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Sammanfattning 
 
Sveriges inträdelse i EU år 1995 har påverkat skatterätten. Särskilt inom de delar som styrs av 

EG-direktiv, som till exempel sjätte mervärdesskattedirektivet. EG-rätten är direkt tillämplig i 

medlemsländerna och den har företräde framför nationella lagar. När en nationell lag strider 

mot en EG-rättslig bestämmelse, skall den nationella lagen inte tillämpas. EG-domstolen står 

för den yttersta tolkningen av direktiven och förordningarna.  

 

Transaktioner är ett led av handlingar som ingår i ett stort sammanhang. Det finns olika typer 

av transaktioner som kan delas upp i förutsedda - och icke förutsedda skattetransaktioner. Den 

godtagbara typen av skatteplanering är en förutsedd skatteanpassad transaktion. Det är de icke 

förutsedda transaktionerna som utgör problem för lagstiftaren. Det är när dessa transaktioner 

utnyttjas till bristningsgränsen som det talas om skatteundanvikande förfarande. 

 

När en skattskyldig har flera olika alternativ att välja mellan som var och ett leder till olika 

skattekonsekvenser, kommer den skattskyldige att välja det alternativ som ger den lägsta 

skattebördan. Detta riskerar dock att ge upphov till olika typer av skatteplanering. I Sverige 

har vi lagen mot skatteflykt som har till syfte att motverka att icke förutsedda skatteanpassade 

transaktioner genomförs. Denna lag tillkom år 1981 och har tillämpats sedan dess, med 

undantag för åren 1992-1995 på grund av regeringsskifte. Lagen har under åren varit 

omdiskuterad, främst på grund av politiska skäl.  

 

Utöver skatteflyktslagen finns ytterligare ett sätt att motverka icke förutsedda skatteanpassade 

transaktioner, detta kan ske med tillämpning av genomsynsprincipen. Principen går ut på att 

handlingars verkliga innebörd, istället för dess formella, läggs till grund för taxering. 

Tillämpningen av denna princip har aktualiserats i ett antal avgöranden i Regeringsrätten. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om den svenska skatteflyktsklausulen respektive 

genomsynsprincipen är förenlig med de senaste årens domar från EG-domstolen gällande 

skatteflykt och förfarandemissbruk. Enligt vår tolkning är svaret på denna fråga ja. EG-

domstolen har i ett antal domar från senare år redogjort för öppningar gällande lagstiftning i 

syfte att förhindra förfarandemissbruk och transaktioner som enbart har till syfte att 

undkomma skatt. 
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1. Inledning 
Sverige inledde, genom en ansökan, sin väg till EU-medlemskapet år 1991 och 
förhandlingarna började år 1993.1 Sverige hade en folkomröstning år 1994 där en majoritet av 
det svenska folket sa ja till medlemskapet, och sedan den 1 januari 1995 är Sverige medlem i 
EU.  
 
Sveriges medlemskap i EU har påverkat skatterätten, detta särskilt inom den indirekta 
beskattningen som styrs till stor del av EG-direktiv.2 EG-domstolen har i ett antal fall funnit 
att den nationella lagstiftningen rörande inkomstskatt i medlemsländerna har stridit mot de 
grundläggande fördragen. EG-rätten är direkt tillämplig i medlemsländerna och den har 
företräde framför nationella lagar. 
 
EG-domstolen har i två avgöranden tagit upp frågan om en gemenskapsrättslig 
skatteflyktsklausul. Utvecklingen på skatteområdet inom gemenskapen har gått fort framåt 
vilket enligt kritikerna fått till konsekvens att rättssäkerheten fått stå tillbaka.3 
 
 

1.1. Bakgrund 
Det är samhällets intresse att skattemässigt finansiera den offentliga verksamheten samtidigt 
som det är den enskilde individens intresse att betala så lite skatt som möjligt. 4 I kombination 
med en heterogen lagstiftning, en lagstiftning som lämnar utrymme för den skattskylige att 
välja bland olika alternativ, så kan det tänkas att incitamenten förstärks för den skattskyldige 
att försöka undvika skatt vid ett högt skattetryck. De skattskyldiga anpassar sig efter lagens 
undantagsregler, stoppregler och utnyttjar de så kallade luckorna i lagen i syfte att minimera 
beskattningens konsekvenser.  
 
Rättshandlingar som görs i flera led eller ingår i ett stort sammanhang av andra rättsliga 
förhållanden kallas transaktioner. Transaktioner som tar hänsyn till skattemässiga 
konsekvenser är skatteanpassade transaktioner, dessa kan delas upp i förutsedda - och icke 
förutsedda skattetransaktioner. Förutsedda transaktioner är de transaktioner som varit 
inbegripna i lagstiftningen, medan icke förutsedda transaktioner tillstås som lagliga men deras 
existens bör leda till en lagändring. I de fall där reglerna har utnyttjats till bristningsgränsen 
och transaktionernas enda syfte är att undvika skatt kan det talas om skatteundvikande 
förfarande. Det är sådana transaktioner som lagstiftaren inte kan förutse som utgör problem 
för lagstiftaransvariga, myndigheter och domstolar. Därmed har det diskuterats och prövats 
om olika åtgärder, så som skatteflyktslag och genomsyn.  
 
Den normala typen av skatteplanering tillhör kategorin, förutsedd skatteanpassad transaktion. 
Rättshandlingar används för att uppnå lägre beskattning men håller sig inom ramen för vad 
som är lagligt. Den skattskylige väljer av de olika alternativen som finns och väljer det 
alternativ som ger det bästa skattemässiga resultatet.  
 

                                                 
1 www.eu-upplysningen.se 
2 Algren K, Leidhammar B, Skatteprocessen, 2004, s. 191 
3 Persson M, Var går gränsen mellan skatteflykt och skatteplanering?, 2007 s. 5 
4 Simon Almendal T, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, 2005, s. 21 f 
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De icke förutsedda skattetransaktionerna kan vara förenliga med skattelagens ordalydelse men 
de strider mot lagens syfte och mål.5   
 
 

1.2. Problemformulering och syfte 
Uppsatsen är ämnad att göra en jämförelse mellan de svenska och de EG-rättsliga 
skatteflyktsklausulerna, vilka återfinns i direktiv och praxis. Vi kommer att belysa frågan om 
den svenska skatteflyktsklausulens förenlighet med gemenskapsrätten. Utöver detta kommer 
även den svenska genomsynsprincipens förenlighet med EG-rätten att diskuteras.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om skatteflyktsklausulen respektive 
genomsynsprincipen är förenlig med de senaste årens domar från EG-domstolen gällande 
skatteflykt och förfarandemissbruk.  
 
 

1.3. Avgränsning 
Vår undersökning kommer att fokusera på begreppet genomsyn och skatteflyktslagen, och vi 
kommer därmed inte att behandla ämnet skattebrott. Vi har valt att fokusera på domar från de 
högsta instanserna, det vill säga EG-domstolen och Regeringsrätten. Vi utgår från att läsaren 
är insatt i svensk skattelagstiftning samt känner till instansordningen i de svenska 
förvaltningsdomstolarna.   
 
 

1.4. Metod och material 
För att ta fram fakta om ämnet har vi använt oss av Karlstads universitetsbiblioteks 
sökfunktioner och tillämpliga källor. När det gäller avsnitten som rör skatterätten har vi i 
huvudsak utgått från Leif Gäverth:s artikel  i Svensk skattetidning, Regeringsrätten och 
genomsyn. Utifrån denna har vi fått fram andra relevanta referenser och sökord.  
 
Rättsfallen från EG-domstolen som ingår i undersökningen är valda utifrån dess relevans för 
ämnet, dessa har vi sökt via Internet då vi i huvudsak har använt oss av sökorden 
skatteundandraganden och skatteflykt. Rättsfallen är valda med avgörandedatum som 
utgångspunkt eftersom undersökningen är avsedd att vara så aktuell som möjligt. När det 
gäller rättsfallen från Regeringsrätten, hämtade ur Regeringsrättens årsbok (RÅ), har vi till att 
börja med utgått från rättsutredningen gällande genomsyn i målet RÅ 2004 ref. 27. Utöver 
detta har vi med hjälp av Rättsbanken hämtat andra intressanta fall och med hjälp av sökord 
som genomsyn och skatteflykt valt ut de mest relevanta med avseende på undersökningens 
syfte.   
 
I undersökningen har vi i huvudsak använt oss av en kvalitativ metod. I en kvalitativ studie 
beskrivs helheten av det sammanhang som problemet innefattas i.6 Genom kvalitativa studier 
skapas en förståelse för det ämne som undersöks. Syftet med metoden är inte att förklara 
ämnet, utan att beskriva det.  

                                                 
5 Simon Almendal T, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott 2005, s. 23 
6 Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik, 1997, s. 14 
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Då vår empiri består av Regeringsrättsavgöranden och förhandsavgöranden från EG-
domstolen, istället för intervjuer, har vi använt oss av en kvalitativ textanalys. Textanalys kan 
delas upp i två olika tillvägagångssätt, helhetsanalys och delanalys.7 I vår undersökning har vi 
valt att studera materialet utifrån en helhetsanalys. 
 
Metoden har kombinerats med en rättsdogmatisk infallsvinkel. Rättsdogmatikens syften 
kännetecknas av att rättsregler studeras av normer, det vill säga förbindande och giltiga 
direktiv.8 Det som ska fastställas är vad gällande rätt innefattar på en viss punkt eller inom ett 
visst område. 
 
Vid genomförandet av analysen har vi utgått ifrån skatteflyktslagen, genomsynsprincipen, 
sjätte mervärdesskattedirektivet och EG-fördraget. Vi har även kopplat samman vår empiri 
med vår teori för att på så sätt söka svar på, de i problemformuleringen nämnda, 
frågeställningarna. 
 

                                                 
7 Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik, 1997, s. 141 
8 Strömholm S, Allmän rättslära, 1988, s. 9 
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1.5. Fortsatt disposition 
 

Kapitel 2 Svensk rätt och EG-rätt  

Här gör vi en kort presentation av svensk rätt och EG-rätt och hur 
relationen är där emellan, samt om EG-domstolens uppbyggnad.  

 
 

Kapitel 3 EG-rättens tolkning 

I detta kapitel tittar vi på EG-rättens tolkning och dess 
tolkningsutrymme. 

 
 

Kapitel 4 Legalitetsprincipen 

I det här kapitlet redogör vi för vad legalitetsprincipen innebär.  
 
 

 
Kapitel 5 Genomsyn 
 Här redogör vi för begreppet genomsyn och dess bakgrund och 

tillämpningsområde.  
 
 

Kapitel 6 Skatteflyktslagen  

Här redogör vi för skatteflyktslagen, vilka kriterier som skall vara 
uppfyllda för att det skall anses som skatteflykt enligt lag.  

