaget vid försäljningen. Det är den senare delen av köpeskillingen som säljaren genom 

koncernbidrag ska ge paketeringsbolaget så att denne kan betala skatten.264 

Problematiken i förhållandet mellan de i utredningen föreslagna reglerna om avskattningen och 

koncernbidrag från säljaren består i det att avskattningen, vilken ger upphov till behovet av 

kapitaltillskottet, aktualiseras av att en ägarförändring i paketeringsbolaget i och med att säljaren 

                                                 
258 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 75 f.  
259 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 75 f.  
260 SOU 2017:27, s. 53 och 159. 
261 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 75 f.  
262 Jfr. prop. 2008/09:40, s. 22 f.  
263 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 75 f.  
264 SOU 2017:27, s. 195.  
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säljer andelarna i detsamma till köparen. Kravet i 35 kap. 3 § 3 p IL har nämligen den betydelsen 

att en ägarförändring den 31 december år 2017 innebär att koncernbidragsrätt för säljaren inte 

finns vid deklarationen år 2018. En sådan ägarförändring omöjliggör nämligen att ägarstrukturen, 

det vill säga den kvalificerade koncernen, bestått mellan givare och mottagare beskattningsåret 

ut.265 Finns det ingen koncernbidragsrätt i deklarationen 2018, som ju avser beskattningsåret 2017, 

finns det ingen möjlighet att lämna koncernbidragsrätt under beskattningsåret och fram till 

deklarationstidpunkten då koncernbidrag annars senast ska lämnas.266   

Den förslagna avskattningen av paketerade fastigheter aktualiseras enligt den föreslagna 25 a kap. 

27 § IL267 när det säljande bolaget avyttrar andelarna i ett paketeringsbolag till det köpande 

bolaget. När avyttringen av andelarna anses ha skett är alltså avgörande för när avskattningen av 

fastigheterna i paketeringsbolaget ska ske.268 När en avyttring anses ha skett beskrivs av huvud-

regeln i 44 kap. 3 § IL och avyttringstidpunkten infaller då ett bindande överlåtelseavtal träffats 

mellan köpare och säljaren.269 Detta synsätt, att avyttringstidpunkten är knuten till träffandet av 

bindande överlåtelseavtal, bekräftas i propositionen 1989/90:110 Om reformerad inkomst- och 

företagsbeskattning.270 Det är också detta synsätt som i utredningen använts när förslaget om 

avskattningen konstruerats. När bindande avtal om aktieöverlåtelse träffats har en avyttring av 

andelarna i paketeringsbolaget skett och avskattningen av fastigheterna utlöses.271  

Vad gäller koncernbidragsrätt enligt i 35 kap. 3 § 3 p IL är det dock inte avyttringen av andelarna 

utan ägandet och därmed äganderätten till andelarna i paketeringsbolaget som styr. Äganderätten 

övergår när den tidigare ägarens tillträde till aktierna upphör. Tidpunkten för avyttringen och 

äganderättsövergången inträffar dock som huvudregel samtidigt genom att bindande avtal om 

aktieöverlåtelse träffas.272 Detta innebär att paketeringsbolagets säljare förlorar sin rätt att ge 

paketeringsbolaget koncernbidrag i samma slag som avskattningen inträder genom att säljaren 

och köparen tecknat avtal om aktieöverlåtelse av paketeringsbolagets aktier. Med detta faller 

utredningens idé om att säljaren med koncernbidrag ska hjälpa paketeringsbolaget att betala 

skatten. Detta innebär nämligen att den avyttring som utlöser avskattningen också innebär att den 

kvalificerade koncernen mellan paketeringsbolaget och dess säljare inte kan bestå hela de 

beskattningsår då avskattningen inträffade.  

Skulle däremot äganderättsövergången läggas på en tidpunkt som infaller beskattningsåret efter 

det beskattningsår då avyttringen skedde, det vill säga efter årsskiftet, skulle säljarens koncern-

bidragsrätt bestå vid deklarationen 2018. Ägandet till andelarna skulle ju då bestå beskattning-

såret 2017 ut och avyttringstidpunkten är då bara avgörande för avskattningen inträde. I utredn-

ingen framhålls att detta är en möjlighet som ska utnyttjas. I utredningen framhålls därför att 

lösningen på säljarens förlorade koncernbidragsrätt är att avyttringstidpunkten och äganderätts-

övergången ska separeras till varsin sida beskattningsårets utgång.273 

                                                 
265 Lodin m.fl., Inkomstskatt, del 2, s. 431.  
266 Skatteverket, Vad är ett koncernbidrag?. 
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Detta föreslås ske genom att äganderättsövergången av andelarna i paketeringsbolagets 

senareläggs till efter utgången av det beskattningsår då avskattningen sker genom en 

tillträdesklausul i aktieöverlåtelseavtalet. På så sätt kan paketeringsbolaget hos sin ursprungliga 

ägare tillika säljaren varit helägt under hela det beskattningsåret tillika avskattningsåret och 

därmed varit helägt hela det år som koncernbidraget ska avse. I utredningen hänvisas det i detta 

sammanhang till RÅ 2006 ref. 58. Här lät rätten tillträdesdagen och inte undertecknandet av 

aktieöverlåtelseavtal vara ledande för att avgöra frågan om dotterbolaget har varit helägt under 

hela moderbolagets beskattningsår.274 Det ska tilläggas att det här förfarandesättet som syftar till 

att inte bli av med koncernbidragsrätten också har bekräftats i doktrinen.275 

Mot detta ska dock hållas att det finns praxis som innebär att separeringen av avyttringstid-

punkten och äganderättsövergången inte alltid håller vid en domstolsprövning. Den praxis som är 

aktuell är den som utvecklats kring tillämpningen av föregångaren276 till dagens 40 kap. IL om 

begränsningar kring tidigare års underskott.277 I de båda fallen RÅ 1981 1:2 och RÅ 1982 1:21 

har tidpunkten för äganderättsövergången, som lagts senare än avyttringstidpunkten, förlorat sin 

avgörande roll till förmån för just avyttringstidpunkten. De situationer som har aktualiserat detta 

är när tidpunkten för äganderättsövergången lagts till en senare tidpunkt som ett försök att 

konstruera en situation med separering, men där det reella tillträdet egentligen inträffat simultant 

med avyttringen.278  

Säljarens koncernbidragsrätt till paketeringsbolaget i anslutning till avskattningsåret måste alltså 

konstrueras på så sätt att äganderättsövergången senareläggs till andra sidan beskattningsåret. 

