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Referenten, docent STURE BERGSTRÖM, Sverige:

Ämnet är mycket stort och del riskerar genast att falla i två delar näm-
ligen privaträttslig ogiltighet och beskattning. Jag skall framförallt tala om
en av flera intressanta frågor, nämligen hur inkomstbeskattningen av ogil-
tiga transaktioner borde vara utformad. Andra skattefrågor kan lösas på
ett likartat sätt. Ofta är det frågor av t ex följande typ som man ställs inför.
Min fastighets försälj ning är ogiltig. Blir jag då beskattad med anledning
av försäljningen? Blir min köpare beskattad för avkastningen som han fått
under sin innehavstid?

Vad innebär då den privaträttsliga ogiltigheten?

Ogiltighetssanktionen innebär att en ogiltig rättshandling skall återgå,
och att parterna skall återbära vad de erhållit. Säg att en fastighetsförsälj-
ning återgår. När ogiltigheten inträtt skall säljaren återlämna köpeskilling-
en till köparen och köparen fastigheten till säljaren. Säljarens krav på av-
kastningen och köparens krav på ränta på köpeskillingen brukar ofta kvit-
tas mot varandra. Allt detta skall leda till att parterna försätts i samma si-
tuation som om någon rättshandling aldrig hade företagits.

Vid beskattningen är det främst det ekonomiska resultatet som beskat-
tas, t ex vinsten på min försäljning och avkastningen av min fastighet. Den
första grundläggande frågan man måste ställa sig är: Skall man verkligen
beskatta resultatet av ogiltiga rättshandlingar, när dessa inte accepteras av
rättsordningen. Det är exempelvis fråga om transaktioner i strid med reg-
lerna, om att utlänningar inte får förvärva fast egendom utan särskilt till-
stånd, eller att fast egendom måste säljas på föreskrivet sätt. Uppmuntrar
man inte genom att beskatta ogiltiga rättshandlingar de skattskyldiga att
sätta sig över ogiltighetsreglerna. Skall inte skattemyndigheterna lojalt be-
akta och hjälpa till att göra den privaträttsliga ogiltighetssanktionen så ef-
fektiv som möjligt?

Svaret på frågan är naturligtvis ja. Men det betyder inte att man nöd-
vändigtvis måste låta bli att beskatta ogiltiga rättshandlingar. Det är i all-
mänhet bara parterna eller andra sakägare som kan få rättshandlingen att
återgå. Även om skattemyndigheterna känner till att rättshandlingen är ogil-
tig, kan de inte tvinga parterna att upplösa rättsförhållandet, som kan be-
stå under mycket lång tid, kanske för alltid. Det förutsätts i allmänhet att
parterna själva avvecklar rättsförhållandet, även om det finns några få un-
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dantag i praktiken. Om parterna inte låter rättshandlingen återgå genast,
kan beskattningen enligt min mening användas som ett påtryckningsmedel
på parterna att avveckla det hela. Enda sättet att återfå erlagd skatt skulle
då vara att låta transaktionen återgå. Budskapet skulle då vara att det är
inte några speciella fördelar med att sluta ogiltiga överenskommelser. Det
är både otryggt och osäkert. Avtalet kan ofta bringas att återgå av endera
av parterna, och beskattning sker som en påtryckning på parterna att rätta
till rättsförhållandet.

Hur bör ogiltiga rättshandlingar beskattas?

Först ska jag tala om kapitalvinstbeskattningen och sen om den löpan-
de inkomstbeskattningen. Skillnaden mellan dessa skatter är, att i det förs-
ta fallet är det vinsten på själva överlåtelsen, medan del i det andra fallet
är avkastningen som beskattas. Huvudprincipen torde vara att giltiga rätts-
handlingar, som riskerar att ogiltiga i framtiden beskattas som om de vore
giltiga. Om en försäljning t ex blir ogiltig, om jag vägras förvärvstillstånd,
beskattas vinsten på försäljningen, även om tillståndsfrågan inte är avgjord
när beskattning sker. Det är en enkel och naturlig lösning, som innebär att
latent ogiltighet inte beaktas, förrän, och i den mån, den blir verklighet.

Skall en ogiltig försäljning, t ex en fastighetsförsäljning, kapitalvinst-
beskattas? Återgår försäljningen innan skatteberäkningen, taxeringen, är
klar är det enklast att inte beskatta vinsten på försäljningen. Säljaren skall
inte behöva bli beskattad för samma försäljning två gånger, om han sen
säljer fastigheten vidare. Så sker också i praktiken och det är en bra lös-
ning.

Om transaktionen är ogiltig och ännu inte återgått, när beskattning sker,
beskattas överlåtelsen oftat inte alls i nordisk rätt. Det finns dock exempel
på att vinsten på det ursprungliga avtalet beskattas, om parterna rättar till
rättshandlingen, så att den blir giltig. Så sker t ex vid gåvobeskattningen,
men inte vid kapitalvinstbeskattningen eller vid den löpande inkomstbe-
skattningen i Sverige.

Jag anser för egen del, att det vore bättre att alltid beskatta ogiltiga och
giltiga överlåtelser på samma sätt. Beskattningen kan då utnyttjas som en
påtryckning på parterna att låta rättshandlingen återgå, genom att de har
möjlighet att återfå skatten, om rättshandlingen återgår. På så sätt behandlas
alla överlåtelser, som inte återgått, på samma sätt som giltiga rättshandling-
ar. Transaktionerna beskattas då i enlighet med sitt ekonomiska innehåll.
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Skattemyndigheterna behöver då inte undersöka, om rättsförhållandet är
ogiltigt. I de på fall, där rättshandlingar återgör, kan rättelse ske, om det
verkligen är motiverat.

Jag går nu över till den löpande inkomstbeskattningen. Antag, att jag
köpt en fastighet genom ett ogiltigt köp, men det upptäcker ingen förrän
långt senare. Jag har uppburit fastighetens avkastning och stått för dess kost-
nader under en längre tid. Skall jag beskattas för detta eller ej? Vi säger
för enkelhetens skull att jag inte kan beskattas på annat sätt än som fastig-
hetens ägare.

En lösning vore att beskatta fastighetens verklige ägare, dvs säljaren,
även för avkastningen. Det förefaller dock vara opraktiskt, eftersom han
i realiteten inte njuter frukterna av fastigheten, samtidigt som köparen oftast
får behålla avkastningen vid en eventuell framtida återgång.

En annan lösning vore att beskatta köparen fram till dess avtalet blir
ogiltigt, och säljaren därefter. Om avtalet sedemera rättas till i efterhand,
beskattas köparen ånyo f r o m denna tidpunkt. Enligt min mening är detta
en inkonsekvent kompromisslösning, som kan undvaras. Förklaringen till
praxisen är förmodligen, att domstolarna beskattar köparen endast så län-
ge avtalet är giltigt, men avtalet blir ju så att säga retroaktivt ogiltigt i och
med att ogiltigheten inträder.

Det vore enligt min mening mer konsekvent att beskatta förvärvaren så
länge avtalet inte har återgått, bla av den anledningen att han uppbär av-
kastningen och förmodligen kommer att få behålla den, om avtalet till även-
tyrs återgår. Nackdelen med denna lösning är att parterna kan disponera
över beskattningen. De kan bestämma tillsammans, eller var för sig, att rätts-
handlingen på ett smidigt och billigt sätt skall återgå, t ex om skatteregler-
na ändras på ett ofördelaktigt sätt. En tänkbar lösning vore därför, att krä-
va att rättshandlingen skall rättas till så att den blir giltig. Först då skulle
beskattning tillåtas som om rättshandlingen vore giltig. Saken kan diskute-
ras. Jag tycker dock möjligen att denna lösning förefaller alltför resurskrä-
vande för skattemyndigheterna, och att man kanske bör använda andra sätt
att försvåra för de skattskyldiga att utnyttja skattereglerna.

SAMMANFATTNINGSVIS tycker jag att ogiltiga rättshandlingar, som
inte har återgått när beskattning sker, borde kunna beskattas på samma sätt
som om de vore giltiga. Det gäller både beskattningen på vinsten av själva
överlåtelsen och beskattningen av en tillgångs avkastning. Återgår rättshand-
lingen bör rättelse kunna ske om detta är motiverat.
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Korreferenten, juris licentiat OLOF OLSSON, Finland:

Herr ordförande, mina damer och herrar.
I mitt korreferat kommer jag att utgå från Sture Bergströms skrivna re-

ferat som tillställts mötesdeltagarna före juristmötet. Känt är att referenten
för tre år sedan utkom med en omfattande monografi i det ämne vi nu skall
diskutera och att han 1978 doktorerade på en anhandling om skatter och
civilrätt. Utgångspunkten för den diskussion som vi skall föra här idag är
emellertid det utsända referatet och jag kommer därför att hålla mig till
referatet och inte till böckerna.