 
 

Kapitel 7 EG-domstolens domar 

Här gör vi en sammanfattning av EG-domar som utgör 
förhandsavgörande i mål som berör handlingars verkliga 
innebörd. 

 
Kapitel 8 Regeringsrättens domar 

I detta kapitel sammanfattar vi relevanta domar från 
regeringsrätten, domar som behandlar begreppet genomsyn 
och/eller skatteflyktslagen. 

 
Kapitel 9 Analys 

 Här kommer vi att analysera de olika rättsfallen. 
 
 

 
Kapitel 10 Slutdiskussion och uppsatsens trovärdighet 

Här kommer vi att redogöra om vad vi kommit fram till genom 
vår uppsats. Dessutom diskuteras uppsatsens trovärdighet. 
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2. EG-rätten  
Inom svensk rätt har rättspraxis stor betydelse på skatteområdet, då vi har en snabb 
föränderlig skattelagstiftning.9 Den centrala rättskällan för svensk rättspraxis kommer från 
Regeringsrätten. 
 
En av EG-rättens viktigaste egenskaper är det starka rättsliga skydd den ger till den enskilde 
individen.10 EG-rätten består i huvudsak av fyra delar där Primärrätten, som består utav 
fördragen, är en av dessa. 11 Fördragen innehåller EG- rättens grundprinciper och dessa ger 
EU:s institutioner rätt att godta följdregler. Dessa följdregler, sekundärrätten, är rättsakter i 
form av förordningar och direktiv. Internationella avtal, avtal mellan länder utanför EU, är 
också en del av EG-rätten och sist men inte minst, EG-domstolens rättspraxis. EG-domstolens 
domar är vägledande för framtida mål och därmed en del av den gällande EG-rätten.  
 
 

2.1. EG-domstolen och förstainstansrätten 
EG-domstolen och förstainstansrätten har sitt säte i Luxemburg.12 Förstainstansrätten är en 
instans under EG-domstolen och inrättades år 1989.13 Förstainstansrättens domar kan 
överklagas till EG-domstolen.14 Hur många domare som finns i förstainstansrätten fastställs i 
EG-domstolens stadga, men det skall minst vara en domare från varje medlemsland. EG-
domstolen hänvisar i princip aldrig till förstainstansrättens domar på grund av att EG-
domstolens domar har ett högre prejudikatvärde, men även förstainstansrättens domar är 
starka som rättskälla.15 Förstainstansens praxis väger tyngre än annan rättkälla om EG-
domstolen inte uttalat sig i frågan. 
 
Även i EG-domstolen finns en domare från varje medlemsland och de assisteras av ett antal 
generaladvokater, hur många bestäms med enhälligt beslut i rådet.16 Domarna och 
generaladvokaterna utses av medlemsländerna vart sjätte år.  
 
EG-domstolen behandlar rättsfrågor och förstainstansrätten behandlar faktafrågor.17 Detta 
medför att EG-domstolen inte kan bekräfta förstainstansrättens domar i sin helhet då 
domstolen inte kan fastställa vilka faktiska omständigheter som är relevanta och inte heller 
bedöma bevisning som förstainstansrätten godtagit som stöd. 
 
 

                                                 
9 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen, 2004, s. 29 
10 Ståhl K, Persson Österman R, EG-skatterätt, 2006, s. 54 
11 www. eu-upplysningen.se 
12 www.eu-upplysningen.se 
13 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen, 2004, s. 191 
14 www.eu-upplysningen.se 
15 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 39 
16 www.eu-upplysningen.se 
17 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 39 
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2.2. Företrädesrätten 
EG-domstolens praxis har företräde framför nationella regler.18 Skulle en nationell 
bestämmelse strida mot en EG-rättslig bestämmelse, skall den nationella bestämmelsen inte 
tillämpas. Detta är den så kallade företrädesprincipen.  
 
Detta regleras i Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen där man kan läsa i 2 och 3 §§:19 
 
”2 § De fördrag och andra instrument som anges i 4 § samt de rättsakter, avtal och andra beslut som 

före Sveriges anslutning till Europeiska unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller 

här i landet med den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument. 
 
3 § Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen fatta beslut som 

gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och andra instrument 

som anges i 4 §.” 
 
I 4 § i denna lag räknas de grundläggande fördragen upp samt den svenska anslutningsakten. 
 
När medlemsländer överträder de gemenskapsrättsliga förpliktelserna kan en 
fördragsbrottstalan väckas av EG-domstolen, till exempel om ett medlemsland inte införlivar 
ett direktiv i rätt tid.20 
 
EG-domstolen har sett det som en uppgift att formulera en doktrin som definierar när 
nationell rätt skall åsidosättas vid konflikt med EG-rätten, spärrverkan.21 Spärrverkan är en 
beteckning på hur en rättsregel, eller ett system av rättsregler, förhindrar tillämpning av regler 
på en lägre statsrättslig värdighetsnivå. 
 
 

                                                 
18 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 111 
19 Nilsson M, Lundberg J, Europarätten, 2006, s. 29 
20 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 192 
21 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 89 
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3. EG-rättens tolkning 
EG-domstolen är den yttersta uttolkaren av EG-rätten, men den ansvarar också för hur 
gemenskapsinstitutionerna praktiserar sina befogenheter.22  
 
När en nationell domstol är osäker på hur en regel i EG-rätten skall tolkas kan domstolen 
begära ett förhandsavgörande.23 De nationella domstolarnas högsta instans är skyldiga att 
inhämta ett förhandsavgörande när det är oklart om hur EG-rätten skall tolkas innan 
avgörandet.24 Detta är inte nödvändigt om den nationella domstolen finner att EG-rätten är så 
uppenbar att EG-domstolen skulle komma till samma slutsats. I ett förhandsavgörande 
förklarar EG-domstolen hur direktivet skall tolkas inom hela EU, domstolen skall alltså inte 
döma i målet utan bara uttala sig om hur EG-rätten skall tolkas.25 Alla nationella domstolar i 
EU:s medlemsländer är skyldiga att följa EG-domstolens tolkning som också betecknas som 
rättspraxis. 
 
Domstolens utgångspunkt vid en tolkning av gemenskapsrätten är att inte bara beakta dess 
lydelse, utan också dess sammanhang och de syften som efterstävas med den.26 Då fördragen i 
synnerhet innehåller många oprecisa bestämmelser, har detta lett till att domstolen tillmätt 
dess ordalydelse och lagstiftarens intentioner ett ringa värde. För att kunna ge en rättvis bild 
av domstolens tolkningsmetoder måste man ta hänsyn till gemenskapsrättens särdrag och 
svårigheter som tolkningen medför. 
 
EG-domstolen är mest känd för att använda en tolkningsmetod som är fri och starkt 
ändamålsorienterad, teleologisk tolkningsmetod.27 Denna metod behöver bara användas när 
bestämmelsens lydelse eller kontextuella sammanhang är oklart.28 Metoden sägs uppfylla tre 
syften inom gemenskapsrätten: 
 

• Främja det syfte som viss bestämmelse efterstävar 
• Motverka konsekvenser som en bokstavstrogen tolkning kan medföra 
• Fylla ut luckor som annars skulle finnas inom gemenskapsrätten. 

 
 

3.1. EG-domstolens tolkningsutrymme 
Tolkningsutrymme kan definieras som, den rättsliga makt som en rättstillämpare har för att 
välja mellan två eller flera tänkbara alternativ. 29 Valet måste dock grundas på giltig rättsnorm, 
det vill säga hålla sig inom det rättsliga området. Detta val skulle också kunna ge 
rättsteoretiska problem, såsom objektivitetsanspråk, krav på förutsägbarhet och legitimitet 
samt förhållandet mellan juridik och politik.  
 

                                                 
22 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 192 
23 www. eu-upplysningen.se 
24 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 192 
25 www.eu-upplysningen.se 
26 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 81 
27 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 81 
28 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s 89 
29 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 35  
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För harmonisering är det bra att domare vet om tolkningsutrymmet och att normer skapas 
genom att utnyttja detta utrymme.30 Utrymmet varierar från fall till fall men är alltid 
begränsat. De flesta rättsvetenskapsmän och domare är eniga om att rättstillämpningen inte är 
en opartisk tillämpning av objektiva regler.31 Det judiciella tolkningsutrymmet har genom 
detta uttalande fått ett godkännande.  
 
Rättdogmatiken framhålls som en central arbetsmetod inom juridiken.32 Rättsdogmatiken som 
vetenskaplig inriktning kan identifieras genom lagar, förordningar, förarbeten, rättspraxis etc. 
Det uppstår problem om rättspraxis är det enda kriteriet för gällande rätt, detta medför att 
intern kritik av rättspraxis i princip blir omöjlig.  
 
Inom ett nationellt rättssystem skulle det kunna hävdas att domare har en likartad 
rättsideologi, vilket innebär en likartad syn på hur samhället skall styras. Då domare i EG-
domstolen kommer från olika länder med olika kulturtraditioner står vi inför en 
rättsideologisk mångfald. Detta är ett skäl till att EG-rättens enighet blir svårare att realisera 
än inom ett nationellt system. Denna sammansättning medför dock att domen tillskrivs en 
särskild auktoritet och ett högre prejudikatvärde.33 Ett problem av att tillämpa rättsdogmatiken 
på EG-rätten är att EG-domstolen använder ett utbrett tolkningsutrymme.34 Det är inte alltid 
EG-domstolens rättstillämpning refererar till skrivna rättskällor, förutsägbarheten kan därför 
anses vara låg. 
 
 

3.2. Skatteundandragande förfaranden 
Det har uträttats mycket inom den indirekta beskattningens område inom EG, dock inte lika 
mycket när det gäller den direkta beskattningen.35 Inom den svenska skatterätten har vi vant 
oss vid att Regeringsrätten i princip följer civilrätten när en transaktions innebörd skall 
bedömas.36 EG-domstolen ser inte nödvändigtvis saken på samma sätt, den försöker fastställa 
transaktionens ekonomiska innebörd. EG-domstolen är tvungen att ha ett mer oberoende 
perspektiv till civilrättens ställning inom skatterätten, då den inte har en konkret civilrätt att gå 
efter. Detta på grund av att de civilrättsliga nationella lagarna ser ut olika från land till land. 
EG-domstolen indikerar dock att den vill utöva sin tolkningsroll på ett sätt som försvårar 
skatteplanering. 
 
Det skulle vara felaktigt att endast framställa EG-domstolen som en domstol som beskyddar 
de skattskyldigas rättigheter.37 EG-domstolen skyddar inte missbrukandet av rättigheter. 
Förfarandemissbruk föreligger när en transaktion formellt sätt uppfyller kraven för avdragsrätt 
men transaktionen får till följd att en skattefördel uppstår, som strider mot syftet med 
bestämmelserna, när det dessutom framgår att detta var det huvudsakliga syftet med 
transaktionen. 
 