Konstruktionen är visserligen bekräftad av doktrinen men har genom tiderna inte alltid hålls vid 

en domstolsprövning. I vart fall kan det sammantaget sägas att säljarens koncernbidragsrätt till 

paketeringsbolaget inte kan förutsättas vara given. 

6.4.3 Koncernbidrag från paketeringsbolagets köpare  

När det kommer till koncernbidragsrätt hos paketeringsbolagets köpare aktualiseras samma 

problematik kring kravet i 35 kap. 3 § 3 p IL som aktualiseras vid koncernbidrag från säljaren. En 

första skillnad från säljarens koncernbidragsrätt är dock att det bolag som förvärvas är ett bolag 

som redan bedriver verksamhet i 35 kap. 3 § 3 p IL:s mening.279 Av den anledningen krävs det att 

köparen ska äga paketeringsbolaget under ett helt beskattningsår och inte bara sedan förvärvet.280 

Motsatt säljarens problematik handlar köparens problematik vidare om förvärvandet av 

äganderätten till paketeringsbolagets andelar och inte förlorandet av detsamma. Skillnaden i 

förhållande till koncernbidragsrätten mellan säljaren och köparen är således att den kritiska 

tidpunkten för köparens ägande i paketeringsbolaget infaller vid ingången av det beskattningsår 

som följer på avskattningsåret. Detta är motsatt vad som gällde koncernbidrag från säljaren, där 

ägande behövde finnas vid utgången av avskattningsåret.281   

                                                 
274 SOU 2017:27, s. 190 ff.  
275 Andersson m.fl., kommentar till 35 kap. 3 § 3 p IL. 
276 Lag (1960:63) om förlustavdrag. Lagen upphävdes år 1990 genom proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och 

företagsbeskattning.  
277 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s. 98 f.  
278 RÅ 1981 1:2 och RÅ 1982 1:21.  
279 Se 6.4.1. ovan. 
280 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 365.  
281 Se Lodin m.fl., Inkomstskatt, del 2, s. 431.  
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Har därför avyttringstidpunkten och äganderättsövergången separerats, för att säljaren ska få 

behålla sin koncernbidragsrätt i anslutning till avskattningsåret, saknar köparen således 

koncernbidragsrätt för året efter avskattningsåret. Inträffar avyttringen och avskattningen i 

december år 2017 och äganderättsövergången läggs till februari år 2018 blir konsekvensen den att 

köparen och paketeringsbolaget först under beskattningsåret 2019 kan ha utgjort en kvalificerad 

koncern hela beskattningsåret.282 Misslyckas eller underlåter säljaren, i de lägen äganderätts-

övergången senarelagts, att ge ett koncernbidrag i den utsträckning som behövts uppstår därför 

problem. I dessa lägen kan ju köparen hjälpa paketeringsbolaget med koncernbidrag först två år 

efter avskattningsåret.  

Om avskattningsåret är år 2017 och skatten inte betalats när paketeringsbolaget lämnar sin dek-

laration i juli 2018 kommer det finnas ett underskott på skattekontot. Om den här skatteskulden 

som paketeringsbolaget har till Skatteverket, fastställs en kort tid efter det att inkomstdeklara-

tionen inlämnas i juli, är skulden med säkerhet förfallen till betalning i november år 2018.283 

Misslyckas säljaren med sitt koncernbidrag kan paketeringsbolaget alltså försättas i konkurs innan 

dess att köparen kan tillhandahålla kapitaltillskott på de enligt utredningen föreslagna sättet. 

Koncernbidragsrätt i dessa lägen finns ju först under beskattningsår 2019 och därmed i 

deklarationen 2020.  

Om däremot ingen tillträdesklausul läggs i överlåtelseavtalet så infaller, som sagt ovan, ägande-

rättsövergången samtidigt som avyttringen av aktierna genom undertecknandet av aktie-

överlåtelseavtalet. Detta har ovan konstaterats helt utesluta säljarens koncernbidragsrätt i anslut-

ning till avskattningsåret. Om ett aktieöverlåtelseavtal träffas i december år 2017 utan att tillträdet 

senareläggs har köparen koncernbidragsrätt under beskattningsår 2018. Paketeringsbolaget kan ju 

då vara helägt vid ingången av det nya beskattningsåret och kvalificerad koncern kan bestå hela 

beskattningsåret ut.284 Därmed kan köparen med koncernbidragsrätt ge kapitaltillskott till 

paketeringsbolaget året efter avskattningsåret. Det går därför att konstatera att de omständigheter 

som det aktuella lagförslaget för med sig innebär att säljarens och köparens koncernbidragsrätt i 

anslutning till avskattningsåret utesluter varandra. Nedan ska en situation där koncernbidragsrätt 

i avskattningssituationen och i den konstellationen av bolag helt är uteslutet. 

6.4.4 Koncernbidrag i civilrättsliga koncerner  

I utredningen har det förutsatts att paketeringsbolaget har nybildats eller köpts in av dess 

moderbolag tillika säljare. Därför har det också i utredningen förutsatts att säljaren äger samtliga 

andelar i paketeringsbolaget varför ägarkravet om 90 procent av andelarna inte anses vara ett 

problem för koncernbidragsrätten mellan paketeringsbolaget och dess ägare.285 Däremot är det 

inte omöjligt att paketering av fastigheter också sker i andra bolagskonstellationer. Av den 

anledningen kan det såsom antytts ovan trots allt ändå uppstå problem i förhållande mellan 

ägarkravet i 35 kap. 2 § IL och de föreslagna reglerna om avskattning av paketerade fastigheter.  