Jag kommer också att utgå från de avgränsningar av det enligt diskus-
sionsrubriken mycket omfattande ämnet som referenten har gjort och kon-
centrera mig på de frågor som referenten behandlar. Också såtillvida kom-
mer jag att försöka anpassa kor r ef er at et till referatet att jag snarare skall
försöka ge svar på frågan hur rättsläget skall — eller kunde — vara än hu-
rudant det faktiskt är. Jag kommer därför inte att ge en detaljerad redovis-
ning för rättsläget i Finland utan i stället inriktiga framställningen på mera
principiella och strukturella frågor.

Det sistnämna innebär emellertid inte att jag kommer att avhålla mig
från att hänvisa till rättsläget i Finland, än mindre naturligtvis att min syn
på ämnet skulle vara opåverkad av de institutionella förhållanden som rå-
der i Finland och den diskussion som förts här.

Det är tvärtom så att jag för att göra de uppfattningar jag kommer att
göra mig till tolk för begripliga ser mig nödsakad att börja med att göra
några allmänna reflektioner och påpekanden angående den skatterättsliga
regleringen och rättsläget i Finland.

Den skatterättsliga regleringen avser — och det var också referenten nyss
inne på — att anknyta skattekonsekvenser till ekonomiska realiteter. Av flera
skäl, bland vilka den inom beskattningen starkt understrukna legalitets-
principen och den rådande lagstiftningstraditionen inte är de minst viktiga,
har skattelagstiftningen emellertid i hög grad utformats så, att den inte an-
knyter skattekonsekvenserna direkt till det ekonomiska resultatet, utan till
sådana inom andra områden av juridiken — och särskilt då inom privaträt-
ten — utformade rättsinstitut som, åtminstone då de uppträder i sin typis-
ka form, kan antas stå för i f rågavar ande ekonomiska realiteter.

Legalismen är som sagt en mycket framträdande drag inom beskattning-
en. På den här punkten torde förhållandena vara rätt lika i Norden. Åt-
minstone förefaller skillnaderna mellan Sverige och Finland att vara gans-
ka små. Som en konsekvens av den understruknade legalismen inom be-
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skattningen kommer den allmänna skatterättsliga tolkningsattityden gärna
att vara ganska formalistisk och restriktiv. En naturlig följd av en forma-
listisk och restriktiv tolkningsattityd är att de bakomliggande rättspolitiska
hänsynen och syftena vid rättstillämpningen tillmäts en jämförelsevis liten
betydelse. Betydelsen vid rättstillämpningen av att skattereglerna egentli-
gen avser är att anknyta skatteffekter till ekonomiska realiteter i stället för
till formella juridiska realiteter t.ex. civilrättsliga rättshandlingar, bör där-
för kanske inte överdrivas. Å andra sidan bör denna omständighet, lika li-
tet som skatteförmågeprincipen, helt lämnas utan avseende vid rättstillämp-
ningen.

Jag håller med referenten då han säger att huvudprincipen är att civil-
rättsliga rättshandlingar i allmänhet uppfattas på samma sätt i skatterätts-
liga och civilrättsliga sammanhang. Det är dock skäl att påminna om att
civilrättsliga rättshandlingar och andra rättsförhållanden samt deras giltig-
het inte inom civilrätten alltid bedöms på samma sätt i olika personrelatio-
ner och sammanhang. När man i skatterätten anknyter till civilrättsliga rätts-
handlingar eller rättsinstitut är det ofta redan från civilrättslig synpunkt i
någon mån oklart vilken innebörd de användna uttrycken skall ges. När
situationen är denna och då — som också referenten nämner — bedömnin-
gen av civilrättsliga rättshandlingar och deras giltighet i civilrättsliga sam-
manhang i Finland och Sverige i sista instans ankommer på de högsta doms-
tolarna, medan bedömningen i skatterättsliga sammanhang i sista instans
sker i högsta förvaltningsdomstolen respektive regeringsrätten, förfaller det
befogat att — trots att man som huvudprincip håller fast vid att civilrättsli-
ga rättsförhållanden och deras giltighet i allmänt skall bedömas lika i civil-
rättsliga och skatterättsliga sammanhang — räkna med att det finns vissa
diskrepanser. Och utgår man från detta ligger det nära tillhands att åtmins-
tone de inom de »randområden», där civilrätten inte ger entydigt svar, vid
den skatterättsliga tolkningen ta hänsyn till de ekonomiska realiteter som
avsikten varit att anknyta skatteeffekterna till.

Det som gör att situationen i Finland avviker från den som råder i Sve-
rige och i de övriga nordiska länderna är att vi sedan 1943 har haft en all-
mänt formulerad generalklausul mot kringående av skattelag vid den statli-
ga och kommunala inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen.
Den egentliga generalklausulen (Beskattningslagen § 56 mom. 1) lyder:

»Har ett förhållande eller åtgärd givit sådan rättslig form som ej motsvarar sakens
egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras så som om riktig form
i saken hade använts. Har köpeskilling, annat vederlag eller prestationstid i köpe- eller
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annat avtal bestämts eller annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse
från skatt, kan den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten uppskattas.»

Det rådde länge en viss oklarhet om vilken innebor generalklausulen skul-
le ges. Somliga ansåg att generalklausulen inte gav uttryck för stort mer än
att simulerade rättshandlingar skulle frånkännas skatterättslig relevans och
att dissimulerade rättshandlingar i beskattningen skulle behandlas enligt sin
verkliga innebörd. Enligt den här uppfattningen spelade generalklausulen
en ganska liten roll. I de flesta fall av simulerade eller dissimulerade rätts-
handlingar kunde man nämligen komma till rätta med den uppkomna si-
tuationen genom normala tolkningsmetoder. Andra ansåg att generalklau-
sulen hade ett vidare tillämpningsområde och att kringgåendesyftet skulle
tillmätas betydelse. Efter två doktorsavhandlingar i ämnet — Voipio 1968
och Tikka 1972 — har uppfattningarna om generalklausulens innebörd och
betydelse blivit alltmer samstämmiga. Enighet råder bland annat om att en
normal tolkning av skattelag alltid går framom tillämpningen av general-
klausulen och att man redan enligt normala tolkningsprinciper i fall av sken-
rättshandlingar och rättshandlingar med oriktig benämning kan ta de för-
hållanden som svarar mot den verkliga rättshandlingsviljan som utgångs-
punkt för beskattningen. Generalklausulen kommer sålunda att innebära
en rätt, en behörighet, för fiskus att, då det uppenbara syftet med en ovan-
lig transaktion eller ett mer eller mindre konstant arrangemang är att upp-
nå en av lagstiftaren icke avsedd skatteförmån, bortse från civilrättsligt i
och för sig fullt giltiga transkationer och verkställa beskattningen enligt för-
hållandenas egentliga natur.

Med det nyss anförda har jag inte velat styra in diskussionen på kring-
gåendeproblematiken — ett ämne som ju ingående avhandlades i Oslo 1984
— utan ange bakgrunden till den syn på den aktuella problematiken som
jag kommer att göra mig till tolk för. Referenten säger att frågan om pri-
vaträttslig ogiltighet är sparsamt behandlad i nordiskt doktrin. Det här på-
ståendet äger giltighet också för finländsk del, men i samband med den om-
fattande diskussionen som har förts i Finland om kringgåendefrågan har
naturligtvis också olika aspekter av hur privaträttslig ogiltighet inverkar på
beskattningen varit föremål för diskussion. Min uppfattning kan därför ses
som en uppfattning som ligger — eller åtminstone kunna tänkas ligga —
i förlängningen på den i Finland förda diskussionen.

Ett faktum, som också referenten framhåller, är att sådana fel och bris-
ter som medför att rättsförhållanden, som den skattskyldiga uppgivit och
inrättar sig efter, är civilrättsligt ogiltiga ofta blott slumpmässigt kommer
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till skattemyndigheternas kännedom. Det kan knappast heller anses före-
ligga en allmän skyldighet för skattemyndigheterna att övervaka efterlev-
nanden av annat än skattelagstiftningen. Skattemyndigheterna har alltså i
allmänhet inte någon anledning, än mindre någon skyldighet, att ifrågasät-
ta eller undersöka civilrättsliga rättsförhållandens privaträttsliga giltighet
annat än då detta från rent skattemässig synpunkt är av betydelse. Å andra
sidan har skattemyndigheterna i Finland, och numera också i Sverige, på
grund av generalklausulen och i Danmark och Norge i stöd av allmänna
tolkningsprinciper en viss rätt att, då det krävs för att skattelagstiftningens
syfte skall bli fullföljt, vid beskattningen bortse från civilrättsligt fullt gilti-
ga rättshandlingar och rättsförhållanden eller vid beskattningen ge dessa en
annan innebörd än de civilrättsligt har. Har skattemyndigheterna en sådan
rätt då det gäller giltiga civilrättsliga rättsförhållanden, förefaller det att fin-
nas goda skäl för att utgå från att en motsvarande men mer omfattande
rätt att ingripa föreligger då rättsförhållandena är civilrättsligt ogiltiga.