                                                 
30 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 37 
31 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 36 
32 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 55 f 
33 Hettne J, Otken Eriksson I, EU-rättslig metod, 2005, s. 41 
34 Wiklund O, EG-domstolens tolkningsutrymme, 1997, s. 56 
35 Europagemenskap och rättsvetenskap, 1992, s. 186 
36 Ståhl K, Persson Österman R, EG-skatterätt, 2006, s. 52 
37 Ståhl K, Persson Österman R, EG-skatterätt, 2006, s. 51  
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I sjätte mervärdesskattdirektivet, artikel 27, finns en definition på begreppen skatteflykt och 
skatteundandragande förfaranden.38 Här ges medlemsstaterna ett visst utrymme att själva 
motverka ett sådant förfarande. 

                                                 
38 Ståhl K, Persson Österman R, EG-skatterätt, 2006, s. 53 
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4. Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen används inom många olika rättsområden men framförallt inom 
offentligrätten.39 Legalitetsprincipens utveckling sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet och 
upplysningstiden. Den skatterättsliga legalitetsprincipens historia går däremot inte lika långt 
tillbaka i tiden. Begreppet ”nullum tributum sine lege” - ingen skatt utan stöd i lag, 
formulerades först 1947 av Seve Ljungman. Inom skatterätten brukar man nämna 
retroaktivitetsförbudet vid sidan om legalitetsprincipen. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning 
på skatteområdet finns grundlagfäst i Regeringsformen 2 kap. 10 § 2 st.:  
 
”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde 
när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten”.

40
 

 

Förbud mot retroaktiv lagstiftning innebär alltså att lagstiftaren inte i efterhand kan stifta lagar 
mot handlingar som vid tidpunkten för sitt utförande inte stred mot lag. Detta resonemang har 
ett starkt samband med föreskriftskravet. Föreskriftskravet är ett begrepp som i 
skattesammanhang innebär att för att skatt skall kunna tas ut krävs lagbundenhet.41 
Föreskriftsbunden lagtolkning är således ett uttryck för legalitetsprincipen.42 
 
En annan tolkningsmetod är analog lagtolkning, denna metod innebär att man vid tolkning av 
lagtext avviker från den exakta ordalydelsen. Analog tolkning av skattelag förekommer 
således sällan. Istället är det upp till riksdagen att ändra på oklar eller ofullständig 
lagstiftning.43  
 

                                                 
39 Hultqvist A, Legalitetsprincipen 1995, s. 3 ff 
40 Regeringsformen 2 kap. 10 § 2 st. 
41 Hultqvist A, Legalitetsprincipen 1995, s. 74 
42 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 30 
43 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 31   
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5. Genomsyn 
Genomsyn är ett begrepp som har debatterats flitigt under åren.44 Till att börja med bör 
poängteras att begreppet genomsyn inte handlar om rättshandlingar eller transaktioner som 
grundar sig på skenavtal, dvs. en simulerad rättshandling. Grundtanken inom all rätt är att en 
rättshandling skall bedömas efter sin verkliga innebörd. Genomsyn i skatterätten innebär att 
man vid granskning av en transaktion bortser från rättshandlingens formella innebörd och 
istället lägger rättshandlingens verkliga innebörd till grund för taxeringen.45  
 
Syftet med genomsyn som metod är att försöka finna den verkliga innebörden av en serie 
transaktioner. Analysen när det gäller beskattning går ut på att bl.a. klargöra om den juridiska 
och ekonomiska innebörden av en transaktion överensstämmer med vad som anges i avtalet. 
Vad som kan utgöra grund för genomsyn är exempelvis när den skattskyldige ”omvandlat” 
annars icke avdragsgilla personliga levnadskostnader till avdragsgilla kostnader som t.ex. 
räntor.46  I bedömningen tas stor hänsyn till om rättshandlingen skulle sakna betydelse om 
man skulle bortse från skattefördelen. Skatteeffekten i sig är alltså inte skäl nog för att 
omklassificera en rättshandling om det även finns andra syften än skatteeffekten bakom 
transaktionen.47 I doktrinen har påpekats att man genom tillämpning av s.k. genomsyn har en 
ambition om att legitimera s.k. analog rättsanvändning.48  Detta riskerar att i förlängningen 
komma i konflikt med legalitetsprincipen.  
 
Huruvida genomsyn får tillämpas eller ej har aktualiserats i ett antal avgöranden i 
Regeringsrätten.49 I samtliga mål har sammansatta och komplexa transaktionskedjor prövats. 
Regeringsrätten har i ett antal domar uttryckligen uttalat att rättshandlingar skall bedömas 
sammantaget och inte var för sig.50 Genomsynsprincipen går som nämnts tidigare ut på att 
man tittar på rättshandlingars verkliga innebörd istället för dess formella. En annan möjlighet 
att tolka rättshandlingar är genom den s.k. skatteflyktsklausulen, vilken bland annat har till 
uppgift att svara på om en transaktion strider mot lagstiftningens syfte.51 

                                                 
44 Se bland annat Gäverth L, SST 1996 häfte 8, Olsson S, SN 2005 häfte 4, Wennergren B, SN 1997 häfte 3, 
Meyer A, SN 1997 häfte 10  
45 Almgren K, Leidhammar B, Skatteprocessen 2004, s. 99 
46 Gäverth L, SST 1996, s. 766 
47 Gäverth L, Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor 1999, s. 20 
48 Simon Almendal, T Skatteanpassade transaktioner och skattebrott 2005, s. 148 
49 Se bland annat RÅ 1998 ref. 19, RÅ 2004 ref. 27, RÅ 1994 ref. 52 
50 Simon Almendal, T Skatteanpassade transaktioner och skattebrott 2005, s. 145 
51 Skatteflyktslagen 2 § 4 p 
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6. Skatteflyktslagen 
Skatteflyktslagen tillkom 1981 och har varit tillämplig sedan dess med undantag för åren 
1992-1995. Lagen togs då bort på grund av politiska beslut som en följd av regeringsskifte. 
Lagen gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt och statlig 
förmögenhetsskatt.52 I skatteflyktslagens andra paragraf, även kallad skatteflyktsklausulen, 
står att läsa följande:  
 
”2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande 

som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,  

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,  

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande 

skälet för förfarandet, och  

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det 

framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt 

tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. Lag (1997:777).” 

 
Ett problem som i stort sett varje skattesystem någon gång i större eller mindre omfattning 
stöter på är att den skattskyldige försöker undgå skatt. Detta gäller, som nämnts tidigare, 
särskilt om skatteuttaget är högt.53 Den första versionen av lagen mot skatteflykt började som 
ovan beskrevs tillämpas 1981 men har sedan dess varit föremål för granskning och därmed 
ändrats ett antal gånger. Redan under 1983 ändrades lagen på grund av att de rekvisit som 
definierade vad som skulle anses som skatteflykt ansågs för begränsade.  
 
För att skatteflyktsklausulen skall vara tillämplig krävs att fyra rekvisit är uppfyllda. Dels 
förutsätts att den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna, dels skall det röra sig om en skatteförmån och dels skall skatteförmånen 
vara det övervägande skälet till förfarandet.54 Dessutom skall förfarandet strida mot 
lagstiftningens syfte.55 
 
 

6.1 Direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller 
rättshandlingarna  
Den första januari år 1998 fick skatteflyktslagen en mer modern lydelse som innebar att lagen 
skärptes i några hänseenden och samtidigt förmildrades på en punkt. En av förändringarna 
som gjordes var att lagstiftaren ändrade rekvisitet ”utfört en handling” till att även omfatta 
”indirekt medverkande”.56 Med indirekt medverkan menas att den skattskyldige exempelvis 
uppbär förmånen genom en ställföreträdares medverkan eller att den skattskyldige haft ett 

                                                 
52 Skatteflyktslagen 1 § 
53 Hultqvist A, Legalitetsprincipen 1995, s. 373 f 
54 Skatteflyktslagen 2 § 
55 Skatteflyktslagen 2 § 4 p 
56 Prop. 1996/97:170 
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icke obetydligt inflytande på den personen som medverkat till rättshandlingen. Som exempel 
kan nämnas förfarande där olika familjemedlemmar samspelar.  
 
 

6.2 Skatteförmån 
Med skatteförmån avses allt som innebär en lättnad eller en förmån i beskattningen.57 Det kan 
det röra fall då en person skaffar sig ett avdrag i en viss förvärvskälla, men kan även röra sig 
om fall då man gör en icke avdragsgill kostnad till en avdragsgill sådan. 
 
 

6.3 Det övervägande skälet  
I Regeringens proposition om reformerad skatteflyktslag den 12 juni 1997 föreslås att 
rekvisitet ”det huvudsakliga skälet” ersätts med ”det övervägande skälet”. I propositionen 
skriver man: ”när det gäller den skattskyldiges motiv för det valda förfarandet, föreslås 
för att få till stånd en rimlig avvägning mellan kraven på effektivitet och 

rättssäkerhet att rekvisitet det huvudsakliga skälet för förfarandet ersätts 

med det övervägande skälet för förfarandet”.
58
  

 

 

6.4 Strida mot lagstiftningens syfte 
Rekvisitet ”strida mot lagstiftningens syfte” ersätts i propositionen med orden ”strida mot 
lagstiftningens grunder”. Lydelsen ändras på så sätt att det numera föreskrivs att förfarandet 
skall strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av bestämmelsernas allmänna 
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom 
förfarandet .59 
 

                                                 
57 Prop. 1982/83:84 s. 17 
58 Prop. 1996/97:170 
59 Prop. 1996/97:170 
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7. EG-domstolens domar 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta vad som gäller i målen och redogöra för hur EG-
domstolen dömer. Vi vill redan här redogöra för den förekommande parten Commissioners, 
vilket är en förkortning av Commissioners of Customs & Excise. Commissioners är den 
myndighet som ansvarar för uppbörd av mervärdesskatt i Förenade kungariket.  
 
 

7.1. Mål C-324/00 Lankhorst-Hohorst  

7.1.1 Bakgrund 
Lankhorst-Hohorsts är ett bolag vars verksamhet består i försäljning av båtutrustning, 
vattensportartiklar, fritids- och hantverksmaterial, fritids- och yrkeskläder, dekorationsföremål 
samt järnvaror och andra liknande varor.  
 
Genom avtal den 1 december 1996 lånade moderbolaget i koncernen Lankhorst Hohorst ut 3 
miljoner DEM till ett dotterbolag. Lånet skulle från och med den 1 oktober 1998 och under en 
tioårsperiod återbetalas med 300 000 DEM per år. Den rörliga räntesatsen uppgick till 4,5 
procent i slutet av år 1997. Enligt villkoren skulle räntan betalas i slutet av varje år, så skedde 
också år 1997.   
 