Det första steget i en fastighetspaketeringstransaktion består av att en fastighet paketeras i ett 

bolag genom en underprisöverlåtelse. Dessa är möjliga inom kvalificerade koncerner där 

koncernbidragsrätt föreligger men också inom sådana civilrättsliga koncerner som definieras av 

                                                 
282 Se Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 364 f.  
283 Almgren & Leidhammar, Skatteprocessen, s. 87 f och Skatteverket, Konkurs och annan avveckling. 
284 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 364 f.  
285 SOU 2017:27, s. 53 och 159. 
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1 kap. 11 § ABL. En civilrättslig koncern kräver bara ett ägande som motsvarar mer än 50 procent 

av rösterna i bolaget. Anledningen till att underprisöverlåtelser är möjligt också i civilrättsliga 

koncerner är för att en fastighet anses utgöra en sådan verksamhetsgren som avses i 23 kap. 17 § 

IL. Verksamhetsgrenar får nämligen överlåtas genom en underprisöverlåtelse utan att 

koncernbidragsrätt föreligger bolagen emellan. Detta framgår i propositionen 1998/99:15 

Omstruktureringar och beskattning. 286 Att fastigheter är verksamhetsgrenar bekräftas också i den 

aktuella utredningen SOU 2017:27.287 Också det andra steget i en fastighetspaketeringstransaktion 

är också möjlig i andra än kvalificerade koncerner. För att kapitalvinsten vid försäljning av ett 

paketeringsbolag ska vara skattefri krävs det bara att ägandet i paketeringsbolaget motsvarar 10 

procent av rösterna i detsamma. Detta följer av de ägarkrav som finns för att reglerna om 

skattefrihet på näringsbetingade andelar ska vara tillämpliga.288  

Också den föreslagna avskattningen blir aktuellt i civilrättsliga koncerner. För att avskattning ska 

aktualiseras krävs det att det bestämmande inflytandet över paketeringsbolaget förändras.289 Av 

40 kap. 5 § IL och 1 kap. 11 § ABL framgår det att det bestämmande inflytandet innebär att någon 

besitter andelar i bolaget som motsvarar mer än 50 procent av rösterna i detsamma. Detta är 

samma ägandekrav som gäller för civilrättsliga koncerner. Allt detta innebär att avskattning i 

paketeringsbolag kan vara aktuellt i paketeringsbolag med delat ägande. När den ena parten eller 

parterna sedan säljer sin andel som motsvarar som minst 51 procent av rösterna aktualiseras den 

föreslagna avskattningen. Den här typen av delat ägande utesluter koncernbidragsrätt eftersom 

ingen ägare ensamt äger mer än 90 procent av andelarna i paketeringsbolaget. Det går därför att 

konstatera att det finns situationer där avskattning kommer aktualiseras i paketeringsbolaget när 

koncernbidragsrätt helt saknas.  

6.5 Sammanfattande analys  

Att lägga ansvaret för paketeringsbolagets skatteskuld från avskattningen på andra bolag i 

koncernengemenskapen på det i utredningen föreslagna sättet är problematiskt. Alla koncernbolag 

i sig själva utgör en egen juridisk person och en självständig enhet som skatterättsligt ska betraktas 

helt autonomt. Det faktum att det säljande bolaget berikas borde därför inte alls rättfärdiga att 

paketeringsbolaget kan åläggas en skattebörda. Paketeringsbolaget som beskattningsenhet saknar 

skatteförmåga. Att som i utredningen förutsätta att kapitaltillskott ska kunna läka en orättvist 

fördelad skattebörda, avviker från de inom rättsväsendet grundläggande synsättet på koncerner 

och koncernbolagens autonomi. Problematiken kring att det i utredningen föreslås att det 

skatterättsliga kapitaltillskottet ska nyttjas syns också i det att skattesystemet visar sig inte vara 

skapt för att ansvaret för betalningen av en skatt ska kunna åläggas ett annat bolag.  

Vad som är mest problematiskt är att utredningen föreslår att kapitaltillskottet ska ges genom 

koncernbidrag och inget annat. För det första utesluter säljarens och köparens koncernbidragsrätt 

till paketeringsbolaget varandra. Detta får den konsekvensen, om den tilltänkta givaren misslyckas 

med sitt koncernbidrag exempelvis genom att utdelningsbara medel saknades, att den andra 

möjliga givaren genom koncernbidrag inte hjälpa paketeringsbolaget förens långt senare. Med 

tanke på den skatteskuld som i detta läge finns i paketeringsbolaget kan detta innebära att 

paketeringsbolaget försätts i konkurs. För det andra måste koncernbidragsrätten mellan 

                                                 
286 Prop. 1998/99:15, s. 137 f.  
287 Se avsnittet om verksamhetsavyttringar i SOU 2017:27, s. 216.  
288 Andersson m.fl., Skatteplanering i aktiebolag, s. 81 f. 
289 SOU 2017:27, s. 201.  
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paketeringsbolaget och dess säljare kontureras genom tillträdesklausuler. Detta är problematiskt 

av två anledningar. För det första är den här typen av separering är inte en självklar och given 

lösning i och med att den här typen av separeringar underkänts vid domstolsprövningar. För det 

andra kräver separeringen att de bolagen uppmanas till att agera på ett visst sätt till följd av viss 

skatterättslig regleringen. En stor del av den problematik som finns kring de i utredningen 

föreslagna förhållningssättet till den orättvist fördelade skattebördan utgörs vidare av det faktum 

att det finns situationer där de föreslagna reglerna om avskattning är aktuella men där 

koncernbidragsrätt helt saknas. Dessa situationer är då säljarens och köparens koncernbidragsrätt 

uteslutit varandra men framförallt i de fall då avskattningen inträder i civilrättsliga koncerner.   

Det i utredningen förekommande förhållningssättet att det är koncernbidrag som ska nyttjas 

innebär också som en följd av detta att nya neutralitetbrister i skattesystemet skapas. För att 

komma så nära ett sådant resultat med det nyttjande av koncernbidragsinstitutet såsom föreslås i 

utredningen måste koncernbidragsrätten konstrueras genom att valet av civilrättslig eller 

kvalificerad koncern och avtalsinnehåll i form av tilläggsklausuler måste tänkas igenom. Neutral-

itetsprincipen, vilken motiverade lagförslaget och som ju skulle upprätthållas vid utformandet av 

lagförslaget, verkar för en icke-intervenerande skatterättslig lagstiftning. Detta innebär att lagstift-

ningen inte ska påverka de skattskyldigas val av handlingsalternativ. Om lagförslaget om avskatt-

ning blir verklighet kan det vara så att de skattskyldiga bolagen kommer låta den skatterättsliga 

lagstiftningen styra dem i deras agerande.  