Den uppfattning jag i det hittills anförda har försökt underbygga och
förklara kan sammanfattas på följande sätt.

Skattemyndigheterna är vid beskattningen behöriga men inte skyldiga
att bortse sådana ogiltiga rättshandlingar som de skattskyldiga uppgivit och
inrättat sig efter. Det att det är en fråga om en behörighet men inte en skyl-
dighet innebär att skattemyndigheterna inte har anledning att fästa avseen-
de vi ogiltiga rättsförhållanden annat än då det finns skattemässigt relevan-
ta skäl till detta. Ett sådant skäl är att skattelagstiftningens syfte i det ifrå-
gavarande fallet inte fullföljs om inte ett ingripande sker (kringående fall
och motsvarande). Men också rena ordningsskäl eller det att möjligheterna
att vid en eventuellt senare inträffande återgång eller vid fortsatta transak-
tioner, som bygger på ogiltiga rättshandlingar, av processuella eller andra
orsaker ändrar redan verkställda beskattningen, inte existerar eller är be-
gränsade kan motivera ingripanden från skattemyndigheternas sida.

Har ett rättsförhållande, fastän civilrättslig ogiltigt, godtagits vid be-
skattningen och återgår det senare på grund av att ogiltigheten görs gällande
av part eller någon utomstående, skall den nya situationen — det att par-
terna återburit vad de erhållit och i övrigt också inrättat sig efter ogiltighe-
ten — beaktas vid beskattningen. Har ett rättsförhållande på åtgärd av myn-
dighet bringats att upphöra eller har den ena av parten med åberopande
av ogiltigheten tvingat den andra parten att godta en återgång av rättsför-
hållandet, bör vederbörande skattskyldiga ha rätt att inom de ramar de pro-
cessuella bestämmelserna uppställer få beskattningen rättad. Hur beskatt-
ningen skall rättas beror, enligt den uppfattningen jag här har angivit, dels
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på hur den rättsliga regleringen mellan parterna enligt de civilrättsliga reg-
lerna skall ske, dels på hur parterna uppgivit att de faktiskt har förfarit.
Finns det inte speciella skattemässiga skäl att vid beskattningen omtolka det
parterna gjort och de förhållanden varunder parterna har inrättat sig efter
återgången, kan skattemyndigheterna lägga dessa åtgärder och förhållan-
den till grund för hur beskattningen skall korrigeras. Men har parterna av-
vikit från vad som skulle följa av de civilrättsliga reglerna och är dessa av-
vikelser av skattemässig betydelse kan skattemyndigheterna i stöd av den
rätt jag nyss har talat om lägga de reella förhållandena till grund för den
skattemässiga bedömningen. Har parterna utan att ha varit därtill tvingade
med åberopande t.ex. av fel i rättshandlingen låtit denna återgå, kan det
finnas anledning att vid den skattemässiga bedömningen uppfatta återgång-
en, inte som en återgång, utan som en ny rättshandling. Min uppfattning
är att lika litet som det finns skäl att ge beskattningen rollen av ett sank-
tionsinstrument mot civilrättsligt ogiltiga rättsförhållanden, finns det i nyss-
nämnda slag av fall anledning att beskatta parterna lindrigare än om de rätts-
förhållanden som de vid beskattningen åberopat såsom giltiga verkligen ock-
så varit det.

Med utgångspunkt i det anförda skall jag kommentera de skattefrågor
som Bergström tar upp i sitt referat.

I fall av latent ogiltighet är min uppfattning i huvudsak densamma som
referentens. För referentens slutsats talar åtminstone för finländsk del ock-
så den omständigheten att latent ogiltiga rättsförhållanden och det som i
sak är närliggande, nämligen resolutivt villkorade rättshandlingar då ges en
i princip likadan skattemässig behandling. Enligt min uppfattning bör dock,
såsom ovan angivits, skattemyndigheterna om speciella skattemässiga skäl
föreligger vara berättigade att åberopa också latent ogiltighet.

När det gäller de fall som referenten anger under rubriken »ogiltigheten
har inträtt» avviker min uppfattning något från den referenten företräder.
Av skäl som jag har angivit anser jag att skattemyndigheterna i de fall då
den skattskyldiga åberopar rättsförhållandet och agerar som om det vore
giltigt inte är skyldiga, men nog när skattemässiga skäl föreligger berättiga-
de, att frånkänna rättsförhållandet skattemässig betydelse eller att ge det
ett annat innehåll än det uppgivna. Har den skattskyldiga åberopat ogiltig-
heten och inrättar sig härefter, ankommer det på de skattemyndigheterna
att inom de ramar som ovan angivits rätta till beskattningen.

Med det synsättet jag här angivit kommer också slutsatsen om godkän-
nande i efterhand att vara något annan än referentens. Om ett ogiltigt rätts-
förhållande trots ogiltigheten behandlats som giltigt vid beskattningen —
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vilket ju förutsätter att parterna har agerat som om rättsförhållandet varit
giltig — och ogiltigheten sedermera undanröjs t.ex. genom en ersättande
formellt ny rättshandling, finns det enligt min uppfattning inte någon skyl-
dighet för fiskus att frångå sin tidigare bedömning. Med hänsyn till att re-
sultatet av godkännandet är att man får en bekräftelse på att de förhållan-
den som man vid beskattningen har utgått ifrån att gäller faktiskt också
är civilrättsligt giltiga, finns det i regel knappast heller skäl för fiskus att
ingripa ifråga om den beskattning som hänför sig till tiden före godkän-
nandet. Om speciella kringgåendesyften är förknippade med arrangeman-
get, kan det dock finnas skäl att ifråga om t.ex. tidsfrister bedöma tiden
före och efter godkännandet på olika sätt och då bör enligt min uppfatt-
ning skattemyndigheterna ha rätt att förfara i enlighet härmed.

Med det synsätt på diskussionsfrågan jag här anlagt kommer betydel-
sen av de reella förhållandena och behovet och möjligheterna att vid be-
skattningen uppnå ett resultat som motsvarar skattelagstiftningens ändamål
att understrykas. Mot ett sådant synsätt kunde man möjligtvis invända att
det innebär att man tar alltför lätt på legalitetsprincipen och därmed sam-
manhängande anspråk på förutsägbarhet. Helt utan fog är en sådan invänd-
ning måhända inte, men om man accepterar att man vid den skatterättsliga
bedömningen i mer eller mindre uppenbara fall av kringgående i stöd av
en generalklausul eller en realistisk allmän tolkningsattityd, kan bortse från
ostridigt giltiga civilrättsliga transaktioner, förefaller det inte att vara att
förgå sig mot legalitetsprincipen om man godtar en något högre grad av
prövningsfrihet för skattemyndigheterna då från skatterättslig synpunkt re-
levanta och vid beskattningen av den skattskyldiga åberopade rättsförhål-
landen är civilrättsligt ogiltiga. Betraktad från rättsskyddssynpunkt har man
sagt att en generalklausul mot kringgående av skattelag innebär att man med-
vetet skapat en viss grad av osäkerhet i fråga om den skattemässiga bedöm-
ningen i det enskilda fallet av arrangemang och transaktioner som är vidtagna
i syfte att uppnå icke avsedda skattemässiga förmåner. Vidtar den skatts-
kyldiga transaktioner i kringgående syfte tar han medvetet en mer eller
mindre uppenbar risk. Min uppfattning om civilrättslig ogiltighet och
beskattning innebär egentligen bara att den risk en skattskyldig, som vid
beskattningen åberopar sig på ogiltiga rättshandlingar, tar är något större
än den risk en skattskyldig, som kan hänvisa till giltiga rättshandlingar, be-
höver räkna med.

Den uppfattning jag här har hävdat påminner närmast om den lösning
som referenten nämner sist i slutet av sitt referat. Då den grundläggande
frågan enligt mitt synsätt kommer att gälla omfattningen av skattemyndig-
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heternas behörighet i olika ogiltighetsfall och då denna fråga skall lösas med
hänsyn till de skattemässiga motiven för ett ingripande i det enskilda fallet,
ser jag emellertid inte några egentliga möjligheter att i civilrättsliga termer
framgångsrikt formulera en uppsättning regler för bedömning av olika slag
av civilrättslig ogiltighet vid beskattningen.