Lånet, som skulle ersätta bolagskapital, förenades med en garantiförklaring från 
moderbolaget. Enligt denna avstod moderbolaget från krav på återbetalning av lånet för det 
fall att utomstående borgenärer skulle framställa krav mot dotterbolaget. Med hjälp av lånet 
amorterade Lankhorst-Hohorst ned ett lån från ett kreditinstitut och kunde därmed sänka sina 
räntekostnader. 
 
Skatteverket i Nederländerna anförde i sina yttranden den 28 juni 1999 avseende taxeringen 
rörande bolagsskatt för beskattningsåren 1997 och 1998 att den ränta som betalats till 
moderbolaget kunde liknas vid en förtäckt vinstutdelning, och beskattade därför Lankhorst-
Hohorst för denna inkomst med en skattesats på 30 procent. 
 
Till stöd för sin talan i den nationella domstolen har Lankhorst-Hohorst gjort gällande att 
moderbolaget beviljade lånet för att försöka rädda bolaget och att räntebetalningen därmed 
inte kan anses ha utgjort en förtäckt vinstutdelning. Lankhorst-Hohorst har vidare gjort 
gällande att tillämpad nationell lagstiftning är diskriminerande på grund av hur tyska ägare 
behandlas eftersom dessa, till skillnad från bolag som har sina säten i Nederländerna, har rätt 
till en skattekredit. Bestämmelsen strider således, enligt bolaget, mot gemenskapsrätten och 
särskilt mot artikel 43 EG. 
 
 

7.1.2. EG-domstolens dom 
EG-domstolen fastslår att Artikel 43 EG skall tolkas så att den utgör ett hinder för en 
medlemsstats skattelagstiftning, enligt vilken avkastning på främmande kapital som ett bolag 
har erhållit under vissa förutsättningar skall anses utgöra förtäckt vinstutdelning. Detta gäller i 
det fall då nämnda lagstiftning endast är tillämplig på vederlag på kapital som erhållits från en 
ägare som inte har rätt till skattekredit, eftersom moderbolag som har sitt säte i landet i de 
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allra flesta fall har rätt till skattekredit, medan utländska moderbolag i allmänhet inte har det.
  
En sådan skillnad i behandling av olika dotterbolag med säte i landet beroende på var deras 
moderbolag har sitt säte gör att det blir mindre attraktivt för bolag med placering i andra 
medlemsstater att utöva etableringsfriheten. Som en konsekvens av detta kan dessa bolag 
komma att avstå från att förvärva, bilda eller behålla ett dotterbolag i den medlemsstat där en 
sådan bestämmelse finns. Bestämmelsen utgör därför ett sådant hinder för den fria 
etableringsfriheten som i princip är förbjudet enligt artikel 43 EG. 
 
Den lagstiftning som den nationella domstolen har tillämpat i fallet kan inte motiveras av 
grunder som avser risken för skatteflykt. Detta eftersom den inte har till specifikt syfte att 
säkerställa att rent konstlade kopplingar, vilkas syfte är att kringgå den nationella 
skattelagstiftningen, inte kan komma i åtnjutande av någon skattemässig fördel. Nämnda 
bestämmelse avser i stället allmänt varje situation där moderbolaget har sitt säte utanför 
medlemsstaten, oavsett orsaken till detta, en situation som inte i sig medför någon risk för 
skatteflykt.  
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7.2. Mål C-419/02 BUPA Hospitals Ltd  

7.2.1. Bakgrund 
BUPA Hospitals drev under många år, fram till utgången av år 1997, ett stort antal privata 
sjukhus. Domstolen i Förenade Kungariket fastslog i ett avgörande att en nollskattesats var 
tillämplig på BUPA Hospitals leveranser av läkemedel och proteser till patienter, vilket gjorde 
det möjligt för företaget att återfå den ingående mervärdesskatt som det hade betalat vid inköp 
av dessa produkter. Som en konsekvens av detta meddelade Förenade Kungarikets regering 
att den hade för avsikt att inom kort ändra lagstiftningen för att komma till rätta med 
verkningarna av avgörandet från domstolen.  
 
Den nationella domstolen konstaterar i sin framställan att BUPA-koncernen, efter 
tillkännagivandet om ny lagstiftning, beslutade att genomföra ett arrangemang med 
förskottsbetalningar. Tanken med arrangemanget var att ett företag, på vars leveranser en 
nollskattesats var tillämplig och som därmed kunde återfå ingående mervärdesskatt på 
leveranser av läkemedel och proteser, skulle ingå avtal om köp av varor och tjänster före 
lagändringen. Företaget skulle sedan begära avdrag för den ingående mervärdesskatt som 
erlagts avseende den period då betalning skett eller en faktura utfärdats, även om leveransen 
ägde rum vid en senare redovisningsperiod.  
 
Vid genomförandet av nämnda arrangemang lät man ett bolag inom BUPA-koncernen inta 
rollen som leverantör och därmed säkerställa att förskottsbetalningen stannade inom 
koncernen. Det bolag som intog rollen som leverantör var BUPA Medicals Supplies Ltd.  
 
För att inte riskera att Commissioners of Customs & Excise, som tidigare nämnts är den 
myndighet som ansvarar för uppbörd av mervärdesskatt i Förenade kungariket, skulle finna en 
anledning att försena återbetalningen av mervärdesskatten skulle man, enligt beslutet om 
hänskjutande från den nationella domstolen, låta ett annat bolag ingå ett avtal om 
förskottsbetalning. Den 5 september 1997 beslutade styrelserna i BUPA Hospitals och BUPA 
Medical att ingå två avtal beträffande köp och leveranser av läkemedel och proteser. 
 
Det framgår av beslutet om hänskjutande att de avtal som låg till grund för 
förskottsbetalningarna liknade varandra. I dessa preciserades att: 
  

- köparen skulle betala det avtalade priset till säljaren den dag avtalet var daterat, 
 
- avtalet omfattade de produkter som nämndes i bilagan, vilken kunde ändras genom 

avtal mellan parterna, 
 
- säljaren skulle leverera produkterna enligt köparens instruktioner till dess att det totala 

leveransvärdet uppgick till det avtalade priset, 
 

- vardera parter kunde säga upp avtalet med en uppsägningstid om sju dagar, och 
 

- säljaren vid uppsägning till köparen skulle betala det avtalade priset minskat med det 
totala leveransvärdet den dag avtalet upphörde att gälla. 

 
Den första januari 1998 kom en lagändring som innebar att sjukvårdsprodukter som levereras 
av privata leverantörer i Förenade Kungariket ströks från förteckningen över de produkter på 



 21 

vilka en nollskattesats var tillämplig. Det innebär i princip att ingående mervärdesskatt på 
dessa produkter inte längre kan dras av. I september 2004 nekade Commissioners BUPA 
Hospitals och Goldsborough Developments avdrag för ingående mervärdesskatt som dessa 
hade betalat genom förskottsbetalningar i september 1997 för leveranser till BUPA Medical 
och BUPA Gatwick Park.   
 
 

7.2.2. EG-domstolens dom 
Domstolen beslutade i enlighet med artikel 10.2 andra stycket i rådets sjätte direktiv 77/388 
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, i dess lydelse 
enligt rådets direktiv 95/7, att skatt kan tas ut vid mottagandet av betalning och på det 
mottagna beloppet då en betalning skall ske a conto innan varorna har levererats eller 
tjänsterna är utförda. Denna bestämmelse är däremot inte tillämplig på förskottsbetalningar 
vilka avser ett schablonbelopp som betalats för varor som angetts på ett allmänt hållet sätt i en 
förteckning som när som helst kan ändras genom avtal mellan köparen och säljaren.  
 
Domstolen meddelar vidare att för att skatt skall kunna tas ut utan att varorna ännu har 
levererats eller tjänsterna har utförts då en betalning skall ske a conto måste nämligen 
samtliga omständigheter avseende skattskyldighetens inträde, det vill säga avseende den 
framtida leveransen av varor eller det framtida utförandet av tjänster, redan vara kända och 
varorna och tjänsterna således ha angetts med precision vid tidpunkten för betalning.  
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7.3. Mål C-255/02 Halifax 

7.3.1. Bakgrund 
Halifax är en bank med begränsad skyldighet att betala mervärdesskatt. Halifax har tre 
dotterbolag, Leeds Permanent Development Service Ltd (Leeds), County Wide Property 
Investment Ltd (County) samt Property Investments Ltd (Property). Enligt Halifax är Leeds 
ett byggnadsbolag och County ett byggnads- och investmentbolag, båda är mervärdesskatt-
registrerade medan Property inte är det. Halifax har i sin kommersiella verksamhet uppfört 
callcenter på fyra olika fastigheter. Den 17 december 1999 slöt Halifax ett avtal med ett 
oberoende byggföretag, men genom en tilläggsklausul den 28 februari 2000 tog County över 
byggföretagets rättigheter och skyldigheter. Halifax fortsatte att mellan 29 februari och 6 april 
ingå olika avtal med dotterbolagen.   
 
Här kommer en kort redogörelse för vad som förekommit i målet, händelserna kommer i tur 
ordning: 

 
 

• Halifax lånade ut pengar till Leeds, så att Leeds kunde förvärva fastigheterna, 
samtidigt som Halifax även ingick ett avtal angående vissa byggnadsarbeten. Leeds 
fakturerade Halifax för dessa arbeten där mervärdeskatt ingick. Vilket Leeds senare 
gjorde avdrag för. 

 
• Leeds slöt i sin tur ett avtal med County att de skulle utföra de byggnadsarbetena som 

Leeds åtagit sig göra åt Halifax. County fakturerade Leeds för de arbetena.  
 

• Halifax arrenderande ut fastigheterna till Leeds enligt avtalet. 
 

• Leeds överlät samma dag arrenderättigheterna till Property, som i sin tur hyrde ut 
lokalerna till Halifax.   

 

Halifax 

Leeds 

County 
 

Property 

Avtal om 
byggnadsarbeten 
mellan Halifax och 
Leeds 

Halifax 
arrenderade ut 
fastigheterna till 
Leeds 

Avtal mellan 
Leeds och 
County om att 
utföra arbetet åt 
Halifax 

Avtal mellan County 
och fristående 
byggnadsentreprenörer 
att utföra jobbet åt 
Halifax 

Fristående 
byggnadsentreprenörer 

Leeds överlät 
arrenderättigheterna  
till Property 

Property hyr ut 
lokalerna till 
Halifax 
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• County anlitade i sin tur fristående byggnadsentreprenörer till att utföra det arbetet 
som Leeds åtagit sig utföra åt Halifax 

 
Den nationella domstolen betonar att alla avtal som kommit till stånd har varit avtal där 
Halifax varit part, och att de fristående byggnadsentreprenörerna skulle genomföra uppgifter 
och uppfylla skyldigheter till Halifax.  
 