Det är under dessa förutsättningar som det i utredningen förekommande förhållningssättet till 

avsteget från skatteförmågeprincipen presenteras. Att föreslå ett nyttjande av koncernbidragsinsti-

tutet för att hantera de problem som uppdagas kring en orättvist fördelad skattebörda framstår 

första som märkligt med tanke på de svårigheter som uppdagas när förutsättningarna för koncern-

bidragsrätt ska uppfyllas i avskattningssituationen. Dessa uppmärksammas i utredningen men 

avfärdas som oproblematiska. För det andra är det märkligt med tanke på att ett motsvarande 

kapitaltillskott kan uppnås med aktieägartillskott. Det i utredningen företagna förhållningssättet 

till avsteget från skatteförmågeprincipen med koncernbidrag gör snarare avsteget än mer påtagligt. 

Med det i utredningen förekommande förhållningssättet blir det nämligen tydligt, att de problem 

som uppdagas kring en orättvist fördelad skattebörda, inte utan svårigheter och därpå tillkomman-

de problem, kan avhjälpas.  

Men inte heller med aktieägartillskott kan kapitaltillskott obegränsat förutsättas lämnas för att 

avhjälpa paketeringsbolaget att finansiera skatten. De två tillvägagångssätten för kapitaltillskott 

delar nämligen samma begränsning genom att kan komma att utgöra en vederlagsfri värdeöver-

föring. Begränsningen blir aktuell med anledning av den kapitalbrist i paketeringsbolaget som en 

följd av avskattningen. Skatteverket verkar också antyda att vad gäller koncernbidraget från 

moderbolag till dotterbolag alltid ska beakta 17 kap. ABL. De till buds stående medlen som skulle 

kunna avhjälpa problem med en skattebörda utan skatteförmåga räcker därför inte till.  

Förhållningssättet till problemen kring avsteget från skatteförmågeprincipen framgår därför i 

utredningen vara likgiltigt. Utredningens förhållningssätt till avsteget från skatteförmåge-

principen, att kapitaltillskott ska läka kapitalbristen i paketeringsbolaget, kan därför inte anses 

göra avsteget oväsentligt. Inget annat koncernbolag varken är eller göras ansvarigt för ett annat 

bolags skatt. Det skatterättsliga systemet är inte skapt för att bolag i varken kvalificerade eller 

civilrättsliga koncerner obehindrat ska kunna ge varandra medel att betala andra bolags skulder. 

Kanske är det därför skatten istället ska fördelas rättvist efter skatteförmåga.  
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7 Analys och sammanfattande slutsatser  

7.1 Utgångspunkter för analysen 

I inledningen till denna uppsats presenterades fem frågeställningar.  Dessa frågeställningarna har 

genom uppsatsen besvarats i var sitt kapitel. Därmed har det i kapitel två konstaterats vilka 

faktorer som är av grundläggande betydelse för skatterättslig lagstiftnings kvalité. Vad neutral-

itetsprincipen och skatteförmågeprincipen generellt har för innebörd och betydelse för skatte-

rättslig lagstiftning har besvarats i kapitel tre. I kapitel fyra har det besvarats vilken innebörd och 

betydelse neutralitets- respektive skatteförmågeprincipen givits i det aktuella lagförslaget. 

Härigenom har en hantering av det aktuella principerna i utredningen och de presenterade 

lagförslaget identifierats. I kapitel fem har lagförslagets avsteg från skatteförmågeprincipen satts 

i en vidare rättslig kontext. Slutligen i kapitel sex har det i utredningen tagna förhållningssättet att 

avsteget från skatteförmågeprincipen ska avhjälpas och göras oväsentligt men kapitaltillskott 

prövats. Nedan ska därför en slutsats kunna nås om vilken betydelse, det aktuella lagförslagets 

hantering av och förhållningssätt till principerna, har för lagförslagets kvalité.  

Vad gäller lagstiftningen kvalité har det konstaterats att lagstiftningen måste ha sådan kvalité att 

den förmår styra medborgarnas beteenden. Därmed måste lagstiftningen vara förmögna att göra 

anspråk på att kräva åtlydnad. För att kunna göra just detta måste lagstiftningen vara legitim. 

Lagstiftningens legitimitet kan sägas bygga på den demokratiska ideologin varför legitimiteten 

har en formell och en materiell sida. Den materiella sidan av legitimiteten på skatterättens område 

blir central då skatterätten är ett rättsområde där ett tvångbidrag ska utkrävas med hjälp av 

lagstiftningen varpå formell legitimitet inte är tillräckligt. Den materiella legitimiteten ställer krav 

på den skatterättsliga lagstiftningen innehåll och kravet på legitimitet på skatterättens område högt 

ställt varför lagstiftningen måste hålla en god kvalité.  

Det har i uppsatsen visat sig att rättsliga normativa principer fyller en viktig funktion för 

lagstiftningens materiella legitimitet genom att principerna är bärare av de värdegrunder, etiska 

krav och strukturer förverkligas vid skapandet av ny lagstiftning. Principerna har därmed en 

sammanhållande funktion mellan de i samhället utformade värdegrunderna och rättsreglerna. 

Principerna har också en annan sammanhållande funktion som framkommit viktig för skatte-

rättens legitimitet. Detta är att principerna verkar sammanhållande mellan olika delar inom det 

aktuella rättsområdet. Detta, de skatterättsliga principernas sammanhållande funktion och dessas 

betydelse för lagstiftningens legitimitet, kommer av det som nedan anförs framträda som centralt 

för uppfyllandet uppsatsens syfte. Därför kommer den fortsatta analysen bygga på just detta.  

7.2 Den i utredningen identifierade hanteringen av neutralitets- och 

skatteförmågeprincipen och dess betydelse för lagstiftningens kvalité  

7.2.1 Principernas sammanhållande funktion mellan värdegrunder och rättsregler 

Vid utformandet av lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter i SOU 2017:27 Vissa 

frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har två centrala skatterättsliga principer 

aktualiserats. Dessa principer tycks inom skatterätten stå för en ständig dragkamp mellan 

ekonomisk effektivitet och etisk rättvisa. Vad som gör den i utredningen identifierade hanteringen 

av neutralitets- och skatteförmågeprincipen problematiska bottnar i ett gemensamt förhållande. 

Detta förhållande är att de rättsliga principernas prima facie-karaktär inte alls respekterats i 

utredningen. I utredningen har, vid utformandet av lagförslaget, skatteförmågeprincipen inte 
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givits någon del av dess generellt gällande innebörd eller betydelse. Tankarna om optimal 

beskattning, där effektivitet och rättvisa i skatterättslig lagstiftning sammanvägs, kan anses vara 

ett konkret uttryck av att de rättsliga principerna är av prima facie-karaktär. Tankar om en optimal 

beskattning får inget genomslag i den i utredningen företagna hanteringen av de två principerna. 