Professor, dr. juris OLE GJEMS-ONSTAD, Norge:

Også for norsk rett må dette tema nyanseres, slik ko-referenten mer ge-
nerelt har antydet. Referentens utgangspunkt er at rettshandlinger vanlig-
vis karakteriseres på samme måte i skatteretten som i privatretten. Imidler-
tid er det ikke i skatteretten en generell resepsjon av privatretten. Uttrykket
»i alminnelighet» åpner også for, slik ko-referenten påpekte, andre løsninger
i skatteretten når det er mer tvilsomme privatrettslige forhold, samt mer
ekstraordinære situasjoner. Ugyldighet kan være et eksempel på en slik eks-
traordinær situasjon. Det synes rimelig klart at reelle hensyn må spille en
stor rolle ved løsningene. At dette tema tas opp på et nordisk juristmøte,
kan avspeile at det i de forskjellige nordiske land ikke er fastlåste og klare
rettslige løsninger. En diskusjon av de reelle hensyn er av stor felles interesse.

Jeg skal nevne enkelte av de hensyn jeg betrakter som særlig viktige.
Det er lett å følge referenten når han slår fast at beskatningen, så langt mu-
lig, skal samsvare med de faktiske forhold. Nordisk inntektsbeskatning tar
nettop et slikt utgangspunkt ved å bygge på skatteevneprinsippet. Et mer
spesielt eksempel fra de ugyldige rettshandlingene kan nevnes, nemlig de
ulovlige rettsforhold. Et typisk eksempel kan være brudd på valutaregule-
ring og annen reguleringslovgivning. Etter norsk rett sier vi som en selvføl-
ge at beskatningen her må bygge på det faktiske forhold. Ulovlige gevinster
kan ikke bli skattefrie. Da ville man bidra til en dobbeltgevinst dersom man
brøt annen lovgivning.

Et hensyn jeg synes ko-referenten trekker mer frem enn referenten, er
spekulasjonsmuligheten. En vanlig betraktning i skatteretten er at partene
ikke skal kunne spekulere i fakta, ei heller »velge» fakta. Dersom man lar
ugyldige rettshandlinger ikke ha skattemessige konsekvenser, vil partene kun-
ne komme i en slik valgsituasjon. De vil kunne velge å påberope forhold
som medfører ugyldighet, eller la det være. Dermed kan partene avgjøre
skattekonsekvensene, og det kan åpnes for uheldig spekulasjon.
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I denne sammenheng tror jeg det er viktig å skille mellom to grunnlag
for ugyldighet. I en særstilling står ugyldighet på grunn av skattemessige
forhold. I den annen hovedgruppe etter denne grove inndeling har man ugyl-
dighet på grunnlag av andre forhold. Ser man først på ugyldighet på grunn
av skattemessige konsekvenser, kan man trekke frem den lære som tidlige-
re har vært vanlig i nordiske land, og som i Norge har vært lydelig formulert
av Carl Jacob Arnholm. Den klare hovedregel har vært at enhver part må
bære risikoen for egne skattekonsekvenser. Blir skattebelastningen ander-
ledes enn man hadde trodd på grunn av transaksjonen, er det ens eget prob-
lem. Denne læren kan det nå stilles større spørsmålstegn ved enn tidligere.
Ett er den drastiske økningen i beskatningen som gjør at utslagene av uven-
tede skattemessige konsekvenser kan virke langt urimeligere enn tidligere.
Et annet forhold er att man ikke lenger så lett bare kan si at dette er rettsli-
ge sidevirkninger av en avtale. I mange moderne investeringsforhold vil de
skattemessige konsekvensene være helt sentrale for avtalen, og uten at man
alltid kan hevde at dette har å gjøre med illojalitet i forhold til beskatning-
en. I en del situasjoner er det også et utstrakt samarbeid, eller i hvert fall
en utstrakt drøftelse av skattekonsekvensene. Dermed er begge partene in-
volvert, og den ene part kan ikke være henvist til å bære følgene alene der-
som løsningen blir anderledes enn for eksempel antatt av den annen, mer
profesjonelle part. Dette resultatet kunne fulgt allerede av avtaleloven § 33.
Etter at lempningsadgangen i avtaleretten er gått enda lenger, gjennom ved-
tagelsen av avtaleloven § 36, er muligheten for at uventede skattemessige
konsekvenser kan ha ugyldighetsvirkninger og bortfallsvirkninger, større enn
tidligere.

Dersom man kommer frem til at en avtale ikke skal stå ved lag etter sin
opprinnelige ordlyd, fordi den har andre skattemessige konsekvenser enn
partene har antatt, er det langt fra gitt at skatteretten skal følge privatret-
ten. Man vil i så fall åpne for at partene spekulerer i det skattemessig ukla-
re. Man kan ta risikoen på at skattemyndighetene ikke i tilstrekkelig ut-
strekning klarer å »se» gjennom de skattemessige forhold i avtalen. »Oppda-
ger» skattemyndighetene at transaksjonen egentlig skulle føre til beskatning,
vil altså partene kunne la det hele gå om, dersom beskatningen uten videre
skal følge privatretten. I svært mange tilfelle vil det ikke her være aktuelt
å tale om skatteunndragelser som kan medføre straffeskatt o.l. Det vil dreie
seg om mer eller mindre illojale tilpasninger, der den eneste sanksjonen vil
være at man beskatter etter de regler man finner skal anvendes på forhol-
det. Antagelig må man her kunne oppstille en lære om at det bare er i klart
lojale tilfeller, d.v.s. der partene ikke har ment å foreta en mer eller mindre
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illojal tilpasning, at den privatrettslige ugyldighet på grunn av uventede skat-
temessige konsekvenser også skal få virkning for beskatningen.

Dersom det er andre forhold enn uventede skattemessige konsekvenser
som ligger bak den privatrettslige ugyldighet, vil det vanligvis være langt
større grunn till å godta at beskatningen må følge det privattrettslige for-
hold. Det vil si at man ser bort fra transaksjonen. Problemet med et slikt
skille mellom ugyldighet på grunn av skattemessige konsekvenser og ugyl-
dighet på grunn av andre forhold, kan være at den avanserte skatterådgiver
dermed vil anbefale partene ikke å bruke en ugyldighetsgrunn som går på
det skattemessige, men ha andre ugyldighetsgrunner liggende »i skuffen».
Likevel, slike spekulasjonsmuligheter som klart er illojale, må man vel her
ikke tillegge for stor vekt dersom man skal kunne utpensle en rimelig for-
nuftig lære som skal gjelde i de fleste tilfeller.

Sannsynligvis er det innenfor dette område svært vanskelig å oppstille
helt firkantede og absolutte setninger. Man må i hvert enkelt tilfelle foreta
en viss konkret vurdering, ut fra lojalitets- og omgåelsesbetraktninger. Andre
hensyn kan trekkes inn, blant annet det ligningstekniske. Ved engangsskat-
ter som arveavgift, er ikke dette hensynet sentralt. Ei heller ved formues-
skatten, som ikke er en engångsskatt, men som likevel gjelder et bestemt
tidspunkt, uten at den skatteberegning som da finner sted influerer på senere
skatteberegninger. Imidlertid må det ligningstekniske være et vesentlig hensyn
ved kompliserte tilfeller innenfor inntektsbeskatningen, særlig i nærings-
beskatningen. Her kan det medføre store problemer om en tidligere tran-
saksjon skal anses ugyldig, med den konsekvens at den ikke lenger skal ha
inntektsskatterettslige følger. Etter norsk beskatning kan vi for eksempel
tenke oss tilfeller der det er solgt et driftsmiddel. Salgssummen er tatt til
nedskrivning på en saldo, denne er senere fylt opp, osv. Å »nøste opp» sli-
ke transaksjoner etter at flere år er gått, vil utvilsomt være svært kompli-
sert. Diskusjonen om ugyldighet ved beskatningen fokuserer kanskje i for
høy grad på enkle tilfeller, der privatpersoner og andre företar en enkelt
transaksjon, uten videre ringvirkninger i inntektsskattesystemet.