Commissioners ansåg att Leeds inte utfört några arbeten åt Halifax och att County inte utfört 
några arbeten åt Leeds. Dessa transaktioner kan därmed inte tas med i beaktning vid 
mervärdesskatthänseende.  Det framgår vid en bedömning av transaktionerna att det var de 
fristående byggnadsentreprenörerna, inte Leeds, som utförde arbetet åt Halifax.  
 
Halifax, Leeds och County väckte talan mot Commissioners vid den nationella domstolen. De 
anförde att de transaktioner som skatteupplägget bestod av verkligen hade ägt rum, och att det 
inte bara var de byggnadstjänster som de fristående byggnadsentreprenörerna tillhandahöll. 
Även de tjänster som County och Leeds tillhandahöll tjänade kommersiella syften, de båda 
företagen, liksom Propertys, skulle gå med vinst av sin delaktighet. 
 
Commissioners hävdade att en transaktion som enbart vidtas för att undgå mervärdesskatt 
utgör inte leverans, tillhandahållande eller ekonomisk verksamhet enlig sjätte 
mervärdesskattdirektivet.  Leeds kan inte bokföra sina förpliktelser till Halifax som leverans, 
samma gäller County:s förpliktelser mot Leeds. Commissioners hävdar också att sådana 
transaktioner inte skall beaktas enligt den allmänna principen om förbud mot rättsmissbruk. 
Det är endast de fristående byggnadsentreprenörerna som har tillhandahållit tjänster till 
Halifax. 
 
Den nationella domstolen har i detta fall anmärkt att det vid vittnesmål från ledande personer i 
Halifax, Leeds och County har framgått att det enda syftet för de sistnämnda företagen att 
vidta de nämnda transaktionerna var för att undgå mervärdesskatt. De genomförde en 
konstruerad plan för skatteundandragande. 
 
 

7.3.2. EG-domstolens dom 
EG-domstolen dömer, i enlighet men vad som står i sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388 
artikel 2.1, 4.1, 4.2, 5.1 och 6.1, att transaktioner utgör leverans av varor om de uppfyller de 
objektiva kriterierna i direktivet, detta även om transaktionerna görs i huvudsakligt syftet för 
att uppnå skattefördel utan annat ekonomiskt syfte. Vilka transaktioner som är skattepliktiga 
enligt direktivet har också objektiva karaktärer som är tillämpliga oavsett transaktionernas 
syften och resultat. Därmed skulle skattemyndighetens undersökningar om att fastställa den 
skattskyldiges avsikt strida mot direktivets syfte med att säkerställa rättssäkerheten. Frågan 
om det enda syftet med transaktionerna har varit att uppnå skattefördel har mindre relevans 
när det gäller bedömning av om transaktionerna utgör leverans eller tillhandahållande av 
varor och tjänster. 
 
Trots att de objektiva kriterierna i sjätte mervärdesskattdirektivet är uppfyllda och detta får till 
följd att en skattefördel, som strider mot bestämmelsernas syften, uppnås och att detta varit 
det huvudsakliga syftet, kan förfarandemissbruk konstateras. Direktivet skall tolkas så att de 
transaktioner som innebär ett förfarandemissbruk skall utgöra ett hinder för den skattskyldige 
att göra avdrag för den ingående mervärdesskatten. Om den skattskyldiga tilläts göra avdrag 
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för all ingående mervärdesskatt, trots att transaktionerna inte skulle ha något samband med 
deras normala affärsverksamhet, skulle detta strida mot syftet med avdragssystemet och 
principen om skatteneutralitet. 
 
Det åligger den nationella domstolen att fastställa transaktionernas verkliga innebörd, då den 
redan är insatt i alla samband och transaktioner som hänt. När förfarandemissbruk 
konstaterats skall de transaktioner som ingår i missbruket omdefinieras, och anses som om de 
inte existerat. Skattemyndigheten kan här retroaktivt begära en återbetalning med det belopp 
som undanhållits genom att avdragsrätten missbrukats och beskatta den skattskyldiga som om 
transaktionerna inte hade existerats.  
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7.4. Mål C-223/03 University of Huddersfield 

7.4.1. Bakgrund 
Den nationella domstolen i Storbritannien har angett att universitetet, som har begränsad 
skyldighet att betala mervärdesskatt, beslutade år 1995 att rusta upp två gamla kvarnar, East 
Mill och West Mill. Då den ingående mervärdesskatten för renoveringen till stora delar inte 
skulle återfås ville universitetet hitta ett sätt att minska skattebördan eller skjuta upp 
betalningen av skatten. Universitetet renoverade först West Mill och betalade de utförda 
arbetena, men det är East Mill som berörs direkt av den nationella domstolen. 
 
Universitetet bildade en oinskränkt trust där universitetet stod som borgensman för dess 
aktuella och framtida ansvar med anledning av olika transaktioner. Den nationella domstolen 
anger att det enda syftet med bildningen av trusten och utarrenderingen av fastigheten, var att 
med hjälp av detta kunna genomföra en plan för att minska skattebördan och att universitetet 
kunde återfå mervärdesskatt för renoveringarna på West Mill. Trusten arrenderade East Mill 
för en tid på 20 år och en årlig symbolisk summa. Den nationella domstolen konstaterar att 
universitetet, för att uppnå en absolut skattebesparning, avsåg att upphöra med det 
mervärdesskatteupplägg som införts för East Mill efter mellan två och tre år eller efter sex, tio 
eller femtons års arrende. 
 
Dotterbolaget, Properties, fakturerade universitetet år 1996 med den framtida mervärdesskatt 
för renovering av East Mill, vilket universitetet betalade på obestämd dag. Den nationella 
domstolen har inte kunnat bevisa att dotterbolaget haft för avsikt att uppnå vinst och drar 
därför slutsatsen att inte heller universitetet avsåg att dotterbolaget skulle uppnå sådan vinst. 
Dotterbolaget anlitade i sin tur de utomstående entreprenörer som skulle tillhandahålla de 
byggandstjänster som var nödvändiga för renoveringen av East Mill.  
 
Commissioners återbetalade den skatt, som dotterbolaget fakturerat till universitetet, som 
universitetet angav i sin skattedeklaration för januari år 1997 utan förbehåll.  
 
Commissioners bad år 2000 att universitetet skulle betala tillbaka den skatt för januari 1997, 
de tjänster som dotterbolaget tillhandahållit på East Mill. Det uppgavs att denna skatt 
kontoförts som skattepliktiga varor och tjänster på oriktigt sätt och att det deklarerade 
beloppet undervärderats. I samma skrivelse uttryckte den nationella domstolen klart att 
bildandet av trusten var en extramanöver som kunde bortses vid bedömningen om 
universitetets ansökningar om återbetalning varit giltiga. Commissioners kom fram till att 
universitetet hade handlagt den mervärdesskatt som dotterbolaget fordrade över på ett 
felaktigt sätt. Universitetet hade återfått den i des helhet på grund av att den kontoförts på 
skattepliktiga varor och tjänster. 
 
Enligt den nationella domstolens beslut hävdade Commissioners att en transaktion som endast 
görs för att nå en mervärdesskattfördel inte utgör en leverans eller tjänst, då det inte är en 
åtgärd som utförs i samband med eller i syfte att genomföra ekonomisk verksamhet. 
 
En transaktion av sådan karaktär skall inte beaktas enligt den allmänna gemenskapsrättsliga 
principen om förbud mot rättsmissbruk hävdar Commissioners. Bestämmelserna i sjätte 
mervärdeskattdirektivet skall tillämpas på transaktionernas verkliga karaktär. 
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Universitetet hävdar att transaktionerna inte i huvudsakligt syfte genomförts för att undgå 
beskattning, trots att det gett upphov till återbetalning av ingående mervärdesskatt.  
 
Den nationella domstolen har emellertid konstaterat att det enda syftet med dessa 
transaktioner har varit att uppnå skattefördel och att de inte haft något annat tydligt 
ekonomiskt syfte. Det var endast ett upplägg för uppskjutande av skatt med en inbyggd 
mekanism att vid ett senare tillfälle göra en slutlig besparning i skattehänseende. Domstolen 
har dragit slutsatsen av att åtgärderna innebär skatteundandragande. 
 
 

7.4.2. EG-domstolens dom 
Transaktioner utgör leverans av varor om de uppfyller de objektiva kriterierna i direktivet, 
detta även om transaktionerna görs i huvudsakligt syftet för att uppnå skattefördel utan annat 
ekonomiskt syfte. 
 
Vilka transaktioner som är skattepliktiga enligt direktivet har också de objektiva karaktärer 
som är tillämpliga oavsett transaktionernas syften och resultat. Därmed skulle 
skattemyndighetens undersökningar om att fastställa den skattskyldiges avsikt strida mot 
direktivet syfte med att säkerställa rättssäkerheten. 
 
Frågan om det enda syftet med transaktionerna har varit att uppnå skattefördel har mindre 
relevans när det gäller bedömning av om transaktionerna utgör leverans eller 
tillhandahållande av varor och tjänster. I detta fall tittar inte EG-domstolen närmare på 
principen mot förfarandemissbruk.  
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7.5. Mål C-196/04 Cadbury Schweppes plc  

7.5.1. Bakgrund 
Cadbury Schweppes plc är ett bolag med hemvist i Förenade Kungariket och utgör 
moderbolag i koncernen Cadbury Schweppes. Denna koncern består av bolag hemmahörande 
i Förenade Kungariket, andra medlemsstater och i tredjeländer. I koncernen ingår bland annat 
två dotterbolag hemmahörande på Irland. Dessa båda bolags verksamheter består i att 
anskaffa kapital och att tillhandahålla detta kapital till övriga dotterbolag i Cadbury 
Schweppeskoncernen. Dotterbolagen beskattades vid tidpunkten för omständigheterna i målet 
efter en skattesats på 10 procent.  
 
Ett av dotterbolagen, Cadbury Schweppes Treasury Services, bildades för ett tredelat 
ändamål. Dels var syftet att åtgärda ett skattemässigt problem som kanadensiska skattskyldiga 
personer med preferensaktier i Cadbury Schweppes hade stött på. Det andra målet med 
bildandet av bolaget var att slippa ansöka om tillstånd hos de brittiska myndigheterna för 
lånetransaktioner i utlandet. Det tredje ändamålet var att minska innehållen källskatt på 
koncerninterna utdelningar.  
 
Enligt beslutet om hänskjutande från den nationella domstolen är det ostridigt att dessa två 
dotterbolag etablerades i Dublin med det uteslutande syftet att vinster från den interna 
finansieringsverksamheten i Cadbury Schweppeskoncernen skulle omfattas av den 
skattelagstiftning som gäller för centrumet för internationella finansiella tjänster i Dublin. 
 