I uppsatsen har det konstaterats att upprätthållande av normativ samstämmighet på skatterättens 

område är beroende av att normativa principer inte byts ut mot ofullständiga principiella 

överväganden. Därför ska principerna med motstående intressen när de kolliderar, såsom 

neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen i det aktuella lagförslaget gör, sammanvägas. 

En princips innebörd och betydelse bör därför inte helt åsidosättas på et sätt som sker med 

skatteförmågeprincipen i utredningen. Nedan följer en förklaring till varför så är fallet.  

Det är främst skatteförmågeprincipens negativa sida som åsidosätts genom det aktuella förslaget. 

Paketeringsbolaget får ingen skatteförmåga genom den paketerade fastighetstransaktionen varför 

ingen skatt borde utgå till paketeringsbolaget. Skattebörda tilldelas ändå paketeringsbolaget till 

förmån för neutralitetsprincipen. Det är främst skatteförmågeprincipens negativa sida som har 

betydelse för skattesystemet på grundläggande nivå. Från denna grundläggande värdegrund görs 

nu ett avsteg på detaljnivå med stöd i av en princip som inte alls på samma sätt är en grund-

läggande värdegrund för skattesystemet. Neutralitetsprincipen är nämligen en princip som främst 

har betydelse på detaljnivå och därmed främst i förhållande till enskilda regler. Därför borde 

skatteförmågeprincipens negativa sida på företagsbeskattningens område, där principen generellt 

har stor betydelse såsom ett grundläggande värde, kunna ta visst utrymme från neutralitets-

principens genomslag på detta område vad gäller motverkandet av skatteplaneringsåtgärder. 

I det sammanhang där lagförslaget om avskattning av paketerade fastigheter tar plats har dessutom 

tidigare avsteg från skatteförmågeprincipen redan gjorts. Detta har skett när reglerna om närings-

betingade andelar infördes. Dessa regler strider mot skatteförmågeprincipens positiva sida som 

innebär att skattebörda ska åläggas de beskattningsenheter som har skatteförmåga. Därmed 

innebär den föreslagna avskattningen av paketerade fastigheter att avsteg gjorts från skatteför-

mågeprincipen i två nivåer. Dels när beskattning inte sker hos paketeringsbolagets ägare såsom 

mottagare av köpeskillingen för andelarna i paketeringsbolaget och dels när beskattning sker hos 

paketeringsbolaget trots att denne inte berikats av den paketerade fastighetstransaktionen. Därför 

kan det med säkerhet sägas att neutralitetsprincipen på det aktuella området helt satt skatteför-

mågeprincipen ur spel. Regelverket på området kring försäljning av bolagsägda fastigheter skulle 

därför, om förslaget blev verklighet, existera i skattesystemet helt utan koppling till en av skatte-

systemets grundläggande principer. Att regelverket på detaljnivå blir helt frikopplat från skatteför-

mågeprincipen innebär att lagförslaget existerat utan koppling till den princip som sedan länge i 

sin roll som värdegrund rättfärdigat skattesystemets innehåll och dess uttag av skatt.    

Att den aktuella lagstiftningen saknar anknytning till den grundläggande skatteförmågeprincipen 

innebär också det hos allmänheten starkt befästa rättvisekravet inte har beaktats. Detta är ett krav 

allmänheten har på lagstiftningen som innebär att denna till sitt innehåll och tillämpning ska 

uppfylla ett visst mått av rättvisa. Det är detta som fungerat rättfärdigande i skattesystemet. Vet 

och upplever de skattskyldiga att skattesystemet är rättvist kan de acceptera att skatt uttas från 

dem om det sker i enlighet med systemet. När nu detta för skatterätten gällande rättvisekravet 

åsidosätts förlorar lagstiftningen ett innehåll som allmänheten kräver och som sedan länge ansetts 

i det närmsta synonym för all lagstiftnings materiella legitimitet.  
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Principiellt sett är alltså det aktuella lagförslaget orättvist i och med att en orättvis fördelning av 

skattebördan blir verklighet genom lagförslaget. När det aktuella lagförslaget och därmed avsteget 

från skatteförmågeprincipen sattes i en vidare rättslig kontext framkommer det att de som drabbas 

av den föreslagna regleringen sannolikt också kommer uppleva den föreslagna lagstiftningen som 

orättvist. Skulle paketeringsbolaget exempelvis vara ett rörelsedrivande bolag skulle den orättvist 

fördelade skattebördan vara ett mindre problem efter som likviditet att betala skattebördan hade 

då med naturligt funnits. Ur paketeringsbolagets perspektiv består den orättvisa skattefördel-

ningen därför inte bara i att paketeringsbolaget träffas av en skattebörda utan skatteförmåga. Det 

orättvisa består också i att det är just ett paketeringsbolag, med ett sådant bolags förutsättningar, 

som träffas och att skattebördan som åläggs detta bolag är dessutom sannolikt stor.  

Också konsekvenserna som den orättvist fördelade skattebördan lämnar hos paketeringsbolaget 

upplevas som orättvisa och oproportionerliga i förhållande till de resultat som förväntas uppnås 

genom lagförslaget. Neutralitet förväntas uppnås på området som avser försäljning av bolagsägda 

fastigheter. Detta uppnås på bekostnad av att paketeringsbolaget, i dess förväntade konstruktion, 

kan drabbas av kapitalbrist vilket medför risk för insufficiens och insolvens med de därpå följande 

rättsverkningarna. I värsta fall försätts bolaget i konkurs. Detta kan dessutom upplevas som 

orättfärdiga hos alla parter i paketeringstransaktionen och inte bara det drabbade bolaget. Försätts 

paketeringsbolaget i konkurs eller likvideras till följd av avskattningen vid fastighetspaketerings-

transaktionen kommer hela transaktionens syfte gå förlorat. Fastighetsförsäljningen kommer 

nämligen i dessa lägen inte kunna genomföras.  