Foran har jeg drøftet det som kan kalles det materielle spørsmål: Skal
privatrettslig ugyldige transaksjoner ses bort fra ved beskatningen? En an-
nen problemstilling er den rent prosessuelle. Etter den norske ligningsloven
er det bare innenfor visse frister adgang til å gjøre om en ligning, og disse
prosessuelle grenser har en klar selvstendig virkning, uten hensyn til det rent
materielle spørsmål. Har man ikke klaget innenfor den ordinære klagefris-
ten på tre uker etter at ligningen er utlagt, blir spørsmålet om ligningsmyn-
dighetene skal foreta såkalt »retting». Her har vi i norsk rett en absolutt
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10-års grense. Ligningsmyndighetene kan også innenfor 10-års fristen byg-
ge på det såkalte opportunitetsprinsipp. De kan vurdere om det er grunn
til å foreta retting. Dette opportunitetsprinsippet kan gi adgang til å løse
mange av de spørsmål som er omtalt her, etter et rimelig fornuftig skjønn.

Avslutningsvis skal jeg kort nevne visse regnskapsmessige aspekter. Et-
ter norsk næringsbeskatning danner regnskapet basis for ligningen. Dermed
blir et annet interessant juridisk spørsmål: Hvor lang tid tilbake kan et regn-
skap som er vedtatt av styre og generalforsamling i et aksjeselskap, rettes?
Svaret etter regnskapsloven og aksjelovens regnskapskapittel ser ut til å være
uklart. Regnskapslovgivningen synes å forutsette at slike omgjøringer som
vi her omtaler, skal regnes som ekstraordinære inntekter og utgifter i senere
år. I rettspraksis har man sett antydninger til at slik retting med konsekvens
for ligningen som her er skissert, vil bli godtatt. Men spørsmålene synes for
meg nokså uavklarte.

Advokat JESPER LETT, Danmark:

Indledningsvis vil jeg godt gå lidt i rette med referentens udgangspunkt
for hans diskussion. Det er ikke så meget juridisk, men han siger, at grund-
laget i svensk ret ihvertfald, er, at man skal kunne betale sin skat, når man
skal beskattes. Det husker svenskerne sikkert bedre end danskerne, jeg tror
at det var Astrid Lindgren, der betalte 100—105 % i skat. Det har også væ-
ret fremme blandt socialdemokraterne i Danmark, at det var da en helt na-
turlig ting, at man måtte optage lån for at betale sin skat. Det har ikke så
meget med dagens emne at gøre, men betragtningen, som blev fremført som
en selvfølgelighed, faldt mig lidt i øjnene.

Emnet idag er begrænset til de skatteretlige virkninger af ugyldighed.
Men jeg er sådan set lidt enig med korreferenten i, at man måske skulle se
på, i hvilken udstrækning de civilretlige regler automatisk finder anvendel-
se, når man skal se på de skatteretlige konsekvenser. Det er sådan også i
Danmark, at skattemyndighederne ikke nødvendigvis føler sig bundet af de
civilretlige regler. Det har der været ført flere sager om.

En enkelt sag drejede sig om en aktionær, som havde et tilgodehavende
i sit selskab, og dette tilgodehavende konverterede han til aktiekapital. Og
efter aktieselskabsloven kan man jo ikke tegne aktie til under kurs 100. Se-
nere solgte han disse aktier og gjorde gældende, at han ikke havde haft no-
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gen gevinst, for de blev solgt til kurs 100. Her sagde skattemyndighederne,
at det afgørende for, om han havde haft en gevinst eller ej var værdien af
den fordring han havde i sit selskab, da han konverterede den. Da det var
ubestridt også af skatteyderen, at fordringen var værdiløs, så blev resulta-
tet, at han blev beskattet af gevinsten fra 0—100. Det faldt jo skatteyderens
advokat noget for brystet, at man kunne have aktieselskabsregier, som sag-
de, at man ikke kunne tegne aktier til underkurs, og samtidig blev han be-
skattet af en gevinst, hvor aktierne blev betragtet som tegnet til kurs 0.

Et andet eksempel som har været fremme har været et såkaldt skatte-
salg af aktier, hvor en aktionær solgte sine aktier til et selskab, han selv
ejede. Det var aktier i et børsnoteret selskab han solgte, og han solgte dem
til sit eget selskab til den kurs aktierne var noteret til på børsen, og derved
konstaterer han et tab i forhold til sin anskaffelseskurs. Her sagde skatte-
myndighederne, at vel var aktierne solgt til børskurs, men da han havde
solgt til sig selv, og da han nok ikke ville have solgt til andre til den kurs,
så kunne han ikke fradrage sig tab. Det faldt også skatteyderens advokat
noget for brystet, at man ikke uden videre lagde børskursen til grund for
hans salg, da det var et ubestrideligt, civilretlige gyldigt salg, der havde fun-
det sted.

Dagens emne er ikke så meget de civilretlige reglers indvirkning på skat-
teretten, men udelukkende begrænset til de skatteretlige virkninger af en
aftales ugyldighed. Her må det være sådan, at man ser på alle former for
ugyldighed uanset, hvad det er der bevirker ugyldigheden, altså også bris-
tende forudsætninger, og andet som gør, at handelen går tilbage.

Et andet udgangspunkt jeg vil tage for mine korte synspukter er, at vi
må lægge til grund, at skattemyndighederne kender de reelle forhold bag
handelen og handelens ugyldighed. Det som blev nævnt som et stort prob-
lem nemlig de bevismæssige spørgsmål, er efter min opfattelse et lidt andet
spørgsmål. Det er »opdagelsesrisikoen». Det har efter min opfattelse ikke
så meget at gøre med den skatteretlige virkning af ugyldighed, det er mere
spørgsmålet om man opdager, der er noget ugyldigt eller ej. Og det mener
jeg er et andet spørgsmål end skatteretlige virkninger af ugyldighed.

Udgangspunktet for den skatteretlige behandling af dispositioner er na-
turligt nok, at de handler der er tale om, skal være gyldige. Det er klart,
at parter, hvis de foretager handeler, som er ugyldige, ikke kan påberåbe
sig de skattemæssige virkninger af handelen, hvis det er ubestridt og ut-
vivlsomt, at handelen er ugyldig. Her må skattemyndighederne kunne tilsi-
desætte selvangivelsen og sige, vel har du selvangivet, at du har solgt din
ejendom til din nevø, men da handelen jo er ugyldig, hvis vi forudsætter,
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at det er utvivlsomt, kan du naturligvis ikke blive fri for at være formue-
skattepligtig af din ejendom. Problemet er så, hvad så med handler der ind-
gås, og som senere bliver ugyldige. Her har referenten opstillet 2 forskellige
grupper, dels de grupper hvor handelen er indgået, men hvor den f.eks. på
grund af forudsætninger ikke er opfyldt, kunne blive ugyldig sidenhen, og
så de tilfælde, hvor ugyldigheden er indtrådt.

Det første spørgsmål er om den såkaldte latente ugyldighed. Det minder
ihvertfald i dansk ret om det, der hedder betingede aftaler. Aftaler hvor
parterne f.eks. har indgået en handel der er afhængig af en myndigheds
godkendelse. Hvis godkendelsen ikke foreligger eller forudsætningen for han-
delen ikke opfyldes, så kan handelen erklæres ugyldig og gå tilbage. Der
er det også i dansk ret sådan, at en sådan aftale anses skattemæssigt for
gyldig, sålænge den ikke er ændret og gjort ugyldig. Det svarer til det der
i dansk skatteret hedder, at aftalen er resolutivt betinget i modsætning til
suspensiv betinget, hvor aftalen for såvidt ikke er kommet i stand, idet man
mangler f.eks. den ene parts erklæring om at ville indgå aftalen. En sus-
pensiv betingelse kan f.eks. være, at man aftaler alle vilkår for en køberet
for den ene part, men det der mangler er, at han gør sin køberet gældende.
Og her indtræder der naturligvis ikke nogen skattemæssig konsekvens, før
køberetten gøres gældende.

Spørgsmålet er så, når ugyldighen indtræder, hvad er så positionen? Her
synes de svenske skattemyndigheder at have væsentligt mere nuanveret syn-
sunkt på det, end de danske skattemydigheder synes at have. Idet de dans-
ke skattemyndigheder synes at indtage det konsekvente standpunkt, at hvis
en handel er ugyldig, så er handelen ugyldig, og dermed er det ikke noget
beskatningsgrundlag. Dermed skal beskatningen gå baglæns. Det gælder og-
så, selvom ugyldigheden først konstateres år efter, at handelen blev indgået.

Der har foreligget et sådant eksempel i landsskatterettens praksis. I Dan-
mark har vi jo først den politiske ligning ude i kommunerne, klager man
videre i systemet, havner det i landsskatteretten, som er en mellemting mel-
lem en ligningsmyndighed og en ret. Og derefter kan man som referenten
refererer gå videre til de almindelige domstole.

Men landsskatteretten havde et tilfælde, hvor en bristende forudsætning
for en handel blev gjort gældende 3 år efter, at handelen var indgået. Her
siger landsskatteretten helt lakonisk, at da handelen er ophævet som ugyl-
dig, er der i skattemæssig henseende ikke noget grundlag for at fastholde
beskatningen. Dermed ophævede man totalt med tilbagevirkende kraft be-
skatningen.