 

7.5.2. EG-domstolens dom 
EG-domstolen meddelade i sin dom att endast den omständigheten att ett i landet 
hemmahörande bolag skaffar sig en sekundär etablering i en annan medlemsstat, exempelvis i 
form av ett dotterbolag, kan inte grunda en allmän presumtion om skattebedrägeri och 
motivera en åtgärd som medför ett åsidosättande av utövandet av en grundläggande frihet som 
garanteras i fördraget. Däremot kan, enligt domstolen, en åtgärd som inskränker 
etableringsfriheten motiveras av behovet att bekämpa missbruk när den specifikt avser rent 
konstlade upplägg som inte har någon ekonomisk förankring och som görs i syfte att kringgå 
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. Detta gäller i synnerhet när syftet är att 
undkomma skatt som normalt skall betalas på vinst från verksamhet som bedrivs inom det 
nationella territoriet. 
 
Enligt EG-domstolen skall artiklarna 43 EG och 48 EG tolkas så, att de utgör ett hinder för att 
en vinst som genererats i ett CFC-bolag (Controlled Foreign Company) i en medlemsstat skall 
inkluderas i beskattningsunderlaget för ett i en annan medlemsstat hemmahörande 
moderbolag när denna vinst är föremål för en lägre beskattningsnivå än den som tillämpas i 
sistnämnda land, såvida inte ett sådant inkluderande endast skall ske vid fall av rent konstlade 
upplägg som sker i syfte att undvika den nationella skatt som normalt skall betalas. 
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8. Regeringsrättens domar 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta vad som gäller i målen och redogöra för hur 
Regeringsrätten dömer. 
 
 

8.1. RÅ 1994 ref 52  

8.1.1. Bakgrund 
Kapitalförvaltning Hannafjorton Kommanditbolag (nedan kallat Hannafjorton) var vid 
tidpunkten för målet ett av 240 kommanditbolag inom Octanovakoncernen. Bolaget ägdes till 
en början av två aktiebolag, Kreditmarknads AB Capinova och Sven Norfeldt Capinova AB. 
 
Under år 1987 förvärvade Bernhard M. Kreditmarknads AB Capinovas komplementärsandel i 
Hannafjorton. I deklarationen yrkade Bernhard M. avdrag med 8,2 miljoner kronor för 
förskottsränta. Avdraget avsåg del av en betalning från Hannafjorton på totalt 12 miljoner 
kronor avseende förskottsränta på ett lån. Dessutom yrkade han, i självdeklarationen 1988, 
avdrag för realisationsförlust om 2,3 miljoner kronor på grund av försäljning av andelen i 
kommanditbolaget. Enligt ett köpeavtal dagtecknat den 14 mars 1988 överlät Bernhard M. sin 
andel i Hannafjorton till Mölndals Allmänna Idrottsklubb.   
 
Taxeringsnämnden godtog deklarationen vid 1988 års taxering. 
 
Detta beslut överklagades sedermera av länsskattemyndigheten, de yrkade bl.a. att yrkat 
avdrag avseende förskottsränta på 8,2 miljoner kronor skulle vägras. Huvudskälen till detta 
var enligt myndigheten dels att det vid taxeringsrevisioner hade framkommit att något 
bolagsändamål, samt villkoret för att gemensamt verka för detta ändamål saknades hos 
delägarna. Dels att fördelningen av Hannafjortons resultat hade motiverats endast av 
skattehänsyn. Fördelningen gick nämligen ut på att en skattskyldig med inkomster utnyttjade 
det skattemässiga underskott som uppkom det första året medan en inskränkt skattskyldig, 
dvs. ett subjekt som inte var skattskyldigt för inkomst av kapital, skulle redovisa resultatet när 
det skattemässiga överskottet uppkom. Riksskatteverket yrkar att för det fall att 
förutsättningar för en genomsyn av detta slag inte skulle anses föreligga borde enligt verkets 
mening lagen mot skatteflykt tillämpas. 
 
 

8.1.2. Regeringsrättens dom 
Regeringsrätten finner att det saknas skäl att frånkänna Hannafjorton rättskapacitet som 
kommanditbolag under den tid som är av betydelse för bedömningen av Bernhard M:s 
taxeringar år 1988 och 1989. Däremot så delar Regeringsrätten Riksskatteverkets uppfattning 
att Hannafjorton, liksom ett stort antal liknande kommanditbolag, så gott som uteslutande 
tillhandahållits i skatteplaneringssyfte och att detta syfte också varit avgörande för Bernhard 
M:s engagemang i Hannafjorton. Omständigheterna i fallet utgör emellertid inte tillräcklig 
grund för slutsatsen att de av Bernhard M. ingångna avtalen haft en annan innebörd än den 
uppgivna. Vid bedömningen av om förutsättningar för en genomsyn föreligger bör, enligt 
domstolen, hänsyn även tas till de ekonomiska konsekvenser som avtalen kan ha haft för 
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Bernhard M. vid sidan av de rent skattemässiga effekterna. Regeringsrätten finner att det 
saknas anledning att inte godta Bernhard M. som komplementär i bolaget.  
 
När det gäller lagen mot skatteflykt är Regeringsrättens uppfattning att den dubbla 
avdragsrätten inte utgör något motiv för att med stöd av nämnda lag bortse från Bernhard M:s 
förvärv, innehav och försäljning av andelen i Hannafjorton. 
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8.2. RÅ 1995 ref 84 

8.2.1. Bakgrund 
Jan A har i sin deklaration redovisat en nettoförlust som är hänförlig till en aktieförsäljning i 
Alfa, vilket han utnyttjade viss del av förlusten som avdrag mot en realisationsvinst. 
Taxeringsnämnden beviljade detta avdrag. 
 
Skattemyndigheten överklagade och yrkade att förlusten skulle räknas om på grund av att Jan 
A tecknat konvertibla skuldbrev i Alfa innan han sålt aktierna där en förlust uppkommit. 
Konverteringslånet hade getts ut för att aktieägarna skulle kunna göra avdrag för förlusten, 
med det menas att transaktionskedjan redan var bestämd i förväg för att kunna ge 
avdragsmöjligheter. Skattemyndigheten anser därmed att köpet av aktierna och teckningen av 
de konvertibla skuldebreven inte skall ses som oberoende transaktioner.  
 
 

8.2.2. Regeringsrättens dom 
Regeringsrätten anser att det inte finns något tvivel om att Jan A kände till den planerade 
emissionen och företrädesrätten att teckna konvertibler aktieägarna skulle få, och att Jan A 
deltagit i ett så kallat skatteupplägg. 
 
Det finns inga skäl till att med genomsyn betrakta transaktionerna som av varandra 
oberoende. Inte heller är lagen mot skatteflykt tillämplig då lagstiftaren varit medveten om att 
lösningen av reavinstskattefrågan öppnade för sådan skatteplanering. Skattemyndighetens 
talan bifalles ej.  
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8.3. RÅ 1998 ref 19 

8.3.1. Bakgrund 
Som ett led i omstruktureringen av en koncern har ett aktiebolag (X) som ägt viss andel av 
aktierna i ett annat bolag (Y) genom utdelning som Y riktat endast till X:s aktier erhållit 
motsvarande andel av aktierna i ett dotterbolag till Y. Därefter har Y verkställt indragning 
utan betalning enbart av X:s aktier i Y. Y utgjorde vid tidpunkten för målet ett fåmansföretag i 
skatterättslig mening och bolagets huvuduppgift var att inneha aktier i ett helägt dotterbolag, 
Z.  
 
Y ägdes till 91,5 procent av A och 8,5 procent av B. Dessa två parter avsåg nu att dela på 
nettotillgångarna i Y-koncernen. Genom att skapa en situation där A ägde ett bolag, och B ett 
annat, kunde vardera parten göra sina egna investeringar efter egna riktlinjer eller göra 
gemensamma investeringar i annan proportion än den som följde av dagens uppdelning av 
ägarandelar. Uppdelningen skulle efter det slutliga genomförandet inte innebära någon 
förmögenhetsöverföring mellan parterna A och B. För att åstadkomma detta, utan att behöva 
genomföra en uppdelning av näringsverksamheten genom inbördes försäljning av tillgångar 
till marknadspris, genomfördes uppdelningen på ett sätt som fick till konsekvens att A blev 
enda aktieägare i Y. Detta skulle ske genom indragning av de Y-aktier som innehades av X 
utan återbetalning.  
 
Dessförinnan har bolagsstämman i Y år 1 beslutat om utdelning av aktier i dotterbolaget Z, 
från vilken A avstod. Frågan väcktes då huruvida den skattefria utdelningen från Y till X i 
form av aktier i Z kunde betraktas som vederlag för de inlösta aktierna. I sådant fall skulle 
realisationsvinstbeskattning utlösas för X. 
 
 

8.3.2. Regeringsrättens dom 
Frågan i målet är om den utdelning från Y av aktier i Z till X och den indragning av aktier i Y 
från X som ingår som ett led i en planerad omstrukturering av Y-koncernen skall behandlas 
var för sig vid inkomstbeskattningen eller om transaktionerna skall behandlas som en enhet 
och anses innebära att X byter aktierna i Y mot aktierna i Z.  
 
Domstolen skriver i sin dom att allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd oavsett vilken beteckning de åsatts. Detta gäller inte bara 
när det är fråga om en enstaka rättshandling utan kan också innebära att en gemensam 
bedömning av flera rättshandlingar görs.  
 
I detta fall har hela transaktionskedjan, vari utdelningen och indragningen ingår, utgjort en 
sammanhängande plan för omstruktureringen av Y-koncernen. Syftet med dessa åtgärder har, 
enligt domstolen, varit just de att X skulle bli ägare till aktier i Z i stället för i Y. 
Regeringsrätten finner på grund av det anförda i målet att X genom inlösenförfarandet skall 
anses avyttra aktier i Y mot dessförinnan erhållen utdelning i form av aktier i Z. 
Regeringsrätten fastslår dessutom att skäl att tillämpa lagen mot skatteflykt inte föreligger. 
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8.4. RÅ 1998 ref 58 

8.4.1. Bakgrund 
Frågan i målet är om AB Sandvik Falken som är kommanditdelägare till Mega skall få göra 
värdeminskningsavdrag för Megas beräknade rörelseunderskott. Underskottet har till stora 
delar uppkommit på grund av värdeminskningsavdrag på ett flygplan. Skattemyndigheten 
yrkar att avdrag inte skall medges. 
 
Väsentliga avtal och andra handlingar som förekommer i målet: 

 
• Den 28 mars 1986 tecknades ett köpeavtal avseende att Boeing skulle leverera ett 

flygplan till Gelderse. Planet levererades i september 1988. 
 