Möjligen kan fördelningen av den orättvisa skattebördan hos paketeringsbolaget upplevas som 

mindre orättvis om denne blir förmögen att betala skatten. Framställningen ovan visar att 

paketeringsbolaget kan bli förmögen att betala skatten från avskattningen med kapitaltillskott i 

form av såväl koncernbidrag som aktieägartillskott. Däremot borde det kunna antas att det är 

själva fördelningen av skattebördan till följd av avskattningen som upplevs som orättvis. Det är 

också just fördelningen av skattebördan som skatteförmågeprincipen avser. Dessutom finns det 

inga garantier på att kapitaltillskott på önskat sätt kan ges. Förutsättningarna för koncernbidrag i 

35 kap. IL och begränsningar vad gäller kapitaltillskottets storlek gör att det inte går att förutsätta 

att kapitaltillskott ska avhjälpa de problem den orättvist fördelade skattebördan innebär. Att 

bolaget blir avhängigt andra bolags kapitaltillskott tillsammans det ovan anförda och kan anses 

innebära att det hos allmänheten starkt befästa kravet på rättvis fördelning, av i detta fall skatte-

bördan, samt andra typer av rättvisekrav inte kan anses ha förverkligats i aktuella lagförslaget.  

Att skatteförmågeprincipen åsidosatts och att detta innebär att skattesystemet fått ett inslag, av 

vad som principiellt är och som kommer upplevas som en orättvis beskattning, är därför ett 

faktum. Frågan är vad det har för betydelse att det är just neutralitetsprincipen som åsidosätter det 

skatteförmågeprincipens rättvisekrav. Neutralitetsprincipen bär ju också på en rättviseaspekt i viss 

mening. Den här rättviseaspekten kommer dock främst fram i principens deskriptiva funktion 

inom rättstillämpningen och inte i dess normativa funktion i lagstiftningsarbetet. Det är bara 

neutralitetsnormen med dess eventuella rättviseaspekt som här blir av intresse. Det har framgått 

av ovan att neutralitetsprincipen i lagstiftningsarbetet främst är av vikt för motverkandet av skatte-

planeringsåtgärder för att effektivisera insamlingen av skattemedel. Anledningen till varför skatte-

planeringsåtgärder ska motverkas har också uttryckts vara en annan nämligen att skattemässigt 

olikvärdiga handlingsalternativ riskerar att innebära att systemet upplevs som orättvist hos de 

skattskyldiga.   
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Denna rättviseaspekt har dock inte alls på samma uttalande betydelse för lagstiftningens 

legitimitet som skatteförmågeprincipens huvudtanke om en rättvis fördelning av skattebördan har. 

Den rättviseaspekt som finns i neutralitetsprincipen är inte en utlöpare ur det hos allmänheten 

starkt befästa kravet på rättvis fördelning vilket i sin tur är en sådan värdegrund som krävs för 

lagstiftningens rättfärdigande. Dessutom är ett allt för neutralt skattesystem i strid med 

allmänhetens grundläggande rättviseuppfattning. Andra principiella överväganden måste, för 

rättvisans skull, därför ta utrymme från neutralitetsprincipens huvudtanke om att verka för 

ekonomisk effektivitet. Så har inte skett genom det aktuella lagförslaget.  

Perspektivet på rättvisan blir också ett helt annat när det kommer till neutralitetsprincipens 

rättviseaspekter. Här blir perspektivet taget utifrån och inte från insidan av skattesystemet. Det är 

utifrån skattesystemet som den skatteinsamlande staten ser till så att alla betalar sin del av skatten 

utan att dolda skattesubventioner ska finnas. En mottagare som drabbas av skatterättsliga regler 

som innebär att ett skattemässigt gynnsamt handlingsalternativ ger mottagaren en mindre skatt, 

kommer mottagaren inte uppleva detta som orättvist så länge denne kan välja detta alternativ. Så 

länge valmöjligheten finns kan det därför antas att mottagaren av denna lagstiftning inte anser att 

den olikt gynnsamma beskattningen av handlingsalternativ är orättvis. Den orättvisa som finns i 

en lagstiftning med neutralitetsbrister syns utifrån sett, från betraktaren av skattesystemet. Den 

här orättvisan syns när en skattskyldig genom handlingsalternativ kan göra sin beskattning mer 

gynnsam och när dem som utifrån betraktar reglerna inte har möjlighet att välja något av de 

gynnsamma handlingsalternativen för att minska sin beskattning.  

Neutralitetsprincipens rättviseaspekt handlar därför inte om att skatten som sådan ska vara rättvis 

för den som beskattningen drabbar. Detta är intressant med anledning av att den materiella 

legitimiteten bygger på ett mottagarperspektiv. Det finns därför anledning att anta att en 

lagstiftning som förverkligar neutralitetsprincipens rättviseaspekter har mindre betydelse för att 

ska upplevas som legitim hos de den drabbar. Något annat som är intressant i detta sammanhang 

är att orättvisor i en lagstiftning med neutralitetsbrister försvinner genom att handlings-

alternativen elimineras på så att lika skatt för alla alternativ utgår. Med anledning av detta kan 

neutralitetsprincipens anses vara princip som främst avser effektivisera insamlingen av 

skattemedel. Den värnar därmed inte främst om att lagstiftningens innehåll av de den drabbar, ska 

upplevas som rättvis. Därför kan den slutsatsen dras att det aktuella lagförslaget, trots att 

neutralitetsprincipen bär på vissa rättviseaspekter, ändå i stor utsträckning satt det hos allmänheten 

starkt befästa kravet på rättvisa i lagstiftningen åt sidan.  