Så rejser referenten det spørgsmål, hvad så hvis parterne i forbindelse
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med ophævelsen indgår forskellige aftaler, f.eks. om at de ydelser som kø-
beren har oppebåret, men som han nu skal fralægge sig, hvad nu hvis han
beholder dem, eller de ikke udveksles fuldt ud. I princippet må det være
sådan, at de skatteretlige virkninger elimineres. Hvis parterne i forbindelse
med ophævelsen aftaler ikke at eliminere de økonomiske virkninger, så kan
det muligvis give grundlag for en selvstændig beskatning på dette nye grund-
lag, efter disse nye aftaler parterne imellem. Aftaler i forbindelse med op-
hævelsen af handelen kan også have den virkning, at handelen skattemæs-
sigt og civilretligt ikke betragtes som en ophævelse, men som et tilbagekøb.
Dermed er der naturligvis ikke noget grundlag for at ophæve beskatningen
for den oprindelige handel, for så er der to gyldige handeler efter hinanden.

Tilbagekøb har i et enkelt tilfælde rent faktisk været et problem, idet
man der gik ind på sondringen mellem en ophævelse af handelen og et til-
bagekøb af ejendom. Man havde en person, som i 1968 købte 3 jordstyk-
ker, han solgte de 3 jordstykker i 1969 med en fortjeneste, der var beske-
den, men der var dog en højere salgspris end købsprisen. Køberen gik kon-
kurs, og det lykkedes sælgeren at overbevise konkursboet om, at handelen
skulle annulleres, således at han fik sine jordstykker tilbage igen, og ikke
kun en dividende af sin salgssum. I de efterfølgende år solgte han så disse
jordstykker på ny, og her gjorde han så gældende, at da hans avance skulle
opgøres, skulle man lægge den pris til grund som anskaffelsessum, som havde
været den pris, der var gældende for handlerne i 1969. Altså en højere an-
skaffelsessum, end da han oprindeligt købte. Her siger landsskatteretten
meget naturligt, at da handelen i 1969 var ugyldig og gik tilbage, så er han-
delen uden virkninger, og skal anses som usket, og dermed er han naturlig-
vis tilbage i sin anskaffelsespris i 1968.

Der er en af de referenten refererede skatteafgørelser, som har undret
mig meget. Desværre har jeg ikke fået nået at slå det efter selv, og læse
dem helt, men der synes blandt 2 refererede afgørelser at være en forskel
om, hvorvidt ugyldigheden skyldes en misforståelse eller fejlberegning af
skattevirkningen eller om ugyldigheden skyldes en anden ting. I det første
tilfælde erklærede man aftalen for ugyldig, men fastholdt skattevirkningen,
det andet tilfælde erklærer man også aftalen for ugyldig men annullerede
skattevirkningen.

Efter min opfattelse bør det, uanset årsagen til at aftalen er ugyldig, med-
føre at de skatteretlige virkninger ophæves. Et andet spørgsmål er det jeg
nævnede, det bevismæssigt, om man kan bevise, at opfattelsen af den skat-
teretlige vurdering var en bristende forudsætning for handelen. Det er ikke
nok at fortryde, når man ser skatteregningen.
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Professor EDWARD ANDERSSON, Finland:

Tack för ordet, herr ordförande. Det här är ett väldigt omfattande äm-
ne och inte alls entydigt eller enhetligt. Här har redan framkommit många
synpunkter som går ut över dem som referenten tog fram. Såsom jag ser
saken såg referenten på det här ämnet kanske mera ur en strikt juridisk syn-
vinkel medan man i realiteten får lov att ta hänsyn till allehanda faktiska
omständigheter som senare talare har kommit fram med. Det är ofta fråga
om diskrepans mellan det faktiska och det strängt juridiska. Det finns många
situationer där det juridiskt är fråga om ett ogiltigt rättsförhållande, som
dock i praktiken står fast. Då förefaller det som om skatterättslig praxis
i allmänhet skulle hålla sig till det faktiska och inte till det juridiska. Jag
har rätt mycket förståelse för detta, dels därför att de faktiska förhållande-
na ofta anger det som parterna verkligen har varit ute efter, helt oberoende
av om man vill klandra dem eller inte för att de går så här till väga. De
har kanske spekulerat en aning i skattelagstiftningen eller sökt särskilda skat-
teförmåner genom att gå till väga såsom de gjort.

Jag har alltså rätt mycket förståelse för dem som med sådana här syn-
punkter motiverar sådana fall där skattedomstolarna har avvikit från vad
som kanske är civilrättsligt riktigt. Å andra sidan tycker jag att det måste
finnas fall där ogiltigheten är så stark att den inte bör kunna få skattekon-
sekvenser. I den meningen har jag fäst med vid de svenska rättsfall från
högsta domstolen (NjA 1982 s. 493) där man gjorde en gåvobeskattning el-
ler icke upphävde en gåvobeskattning trots att gåvan som bakgrund hade
förklarats ogiltig på grund av att det stred mot tro och heder att åberopa
den (avtalslagen 33 §). Däremot har jag inte mycket förståelse för det andra
fallet där gåvoskatten inte upphävdes fastän man hade beräknat skat-
tepåföljderna fel. Det förra fallet representerar en situation, där jag inte
kan tänka mig att det skulle i Finland gå lika som det gick i Sveriges högsta
domstol. En gåva som har blivit förklarad ogiltig på denna grund skulle
med säkerhet leda till att gåvobeskattningen skulle upphävas, i sista hand
efter resning.

Men däremot finns det ju många andra fall där det inte ligger till så här.
Jag har en känsla av skattedomstolarna helt motiverat ofta frågar sig när
skatteskulden uppstår. Skatteskulden uppstår ju i och med att en viss trans-
aktion eller en annan faktisk handling äger rum och denna skatteskuld kan
sedan inte fås att gå åter med åtgärder som innefattar ett slags disposition
från parternas sida. Sedan har vi fallen där det är fråga om löpande intäkt
som kanske återgår på grund av att man inte har fått tillstånd till att inköpa
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fastigheten eller någonting sådant. Här finns oftast inga som helst moment
av spekulation. Den enda synpunkten som kan tala för att inte återställa
den riktiga faktiska situationen är väl den att det skattemässigt måste ske
rättelse på två håll. Det är inte nog med att man rättar inkomstbeskattning-
en för den som måste ge tillbaka den inkomst han har fått utan man måste
också samtidigt kunna inkomstbeskatta den som i stället får denna inkomst.
Och det är ofta processuellt svårare, vilket kan vara en omständighet som
talar emot sådana rättelser.

För övrigt är det här en frågeställning rörande vilken man inte alldeles
lätt kan slå upp i rättsfallsregister för att finna relevanta rättsfall. Jag hade
tänkt försöka komma med vissa fall ur finsk praxis, men jag har inte fått
fram mycket. I Finland har den här problematiken kommit upp t.ex. i för-
mögenhetsskattefrågor. Vi har t.ex. ett fall med ett fastighetsbyte 1944, som
av domstol 1946 förklarades ogiltigt. Då uppstod frågan om hur man skul-
le göra med 1945 års förmögenhetsbeskattning. Och där sade högsta för-
valtningsdomstolen, att denna ogiltighet som hade kommit att bli fastsla-
gen 1946 inte skulle beaktas 1945.

Sedan finns det rätt många fall rörande gåvoskatt där det har varit frå-
ga om, huruvida gåvor mellan föräldrar och barn eller andra situationer
där det krävs godman ändå skall kunna beaktas vid beskattningen trots att
godemannaformaliteterna inte i alla avseenden har iakttagits. Det finns fall
där godemannen blev utsedd först ett par år senare o.s.v. Där har rättspra-
xis tagit ganska lätt på de juridiska formalitetena och hållit sig till de faktis-
ka realiteterna. Här har jag själv varit av litet annan uppfattning och me-
nat att det inte är gåvoskatten som parterna har försökt kringgå utan det
som man har försökt komma undan är förmögenhetsskatten. Genom att
rättspraxis då har tagit lätt på de civilrättsliga formaliteterna har man möj-
liggjort denna konsekvens i förmögenhetsskatthänseende till priset av en lind-
rig gåvoskatt.

Så kan jag åberopa ett fall ur stämpelskattepraxis. Det var en advokat
som hade glömt att inom lagstadgad tid söka tillstånd för ett fastighetsför-
värv för en utländsk köpare. Så gjorde man ett nytt köpebrev mellan sam-
ma parter och sökte i laglig ordning tillstånd och fick detta tillstånd. Men
när man sedan skulle begära att få tillbaka stämpelskatten som redan var
betald på den första ogiltiga transaktionen, fick man det inte. Slutresulta-
tet blev alltså att man för en äganderättsövergång fick betala två stämpel-
skatter. Det här är en utgång som jag har mindre förståelse för.