• Den 22 september 1988 överlät Gelderse rätten och skyldigheten att köpa flygplanet 
till Mega. Boeing gav sitt samtyckte till detta avtal. 

 
• Den 26 september 1988 skrev Boeing papper på överlåtelsen från Boeing och Mega. 

 
• Den 22 september 1988 skrevs ett leasingavtal på fem år mellan Mega och Martinair, 

som gav Maritnair rätt att förlänga avtalet tre gånger fyraårsperioder, alltså högst 
17 år. 

 
• Den 22 september 1988 lånade Mega 80 % av vad företaget betalat på en bank. Lånet 

löper under 17 år med amorteringsfrihet de fem första åren. 
 

• Den 22 september 1988 avtalade Mega och Martinair om att sälja flygplanet. 
 
 

8.4.2. Regeringsrättens dom 
Av vad som framkommit i fallet så är det Martinair som genomför de väsentliga 
ägarfunktionerna med avseende på flygplanet, samt att det var förutsatt att Mega inte tänkte 
återta flygplanet efter att leasingtiden gått ut. Mega skall med stor säkerhet kunnat beräkna det 
ekonomiska utfallet redan från början. Megas inkomst skall därmed inte reduceras med 
värdeminskningsavdrag. Skattemyndighetens talan skall därmed bifallas. 
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8.5. RÅ 2004 ref 27 

8.5.1. Bakgrund 
HJ har sålt en avverkningsrätt år 1994 till AB A för en summa på 700 000 kronor. AB A sålde 
samma år vidare avverkningsrätten till AB C för en miljon kronor. År 1996 sålde HJ en annan 
avverkningsrätt till AB B mot en ersättning om 90 000 kronor, och AB B sålde vidare den 
avverkningsrätten till AB C för 106 000 kronor. Både AB A och AB B kontrollerades av HJ:s 
make.  
 
Skattemyndigheten vill med eftertaxering för 1995 uttagsbeskatta HJ på 300 000 kronor på 
grund av skillnaden mellan marknadsvärdet och den erhållna ersättningen, samt att de vill 
med hjälp av genomsyn beskatta HJ för 700 000 kronor. Samma förhållande gäller för 
taxering år 1997 då skattmyndigheten vill uttagsbeskatta HJ för 16 000 kronor och med hjälp 
av genomsyn beskatta HJ för 90 000 kronor.  
 
 

8.5.2. Regeringsrättens dom 
Regeringsrätten finner att det är ostridigt att AB A och AB B kontrolleras av HJ:s make. De 
angivna omständigheterna ger inte stöd för att handlingarnas verkliga innebörd har varit att 
sälja avverkningsrätterna till AB C. Någon beskattning på sådan grund skall därmed inte ske. 
Skattemyndighetens talan bifalles därmed ej. Regeringsrätten konstaterar dock att dessa 
rättshandlingar är av sådan karaktär som är av intresse vid en prövning av skatteflyktslagen, 
som emellertid inte är aktuell i fallet. 
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9. Analys  
I detta avsnitt kommer vi först att göra en analys av EG-domtolens domar. Sedan behandlar vi 
domarna från Regeringsrätten. 
 
 

9.1 Analys av EG-domstolens domar 
 
Lankhorst Hohorst 
I fallet Lankhorst Hohorst kommenterar EG-domstolen möjligheten att tolka fördraget på ett 
något vidlyftigare sätt. Denna möjlighet öppnar domstolen för när det gäller nationell 
lagstiftning som motiveras av grunder som avser risken för skatteflykt. När denna har till syfte 
att säkerställa att rent konstlade upplägg, vilkas avsikt är att kringgå den nationella 
skattelagstiftningen, inte kan komma i åtnjutande av någon skattemässig fördel. 
 
Huruvida detta är applicerbart på genomsynsprincipen eller skatteflyktsklausulen är svårt att 
avgöra då lydelsen i domen inte är särskilt utförlig. Klart är däremot att EG-domstolen är 
öppen för lagstiftning som har till uppgift att säkerställa samma syfte som den svenska 
versionen av lagen mot skatteflykt gör. 
 
BUPA 
Den nationella domstolen talar, i sitt beslut om hänskjutande, om att BUPA-koncernen, efter 
tillkännagivandet om ny lagstiftning, beslutade att genomföra ett arrangemang med 
förskottsbetalningar. Syftet med transaktionerna var således enbart att bolaget skulle kunna 
återfå ingående mervärdesskatt som, med tanke på leveransdatum, egentligen var hänförlig till 
en annan redovisningsperiod.  
 
EG-domstolen konstaterar i sin dom att bestämmelsen i 10.2 andra stycket i rådets sjätte 
direktiv inte är tillämpliga på förskottsbetalningar vilka avser ett schablonbelopp som betalats 
för varor som angetts på ett allmänt hållet sätt. Domstolen tar således inte hänsyn till huruvida 
skattefördelen varit huvudsyftet med transaktionen eller om något förfarandemissbruk 
förelegat. Detta på grund av att målet faller på att omständigheterna i fallet inte uppfyller de 
materiella krav som ställs i direktivet.   
 
Halifax och University of Huddersfield 
Målen Halifax och University of Huddersfield är mycket likartade, båda fallen handlar om ett 
led av transaktioner som vars enda syfte har varit att uppnå skattefördel, avdrag för den 
ingående mervärdesskatten. Vid en jämförelse med den svenska skatteflyktsklausulen kan det 
konstateras att vissa av de tre rekvisiten är uppfyllda. Det är dock en svår bevisfråga om 
skatteförmånen har varit det övervägande skälet till förfarandet. I målet Halifax uttalar sig 
domstolen angående principen mot förfarandemissbruk vilket de inte går vidare in på i fallet 
University of Huddersfield. Anledningen till detta är förmodligen att det tas upp i målet 
Halifax som är avgjort på samma dag. 
 
Ser man till begreppet genomsyn så är det just det Commissioners har använt sig av i sin 
bedömning. De ser igenom transaktionskedjorna och ser till transaktionernas verkliga 
innebörd istället för de formella avtalen.  
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EG-domstolen uttalar sig om att vid ett konstaterat förfarandemissbruk så skall direktivet 
utgöra ett hinder för den skattskyldige att göra avdrag för skatt. Det är enligt artikel 27 i sjätte 
mervärdesskattedirektivet upp till de nationella domstolarna att fastställa transaktioners 
verkliga innebörd. 
 
Cadbury Schweppes 
I Cadbury Schweppes-fallet konstaterar domstolen att endast den omständighet att ett i landet 
hemmahörande bolag skaffar sig en sekundär etablering i en annan medlemsstat, exempelvis i 
form av ett dotterbolag, inte kan grunda en allmän presumtion om skattebedrägeri och 
motivera en åtgärd som medför ett åsidosättande av utövandet av en grundläggande frihet som 
garanteras i fördraget.  
 
Däremot kan, enligt domstolen, en åtgärd som inskränker etableringsfriheten motiveras av 
behovet att bekämpa missbruk när den specifikt avser rent konstlade upplägg som inte har 
någon ekonomisk förankring och som görs i syfte att kringgå lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten. Detta gäller i synnerhet när syftet är att undkomma skatt som normalt skall 
betalas på vinst från verksamhet som bedrivs inom det nationella territoriet.  
 
Huruvida detta synsätt är tillämpligt i det aktuella fallet framgår inte helt klart av domen. 
Trots det kan man konstatera att EG-domstolen är öppen för en alternativ tolkning av 
fördraget just när det gäller konstlade upplägg i syfte att undkomma skatt.   
 
 

9.2 Analys av Regeringsrättens domar 
 
RÅ 1994 ref 52 
I denna dom, som behandlar Kommanditbolaget Hannafjorton, tar Regeringsrätten 
uttryckligen ställning till huruvida genomsynsprincipen respektive skatteflyktslagen är 
tillämplig eller ej. Regeringsrätten skriver särskilt att omständigheterna i fallet inte utgör 
tillräcklig grund för slutsatsen att de av Bernhard M. ingångna avtalen haft en annan innebörd 
än den uppgivna. Vid bedömningen av om förutsättningar för en genomsyn föreligger bör, 
enligt domstolen, hänsyn även tas till de ekonomiska konsekvenser som avtalen kan ha haft 
för Bernhard M. vid sidan av de rent skattemässiga effekterna.  
 
Regeringsrätten konstaterar således, i enlighet med doktrinen, att skatteeffekten i sig alltså 
inte är skäl nog för att omklassificera en rättshandling om det även finns andra syften än 
skatteffekten bakom transaktionen. 
 
När det gäller lagen mot skatteflykt skriver Regeringsrätten att dess uppfattning är att den 
dubbla avdragsrätten inte utgör något motiv för att med stöd av nämnda lag bortse från 
Bernhard M:s förvärv, innehav och försäljning av andelen i Hannafjorton. Den dubbla 
avdragsrätten uppfyller således inte rekvisitet ”strida mot lagstiftningens syfte”. 
 
RÅ 1995 ref 84 
RÅ 1995 ref 84 handlar om redan förutbestämda transaktioner. Skattemyndigheten vill se 
transaktionerna som oberoende av varandra med tillämpning av genomsyn, detta då Jan A 
känt till den planerade emissionen. Jan A skulle därmed inte få utnyttja förlusten som avdrag 
mot en vinst enligt Skattemyndigheten. På grund av att lagstiftaren varit medveten om denna 
typ av lösning när det gäller reavinstbeskattning kan inte skatteflyktslagen tillämpas. Trots att 
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Jan A var medveten om emissionen, kunde inte Regeringsrätten finna skäl att tillämpa 
genomsyn. Detta borde bero på att Regeringsrätten inte funnit tillräckliga skäl för att se 
handlingarna av varandra oberoende. Här biföll därmed Regeringsrätten ej 
Skattemyndighetens talan. 
 
RÅ 1998 ref 19 
Domstolen skriver i sin dom att: ”allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av 
rättshandlingars verkliga innebörd oavsett vilken beteckning de åsatts”. Domstolen fortsätter 
vidare: ”detta gäller inte bara när det är fråga om en enstaka rättshandling utan kan också 
innebära att en gemensam bedömning av flera rättshandlingar görs”. Detta resonemang är ett 
uttryck för den så kallade genomsynsprincipen, vilken regeringsrätten i detta fall har 
tillämpat. Som grund för detta har Regeringsrätten bland annat angett att hela 
transaktionskedjan i sin helhet utgör ett annat förfarande än vad varje transaktion i sig skulle 
utgöra. När det gäller lagen mot skatteflykt konstaterar regeringsrätten kort att denne inte är 
tillämplig i fallet. Exakt vilka förutsättningar som ligger till grund för detta beslut framgår inte 
av domen. Alla kriterier i skatteflyktslagen är däremot inte uppfyllda i fallet, då särskilt 
rekvisitet ”strida mot lagstiftningens syfte”, vilket med största sannolikhet är grunden för 
Regeringsrättens beslut. 
 