Att skatteförmågeprincipen helt utan sammanvägning sätts åt sidan av just neutralitetsprincipen 

kan därför anses innebär att utredningen ansett den ekonomiskt grundade effektiviteten i 

skattesystemet mer prioriterad än den etiskt grundade rättvisan i skattessystemet. Av ovan framgår 

också att det inte går att kompensera den orättvist fördelade skattebördan med att neutralitet 

numera föreligger på området av försäljning av bolagsägda fastigheter. Det aktuella lagförslaget 

utgör därför en sådan skatt som av den drabbar kommer uppfattas som djupt orättvis. En sådan 

skatt har i uppsatsen uttryckts inte kunna fungera väl eller vinna materiell legitimitet. Att 

kopplingen mellan den grundläggande värdegrunden som skatteförmågeprincipens värden står får 

inte fått någon anknytning i det aktuella lagförslaget är skadligt för den aktuella lagstiftningens 

kvalité. Vinner nämligen inte lagstiftningen materiell legitimitet på skatterättens område kommer 

inte lagstiftningen få den kvalité den behöver för att kunna kräva åtlydnad när skattesystemet ska 

verkställa de tvångsbidrag skatten består av. 
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7.2.2 Principernas sammanhållande funktion mellan olika delområden i skattesystemet 

Nu till det andra problemet som i uppsatsen uppenbarat sig med anledning av vilken innebörd och 

betydelse skatteförmåge- respektive neutralitetsprincipen givits i utredningen vid utformningen 

av det aktuella lagförslaget. Det här problemet består av den i utredningen identifierade hantering 

av neutralitetsprincipen och skatteförmågeprincipen som innebär att den normativa samstämmig-

heten i skattesystemet skadas. Detta sker genom att skatteförmågeprincipen värden som annars 

utgör grund för skattesystemet och som genomsyrar systemet, inte har beaktats. Därför kan inte 

skatteförmågeprincipen, på samma sätt som tidigare, verka sammanhållande mellan de inom 

skatterätten olika delområdena. Motsättningar, oregelbundenheter och nya neutralitetsbrister 

uppenbarar sig därför i skattesystemet. Det här problemen uppstår främst i anslutning till avsteget 

från skatteförmågeprincipens innebörd och de förhållningssätt som i utredningen tagits till 

detsamma.  

Motsättningen syns i det att avsteget från skatteförmågeprincipen i en enskild regel inte går 

avhjälpa med hjälp av det befintliga skattessystemet. I skattesystemet utgör koncernbidragsrätten 

ett undantag från rättssystemets och skatteförmågeprincipens tankar om att alla skattskyldiga är 

egna beskattningsenheter som har en egen skatteförmåga och ensamma ansvara för sin egen skatt. 

Koncernbidragsrätten såsom undantag har dock införts i skattesystemet med begränsningar varför 

en annan skattskyldig, såsom ett moderbolag, inte obegränsat ska kunna tillhandahålla kapital-

tillskott för att täcka underskott eller betala en annan skattskyldigs skatt. Avsteget från skatteför-

mågeprincipen skapar dock ett behov att skattesystemet tillhandahöll en obegränsad möjlighet att 

kunna betala en annan skattskyldigs skatt. Oreda och inkonsekvens i uppenbarar sig också genom 

lagförslaget i det faktum att det är avskattningen som ger upphov till behovet av kapitaltillskott 

och också avskattningen som är upphovsman till den kapitalbrist i paketeringsbolaget som 

aktualiserar begränsningarna vad gäller kapitaltillskottets storlek. Denna oreda sträcker sig 

utanför skatterättens område i och med att de civilrättsliga kapitaltillskotten också berörs.  

I detta syns betydelsen av att de rättsliga principernas sammanhållande funktion mellan olika delar 

inom rättsområdet. Eftersom skatteförmågeprincipen gäller i skattesystemet i övrigt, på såväl 

grundläggande nivå som på detaljnivå, är inte skattesystemet konstruerat efter att obegränsat 

kunna avhjälpa problem som följer av skattebördor som saknar grund i en skatteförmåga. 

Dessutom skapar det aktuella förslaget nya neutralitetsbrister genom att det föreslagna sättet att 

utnyttja koncernbidragsinstitutet uppmuntrar till handlingsmönster såsom valet av organisation 

och sättet att formulera avtal. Dessutom lämnar förslaget nya hanteringsalternativ vad gäller 

investering av kapital och försäljning av investeringarna utan att värdestegringen träffas av 

beskattning. Utredningens hantering av de skatterättsliga principerna har därför skapat normativ 

oreda och inkonsekvens i det skatterättsliga systemet. Det är därför tydligt, fram för allt vad gäller 

det skatterättsliga kapitaltillskottets oförmåga att avhjälpa orättvis fördelade skattebördor, att det 

är av vikt att en grundläggande princip alltid får genomslag vid tillskapandet av ny lagstiftning. 

Om skatterättslig lagstiftningen på ett delområde fallerar kring upprätthållandet och förverklig-

andet av en princip, skapas nämligen inkonsekvens och normativ oreda på rättsområdet.  

Skatterättens kombination av politisk impregnering och förändringsbenägenhet innebär att brister 

ofta uppstår inom skatten vad gäller systematik och tillämpning av skatterättens grundläggande 

och sammanhållande principer. Sådana brister kan genom det aktuella lagförslaget anses ha 

uppstått. Peczenik har vidare uttalat att en av de moderna rättsordningens kristendenser består i 
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att rättens legitimitet försvagas. Detta menas ske i anslutning till att tillfälliga problem i 

rättssystemet hela tiden lösts med ny lagstiftning. Det här rättsliga tänkandet har menats medföra 

en risk att rättssystemet förvandlas till ett inte sammanhängande system av tillfälliga problem-

lösningar där samstämmigheten med bakomliggande värdegrunder i lagstiftningen går förlorad. 

Utredningens förslag om avskattning av paketerade fastigheter kan anses utgöra exempel på just 

sådan lagstiftning. Det tillfälliga problemet har i detta fall bestått i en möjlighet att sälja fastigheter 

till höga värden och med låga omkostnadsbelopp skattefritt. Denna möjlighet har känts otillbörligt 

och skadade insamlingen av skattemedel. Den enda till buds stående lösningen ansågs vara en 

lösning som innebar att bortse från grundläggande värderingar i skattesystemet. Avsteget skatte-

förmågeprincipen i det aktuella lagförslaget har visat tendenser på att skapa osammanhängande 

skattesystem. Att den normativa samstämmigheten på skatterättens område skadas innebär också 

att den föreslagna lagstiftningens legitimitet kan ifrågasättas. Än en gång finns det än en anledning 

att påpeka att den föreslagna lagstiftningen om avskattning av paketerade fastigheter är av sämre 

kvalité som en följd av den identifierade hanteringen av neutralitets- och skatteförmågeprincipen.  