Slutligen något ord om fall där det blir konfiskationspåföljder. Ofta är
det ju så att inkomst kanske deklareras och blir beskattad i normal ord-
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ning, men sedan kan det bli en konfiskation av inkomsten t.ex. för en trafik-
idkare som har tagit övervikt på sina lastbilar. Man konfiskerar alltså hans
inkomst och då har han redan betalat skatt för den. Där har finsk praxis
helt entydigt gått in för att konfiskationen är den starka påföljden och den
skatterättsliga påföljden är den svagare. Man får tillbaka skatten på den
inkomst som har blivit konfiskerad; annars skulle det ju bli en dubbelpå-
följd.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

De exempel som Sture Bergström tagit fram och lagt till grund för dis-
kussionen är ju ganska enkla. Det gäller t ex en fastighetsförsäljning som
är ogiltig. Vilka blir då de skatterättsliga konsekvenserna av ogiltigheten?
De fall som inträffar i verkligheten är ofta mycket mera komplicerade än
Bergströms exempel. I dessa senare är det en viss rättshandling som är ak-
tuell, och det gäller att klarlägga beskattningskonsekvenserna av dess ostri-
diga ogiltighet.

Svårare är de fallen då man går bakom den i skatteärendet aktuella rätts-
handlingen, som i sig är helt okontroversiell och riktig, och letar upp tidi-
gare led i olika rättsliga transaktioner, av vilka något utpekas som ogiltigt.
Jag skall nämna ett exempel (svenska RÅ 84 1:81). Målet gällde försäljning-
en av en bostadsrätt. Försäljningen var i och för sig helt klar och likaså
beskattningseffekten. Säljare var en person X, men skattemyndigheterna
tyckte att X, som hade små inkomster, hade för låg skatteprogression och
försökte få det därhän att Y var den verklige säljaren. Y hade högre skat-
teprogression än X, och om realisationsvinsten av försäljningen beskatta-
des hos Y i stället för hos X blev det ett högre skattebelopp. Det var inte
strid om beskattningen av själva försäljningen, ty den rättshandlingen var
helt klar. I stället gällde målet om säljaren X var den riktiga ägaren till den
sålda bostadsrätten eller om det inte var Y som var rätt ägare och som allt-
så i verkligheten varit säljaren och därför skulle beskattas för realisations-
vinsten. Skattemyndigheterna påstod att en tidigare överlåtelse av bostads-
rätten från Y till X var ogiltig. Skatterättsligt satte man i gång en tvist om
en ogiltighet som var helt konstruerad för skattemålet. Alla involverade ci-
vilrättsliga parter var helt överens om överlåtelsens giltighet.

I fall av denna typ som är mer intressanta än referentens exempel gäller
ogiltighetsbedömningen inte den rättshandling som är föremål för beskatt-
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ning utan tidigare rättsförhållanden som har betydelse för den aktuella rätts-
handlingen. I ett annat fall som gällde försäljning av fast egendom angrep
skattemyndigheterna ett tidigare led då äganderätten till fastigheten övergått
från en person till annan såsom ogiltigt och gjorde gällande att felaktighet
förekommit vid det tidigare köpet. Dessa mål är inte enkla.

Frågan är om skattemyndigheterna, trots att några utåt synliga ogiltig-
hetsgrundande fel ej konstaterats civilrätt sligt, får gräva fram sådana fel
och påstå att vissa som giltiga behandlade rättshandlingar skatterättsligt skall
anses ogiltiga. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt mycket farligt om skatte-
myndigheterna får helt godtyckligt jaga upp ogiltighetsgrunder så snart det
passar dem. Det är att legitimera rättslösheten i samhället. En sådan befo-
genhet kan inte generellt få tillkomma beskattningsmyndigheterna.

Därtill kommer att man måste också ifrågasätta skattemyndigheternas
kompetens att bedöma civilrättslig ogiltighet. Det var i mitt första exempel
fråga om överförande av egendom mellan äkta makar på grund av vissa
regler i giftermålsbalken om att besparingar som makarna gjort kan tilläg-
gas ena parten. Den civilrättsliga frågan gällde värdet av den egendom som
hade förts över från den ena maken till den andra. Beskattningsmyndighe-
ten ville långt i efterhand tillämpa en annan värderingsgrund än den som
brukats vid överlåtelsen och få det därhän att överlåtelsen egentligen var
i huvudsak ogiltig.

Det kan inte vara korrekt att taxeringsnämnden långt efteråt ägnar sig
åt sådana civilrättsliga bedömningar, för vilka den saknar kompetens. Det
kan inte vara nämndens sak att inom giftermålsbalkens ram dela upp ma-
karnas egendom på sitt eget sätt och ogiltigförklara makarnas egna åtgär-
der, som företagits långt innan den rättshandling om vars beskattning nämn-
den har att besluta ägt rum. Att bedöma transaktioner mellan makar som
ligger långt tillbaka som ogiltiga och sedan draga allehanda konsekvenser
därav i senare skattesammanhang kan inte vara en uppgift för skattemyn-
digheterna.

Man måste ta upp frågan om vem som skall vid beskattningstillfällen
bedöma de civilrättsliga ogiltighetssituationerna. Frågan har förbigåtts av
referenten därför att han för fram fall där ogiltigheten är självklar, t ex den
i referatet nämnda fastighetsöverlåtelsen. Att den var ogiltig kunde vem som
helst se. Men om man kommer till de mera komplicerade fallen, blir ju,
som vår danske vän tog upp, givetvis kompetensen hos de beslutande skat-
temyndigheterna en central fråga. Förmår de göra svåra civilrättsliga bedöm-
ningar? Det är ju inte deras fält. Det är som sagt allvarligt, om de får ingri-
pa med civilrättsliga ogiltighetsförklaringar så snart det passar dem själva,
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utan att de har någon generell plikt härtill. Skattemyndigheterna ger sig själva
en selektiv rätt att ogiltigförklara rättshandlingar, som i rättslivet i övrigt
uppfattats som giltiga. Det ger dem en oacceptabel maktställning.

Det kan bli ganska komplicerat i de praktiska fallen. Egentligen gäller
det här relativt enkla grundläggande sanningar. Det talas om att motverka
spekulation. Jag tycker att det inte är riktigt juste att, när i en rättsstat med-
borgaren har frihet att välja mellan olika civilrättsliga former för att få till
stånd en rättshandling, han beskylls för spekulation när han begagnar sin
valfrihet. I själva verket är det en frihet som tillkommer honom att i dylika
sammanhang välja den civilrättslig form han önskar. Att då välja den form
som ger lägst skatt, det är en rätt han har.

Om lagstiftaren tycker att en viss civilrättslig form ger alltför gynnsam-
ma skatterättsliga konsekvenser, kan han ju täppa igen denna möjlighet skat-
terättsligt. Så har man gjort i Sverige t ex när det gäller uttag av ägaren
ur fåmansbolag; om den som är aktieägare i ett fåmansbolag lånar pengar
av sitt fåmansbolag, räknas transaktionen skatterättsligt inte som ett lån
utan som utdelning av bolaget. Då finner den enskilde ett svar i själva lagen,
som i skattesammanhang omtolkar rättshandlingen civilrättsligt. Lagstifta-
ren säger att transaktionen är visserligen civilrättsligt ett lån men skatterätts-
ligt blir den utdelning av kapital. Om man väljer lagstiftningsformen, får
medborgarna besked om vad de har att rätta sig efter.

Det är en helt annan sak om skattemyndigheterna ges rätt att själva god-
tyckligt hitta på dylika omtolkningar utan stöd i lag och säga ungefär så
här: Visserligen har Du genom Din transaktion handlat civilrättsligt fullt
riktigt — och för den har Du rättsordningens stöd — men nu tolkar vi om
rättshandlingen och kallar den något annat. Skälet härtill är att den senare
rättshandlingen ger staten och kommunerna mycket högre skatt. Man vill
förhindra att den skattskyldige tillåts behålla för mycket pengar. Så får skat-
temyndigheterna inte fara fram i praktiken. Man får i stället gå till lagstifta-
ren och be denne ändra lagreglerna, så att fiskus' intressen blir bättre till-
godosedda.