RÅ 1998 ref 58 
I RÅ 1998 ref 58 gjorde Skattemyndigheten den bedömningen att Mega vid tidpunkten för 
omständigheterna i målet inte besatt de väsentliga ägarfunktionerna av flygplanet och därmed 
kunde inte AB Sandvik Falken göra de värdeminskningsavdragen för Megas 
rörelseunderskott. I detta mål bifaller regeringsrätten Skattemyndighetens talan trots att det 
enligt avtal var Mega som leasade ut flygplanet. Regeringsrätten har därmed funnit tillräckliga 
skäl till att godta en så kallad genomsyn. Detta på grund av att det redan i förväg var 
förutbestämt att Mega inte tänkte återta flygplanet.  
 
RÅ 2004 ref 27 
I 2004 ref 27 vill skattemyndigheten beskatta HJ som om hon sålt avverkningsrätterna direkt 
till AB C utan att först sålt dem till sin makes bolag. Regeringsrätten finner inte stöd till att 
handlingarnas verkliga innebörd varit annan än vad som avspeglar sig i avtalen, därmed biföll 
regeringsrätten inte Skattemyndighetens talan om att beskatta HJ med hjälp av den så kallade 
genomsynsprincipen. När det gäller skatteflyktslagen konstaterar Regeringsrätten att denna 
inte är aktuell i målet. Anledningen till detta är att Skattemyndigheten i detta fall inte hade 
yrkat att nämnda lag skulle tillämpas. Detta beror sannolikt på att denna lag inte fanns under 
de år som eftertaxeringen berörde. 
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10. Slutdiskussion och uppsatsens trovärdighet 
 
 

10.1 Slutdiskussion 
Efter att ha sammanfattat och analyserat de rättsfall som är relevanta för ämnet står det klart 
att ämnet är oerhört komplext. För det första är det svårt att dra en klar skiljelinje mellan 
genomsynsprincipen och skatteflyktslagen. I svensk doktrin har gränsen dragits vid att när det 
gäller genomsynsprincipen tala om att omklassificera rättshandlingar medan man vid 
tillämpning av lagen mot skatteflykt helt bortser från vissa rättshandlingar. Vilken ställning 
EG-domstolen tar är fortfarande något oklart vilket kan bero på att EG-domstolen i sina 
förhandsavgöranden endast tar ställning till hur direktiven skall tolkas. EG-domstolen talar i 
några av dessa domar om konstlade upplägg vars syfte är att åtnjuta en skattefördel och så 
kallat förfarandemissbruk. Någon koppling mellan genomsynsprincipen och dessa begrepp är 
svår att göra. Däremot är enligt vår analys begreppet ”förfarandemissbruk” att jämställa med 
skatteflyktslagens lydelse ”strida mot lagstiftningens syfte”. 
 
Av att läsa i artikel 27 sjätte mervärdesskattedirektivet så är det upp till varje medlemsland att 
stifta lagar inom mervärdesskattområdet som förhindrar skatteflykt. Med anledning av detta 
torde inte den svenska skatteflyktslagen strida mot EG-direktivet.  
 
Varför man både i svensk praxis och doktrin skiljer på begreppen genomsyn och rekvisiten i 
lagen mot skatteflykt är svårt att förklara. Den troligaste orsaken är att frågan om 
skatteflyktslagens vara eller icke vara är politiskt laddad. Lagen mot skatteflykt har 
debatterats flitigt och meningarna går isär huruvida den uppfyller kraven för rättssäkerhet 
eller ej. Framförallt har debatterats, som ovan beskrivits, i vilken utsträckning lagen mot 
skatteflykt strider mot legalitetsprincipens föreskriftskrav.  
 
Som vi i bakgrunden beskrivit är så kallade icke förutsedda skattetransaktioner sådana 
transaktioner som kan vara förenliga med skattelagens ordalydelse men som trots det strider 
mot lagens syfte och mål. Det är i huvudsak denna typ av transaktioner som Regeringsrätten 
tar ställning till i ovan nämnda rättsfall. I de svenska målen är det tydligt att Skatteverket vill 
beskatta de skattskyldiga med hjälp av genomsyn. De vill se bortom de formella avtalen och 
se transaktionens verkliga innebörd. I vilken utsträckning Regeringsrätten delar denna 
uppfattning varierar, dels på grund av övriga omständigheter i målet men framför allt 
beroende på att utredningen i fallet inte kan visa att avsikten med handlingarna varit en annan 
än vad som framgår av de formella avtalen.. 
 
Tilläggas bör att det inte finns något lagstöd för den så kallade genomsynsprincipen. 
Principen förekommer endast i doktrinen, vilket enligt vår slutsats borde vara anledningen till 
att Regeringsrätten tillämpar den mycket restriktivt. Det tycks emellertid vara så att EG-rätten 
och svensk rätt vill förhindra skatteflykt men på grund av luckor i den svenska lagstiftningen 
kan skattskyldiga ändå göra så kallade icke förutsedda skatteanpassade transaktioner. Ett sätt 
att motverka dessa transaktioner kan vara att göra den så kallade genomsynsprincipen 
lagstadgad, vilket i och för sig som i fallet med skatteflyktslagen, riskerar att strida mot 
legalitetsprincipens föreskriftskrav.   
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10.2 Uppsatsens trovärdighet 
En del av den litteratur som vi har valt att använda oss av är något föråldrad. Detta beror i 
huvudsak på att det saknas nyare tryckta källor på dessa områden.  
 
Vi är medvetna om att det finns ett väldigt stort urval av rättsfall både när det gäller EG-
domar och Regeringsrättsdomar på området och vårat urval är något begränsat. Därför är våra 
slutsatser inte nödvändigtvis tillräckliga för att göra en generell bedömning av 
Regeringsrättens respektive EG-domstolens ställningstaganden på området. 
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Bilaga 1 – Ett utdrag ur sjätte mervärdesskattdirektivet  
 
Artikel 2 

 
Mervärdeskatt skall betalas för 
 
1. leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som sker mot vederlag inom landets 
territorium av en skattskyldig person i denna egenskap, 
 
 
Artikel 4 

 
1. Med "skattskyldig person" avses varje person som självständigt någonstans bedriver någon 
form av ekonomisk verksamhet som anges i punkt 2, oberoende av syfte eller resultat. 
 
2. De former av ekonomisk verksamhet som avses i punkt 1 skall omfatta alla verksamheter 
av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, däribland gruvdrift 
och jordbruksverksamhet samt verksamhet inom fria yrken. Utnyttjande av materiella eller 
immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav skall likaså betraktas som 
ekonomisk verksamhet. 
 
 
Artikel 5 

 
Leverans av varor 
 
1. Med "leverans av varor" avses överföring av rätten att såsom ägare förfoga över egendom. 
 
 
Artikel 6 
 
Tillhandahållande av tjänster 
 
1. Med "tillhandahållande av tjänster" avses varje transaktion som inte utgör leverans av varor 
i den betydelse som avses i artikel 5. 
 
Sådana transaktioner kan bl.a. omfatta följande: 
 
- Överlåtelse av immateriella tillgångar, vare sig det upprättats någon handling angående 
äganderätten eller ej. 
 
- Åtagande att avstå från visst handlande eller att tolerera visst handlande eller en viss 
situation. 
 
- Utförande av tjänster i enlighet med anmodan utfärdad av myndighet eller i dennas namn 
eller enligt lag. 
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Artikel 10 

 
1. a) Med skattskyldighetens inträde avses den omständighet som enligt lagen innebär att skatt 
kan tas ut. 
 
b) Uttag av skatt kan göras när skattemyndigheten enligt lag får rätt att i ett givet ögonblick 
göra anspråk på skatt från den skattskyldige; detta hindrar inte att tidpunkten för betalning får 
skjutas upp. 
 
2. Skattskyldigheten inträder och skatt kan tas ut när varorna levereras eller tjänsterna utförs. 
Leveranser av andra varor än sådana som avses i artikel 5.4 b och tillhandahållande av tjänster 
som leder till flera successiva avräkningar eller betalningar skall anses ha genomförts vid 
utgången av de perioder som dessa avräkningar eller betalningar hänför sig till. 
 
Då en betalning skall ske a conto innan varorna har levererats eller tjänsterna är utförda, kan 
skatt tas ut vid mottagandet av betalningen och på det mottagna beloppet. 
 
Med avsteg från ovanstående bestämmelser får medlemsstater föreskriva att skatten för vissa 
transaktioner eller vissa kategorier av skattskyldiga personer kan tas ut antingen 
 
- senast när fakturan eller annan jämförlig handling utfärdas, 
 
- senast vid mottagandet av köpeskillingen, eller 
 
- om någon faktura eller annan jämförlig handling inte har utfärdats, eller utfärdas för sent, 
inom en angiven period från dagen för skattskyldighetens inträde. 
 
3. Vid införsel inträder skattskyldigheten och skatten kan tas ut vid den tidpunkt då varorna 
kommer in på landets territorium som detta fastställs i artikel 3. 
 
 
Artikel 27 

 
1. Rådet får enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att genomföra 
särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, för att förenkla 
skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande. Åtgärder 
avsedda att förenkla skatteuttaget får inte mer än i ringa utsträckning påverka det skattebelopp 
som skall betalas i sista konsumtionsledet. 
 
2. En medlemsstat som önskar genomföra de åtgärder som avses i punkt 1 skall underrätta 
kommissionen om dem och förse kommissionen med alla nödvändiga upplysningar. 
 
3. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om de föreslagna åtgärderna inom en 
månad. 
 
4. Rådets skall anses ha fattat beslut om varken kommissionen eller någon medlemsstat inom 
två månader från den underrättelse som anges i föregående punkt har begärt att frågan skall 
tas upp av rådet. 
 
5. De medlemsstater som den 1 januari 1977 tillämpar särskilda åtgärder av det slag som 
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avses i punkt 1 ovan får behålla dem, om de underrättar kommissionen härom före den 1 
januari 1978 och om undantagen har till syfte att förenkla skatteuttaget och är förenliga med 
kraven i den punkten. 
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Bilaga 2 – Ett utdrag ur EG-förordningen 
 
Artikel 43 

 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en 
medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. Detta förbud 
skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon 
medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag. 
 
Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare 
samt rätt att bilda och driva företag, särskilt bolag som de definieras i artikel 48 andra stycket, 
på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om inte 
annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital. 
 
 
Artikel 49 

 

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten att tillhandahålla 
tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i medlemsstater som har 
etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren av tjänsten. 
 
Rådet får med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att bestämmelserna 
i detta kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land som tillhandahåller tjänster och 
som har etablerat sig inom gemenskapen. 
 
 
 