7.3 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan det därför konstateras att den i utredningen, vid utformandet av det 

aktuella lagförslaget, företagna hantering av de skatterättsliga principerna skatteförmåge- och 

neutralitetsprincipen innebär att den föreslagna lagstiftningens legitimitet kan ifrågasättas. De 

skatterättsliga principernas sammanhållande funktion och betydelsen av densamma har inte givits 

någon hänsyn. Detta innebär att en värdegrund i form av kravet på rättvisa i lagstiftningen har 

satts åt sidan. Motsättningar och oregelbundenheter skapas också i skattesystemet igenom att detta 

är byggt på och kring den nämnda värdegrunden. Lagstiftningens kvalité påverkas av detta i en 

negativ riktning. Om samma lagstiftningsanda får fortsätta kommer skattesystemet för eller senare 

framstå som ett mycket förvirrande och spretigt system av egna lösningar utan gemensam grund. 

Saknas den gemensamma värdegrunden i systemet kommer allmänhetens rättfärdigande över 

systemets innehåll inte kunna tas för givet. På så sätt har den här typen av lagstiftning med sig 

stora legitimitetsproblem. Blir lagstiftningens kvalité allt för dålig kan inte lagstiftningen längre 

klara av att tjäna sitt syfte. Staten kommer då sannolikt att ha svårigheter att utan friktion kunna 

utkräva de tvångsbidrag skatten består av.  

En bättre lösning, om nu möjligheten att sälja bolagsägda fastigheter skattefritt ska motverkas, 

anser jag vara att låta ägarförändringen i ett paketeringsbolag istället konstituera ett undantag från 

skattefriheten på kapitalvinst på näringsbetingade andelar. På så sätt hade ett tidigare gjort avsteg 

från skatteförmågeprincipen positiva sida eliminerats genom att beskattning åläggs den med 

skatteförmågan, det vill säga paketeringsbolagets ägare. Med tanke på den innebörden ett avsteg 

från skatteförmågeprincipen verkar ha för lagstiftningens kvalité denna lösning mer fördelaktig. 

Detta trots att lösning skulle innebära att avsteg till viss del måste tas från neutralitetsprincipen i 

och med att ett undantag skapas från regelverket kring skattefrihet för kapitalvinster från 

näringsbetingade andelar. Neutralitetsprincipen verkar på främst på detaljnivå och inte på 

grundnivå i skattesystemet och är inte heller bärare av det hos allmänheten starkt befästa 

rättvisekravet på samma sätt som skatteförmågeprincipen är. Dessutom skulle inte heller 

asymmetrier i förhållande till resterande skattesystemet på detta sätt skapas i och med att den med 

skattebördan inte är beroende av ett kapitaltillskott av något slag. Allt detta hade varit att föredra 

med hänsyn till den skatterättsliga lagstiftningens kvalité.  
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Bilaga 1 - Författningsförslag 

Författningsförslag presenterade i SOU 2017:27.
290

 

25 a kap. Avyttring av näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar 

Innehåll 

25 a kap. 1 § 4  

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– företag i intressegemenskap i 2 §,  

– näringsbetingade delägarrätter i 3–8 §§,  

– skalbolagsbeskattning i 9–18 §§,  

– kapitalförluster på vissa fordringar m.m. i 19 §,  

– kapitalförluster på andelar i handelsbolag i 20 §,  

– vissa tillgångar i handelsbolag i 23–24 §§,   

– bostäder i fåmansföretag i 25 §.  

– bostäder i fåmansföretag i 25 §,   

– beskattning av fastighetsinnehav i vissa fall i 26–28 §§. 

Beskattning av fastighetsinnehav i vissa fall  

25 a kap. 26 §  

Med företag avses i andra stycket och i 27–29 §§  

1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag,  

2. en sådan svensk stiftelse eller ideell förening som inte omfattas av bestämmelserna om 

undantag från skattskyldighet i 7 kap.,  

3. en svensk sparbank,  

4. ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag,  

5. ett svenskt handelsbolag,  

6. en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, eller  

7. ett utländskt bolag som motsvarar något sådant svenskt företag som anges i 1–4.  

Med delägarrätt avses i 26– 28 §§ en andel i ett företag, om en kapitalvinst på andelen inte ska 

tas upp eller en kapitalförlust inte får dras av. En kapitalvinst ska betraktas som om den inte ska 

tas upp, om den inte beskattas med en effektiv skattesats om minst 10 procent.    

25 a kap. 27 §  

Om ett företag avyttrar en delägarrätt och tillgångarna i direkt eller indirekt avyttrade företag 

huvudsakligen består av fastigheter, gäller följande. De företag som äger fastigheter i Sverige 

ska vid avyttringen av delägarrätten anses ha avyttrat och åter förvärvat dessa fastigheter för ett 

pris som motsvarar marknadsvärdet.   

Första stycket gäller inte om 

– ersättningen vid avyttringen av delägarrätten ska tas upp enligt bestämmelserna om 

skalbolagsbeskattning i 9 eller 9 a §,  

                                                 
290 SOU 2017:27, s. 26 ff.  



67 

 

– delägarrätten anses avyttrad på grund av likvidation eller konkurs,  

– den avyttrade delägarrätten är marknadsnoterad, eller  

– delägarrätten har avyttrats för att sälja en rörelse vars huvudsakliga inkomster och utgifter inte 

är hänförliga till en fastighet.   

Om det bestämmande inflytandet över det företag som äger fastigheten inte upphör, tillämpas 

första stycket bara om det föreligger särskilda omständigheter. Särskilda omständigheter 

föreligger aldrig vid avyttring av en delägarrätt från ett företag som såväl före som efter 

avyttringen ingår i samma koncern som det förvärvande företaget.    

25 a kap. 28 §  

Vid bedömningen av om tillgångarna i direkt eller indirekt avyttrade företag huvudsakligen 

består av fastigheter ska marknadsvärdet på de fastigheter som ägs av de avyttrade företagen 

jämföras med ersättningen för delägarrätten.   

Med ersättningen avses det pris som betalas för delägarrätten med tillägg för skulder och med 

avdrag för likvida tillgångar i de avyttrade företagen.   

Omfattar avyttringen bara en del av delägarrätterna i företaget ska marknadsvärdet på de 

ingående fastigheterna samt värdet av de skulder och likvida tillgångar som läggs till respektive 

dras av från ersättningen, justeras i motsvarande mån.  

25 a kap. 29 §  

Ett företag som enligt 27 § ska anses ha avyttrat och åter förvärvat en fastighet ska också ta upp 

ett belopp som motsvarar 7,09 procent av det högsta av marknadsvärdet på fastigheten och 

taxeringsvärdet året närmast före det år då fastigheten anses avyttrad.    

 