Till sist vill jag protestera mot själva metoden att olika myndigheter be-
traktar en och samma rättshandling olika beroende på vilken myndighet det
är som råkar få den till behandling. Har någon utfört civilrättsligt riktiga
rättshandlingar — dvs de är verkligen genomförda och inte endast fingera-
de i efterhand — och har de accepterats av alla berörda parter, bör — menar
jag — generellt sett skattemyndigheterna inte ha någon rätt att tolka om
dem och förvandla dem till något annat.

Det är inte godtagbart i ett rättssamhälle att myndigheterna i allmänhet
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upprätthåller en rättshandling, t ex en försäljning mellan två parter, medan
särskilda myndigheter har rätt att godtyckligt efter sitt eget huvud, såvitt
gäller den ena parten, omtolka rättshandlingen och göra den t ex till en
nyttjanderättsupplåtelse kanske mellan andra parter.

Omtolkningen leder också in i nya svårigheter. När myndigheten gör om
rättshandlingen till någonting annat än det som verkligen skett, saknas själv-
fallet de rättsfakta som behövs för den skatterättsliga bedömningen av en
rättshandling av det slag myndigheten hittat på. När myndigheten på detta
sätt konstruerar att en annan rättshandling föreligger än den som verkligen
har skett, finns det inget faktaunderlag för uträknande av det beskattnings-
bara beloppet, utan myndigheten får arbeta med fingerade siffror. Man bor-
de sluta upp med att konstruera transaktioner som inte finns. Det är en ord-
ning som inte borde få förekomma i ett rättssystem som vårt.

Korreferenten, juris licentiat OLOF OLSSON, Finland:

Tack herr ordförande.
Slutet av regeringsrådet Petréns uttalande gällde, om jag uppfattade det

rätt, snarare den allmänna kringgåendeproblematiken och det berättigade
i en generalklausul eller en realistisk tolkning som påminner om general-
klausul än den egentliga ogiltighetsfrågan.

Såtillvida är jag överens om det som sagts, och det var på sätt och vis
en av utgångspunkterna i mitt korreferat, att mångfalden av situationer som
vi stöter på när det gäller ogiltiga rättshandlingar är så stor att vi knappast
kan finna en gemensam formel som gäller dem alla. Och detta särskilt som
vi inte har såsom i Tyskland en lagfäst klassificering av ogiltigheter na. I
en sådan situation har jag litet svårt att se att man skulle kunna skapa en
uppsättning absoluta regler för bedömning av enskilda ogiltighetsfall och
de skattemässiga effekterna av dem. Men man kan kanske komma med vis-
sa riktlinjer för hur problemen skall lösas och därför har jag ansett att man
eventuellt kunde se på frågan från en litet annan synpunkt, nämligen ut-
gående från vilken kompetens och vilken skyldighet skattemyndigheterna
bör anses ha i det fall att ogiltighet föreligger. Då kommer naturligtvis den
kritiska frågan att gälla de handläggande myndigheternas kompetens och
oväld vid handläggandet av de här aktuella ogiltighetssituationerna. Om man
räknar med att skattemyndigheterna inte är kompetenta eller att de inte är
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opartiska så då kommer naturligtvis en lösning av det slag jag angivit att
lida av väsentliga brister, men sätter man tilltro till att oväld också på skat-
temyndighetshåll kan råda och råder och beaktar man att det på grund av
beskattningens starkt legalistiska natur alltid finns möjligheter att få lägre
myndigheters beslut prövade i högre instans så tror jag att den linje som
jag försökt tala för kunde fungera rätt väl. Jag vill också understryka att
en sådan lösning också kan verka till fördel för den skattskyldiga.

Skattemyndigheterna behöver inte besserwissermässigt gå in och röra i
sådana förhållanden som det inte finns någon skattemässig anledning att
röra i därför att man har kunnat konstatera ett civilrättsligt fel. Professor
Rodhe nämnde under pausen det fall att en aktiebolagsstyrelse har fattat
ett beslut och det finns något fel i samband med det här beslutet, t.ex. på
grund av jäv. Då kommer det här beslutet att vara behäftat med en i prin-
cip evigt bestående ogiltighet. Tanken att skattemyndigheterna, uppmärk-
samgjorda på denna ogiltighet, som ingen annan fäster något som helst av-
seende vid, skulle ingripa på skattesidan förefaller att vara mindre ända-
målsenlig.

Det är väl knappast anledning att vidare kommentera de synpunkter som
har framkommit. Mitt intryck är att de ligger någonstans på axeln mellan
referentens och min uppfattning. Särskilt advokat Letts och professor Gjems-
Onstads uppfattningar och min uppfattning förefaller att ligga nära
varandra.

Debattledaren, advokat CLAES PEYRON, Sverige:

Tack Olof. Jag kanske kan få fråga Dig en sak. Det låter litet skräm-
mande det här att skattemyndigheterna skulle kunna ha en rätt men ingen
skyldighet att åberopa ogiltighet. Om jag förstod Dig rätt så försökte Du
ändå lägga in någon sorts rättsskyddsstandard mot vilken man skulle kun-
na pröva skyldigheten eller rätten att ingripa. Det finns ett berömt rättsfall
från Sverige där skattedomstolarna konstaterar att en lång serie rättshand-
lingar mellan olika bolag hela vägen igenom är ogiltiga därför att bolagens
förvärv av varandra stred mot utlänningsförbehåll i bolagsordningar. Ef-
tersom bolagen inte kunde förvärva varandra med civilrättslig verkan un-
derkände man koncernbidrag mellan dem. Hur ser Du på ett sådant avgö-
rande?
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Korreferent, juris licentiat OLOF OLSSON, Finland:

Tack.
Min uppfattning är att det måste bero på en bedömning i det enskilda

fallet och utgående från alla föreliggande fakta, fakta som jag inte i detalj
känner till. Men om man utgår från att det i det här fallet var fråga om
ett rent misstag, tycker jag att starka skäl talar för att skattemyndigheterna
skulle vara berättigade att låta bli att ingripa. Detta särskilt som rättsför-
hållandet blev tillrättat på ett sådant sätt att det som ursprungligen var av-
sett och vardera parterna inrättat sig efter endast blev rättsligt konfirmerat
i efterhand. I ett sådant fall skulle sannolikt det syfte som skattelagstiftning-
en härvidlag har bli fullföljt också om skattemyndigheterna inte ingriper.

Jag vill kanske ännu när det gäller behörigheten för skattemyndigheter-
na att handla eller låta bli att handla tillägga att en sådan rätt existerat hos
oss sedan början av 1940-talet i fråga om giltiga rättshandlingar. Med hän-
syn till detta ligger åtminstone från finländsk synpunkt sett nära till hands
att tillerkänna skattemyndigheterna en prövningsrätt ifråga om ogiltiga rätts-
handlingar som går åtminstone lika långt, och gärna väl aningen längre,
än den som gäller giltiga rättshandlingar. Man kan också se det som en frå-
ga om vem som skall bära risken för de ogiltiga rättsförhållandena. Är det
fiskus eller är det de som avsiktligt tillskapat ogiltiga rättsförhållanden så
att en ogiltighet uppkommit. Ställer man sig frågan så kan det i många fall
— men inte nödvändigtvis i alla — ligga nära till hands att låta de skattskyl-
diga bära risken.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Jag vill återkomma till en aspekt av ogiltighetsfrågan. Det som stöter
mig är att, när de civilrättsliga parterna i en rättshandling och alla som är
berörda av denna inte har tvekat om rättshandlingens giltighet — oavsett
att det måhända kan finnas någon grund för dess ogiltighet — och rätts-
handlingen kanske i många år på alla punkter haft de med den förbundna
rättsverkningarna, skattemyndigheten då vid senare tillfälle kan börja grä-
va i ogiltighetsfrågan och kanske också hittar någon punkt som gör ogiltig-
hetsfrågan aktuell, vilket leder fram till att skattemyndigheten i sitt sam-
manhang ogiltighetsförklarar rättshandlingen. Ingen av dem, som har varit
berörda av rättshandlingen, har ett ögonblick tänkt härpå. Alla efterföl-
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jande civilrättsliga handlingar har utgått från rättshandlingen som den har
ägt rum med därav föranledda skattekonsekvenser. Hur skall man då han-
tera den här ogiltigheten som man upptäcker långt i efterhand vid ett skat-
terättsligt rotande i saken?

Parterna och alla andra som byggt sitt agerande på rättshandlingen blir
överraskade av upptakten. Ogiltigheten, uppfunnen i efterhand, har ingen
som helst betydelse för vad som praktiskt hänt. Därom har parterna varit
och är överens och rättshandlingen består. Gäller det en fastighetsförsälj-
ning som skattemyndigheten vill ogiltigförklara, kan köparen ha sålt fas-
tigheten vidare. I verkligheten bygger allt på att rättshandlingen verkligen
ägt rum. Skall då skattemyndigheterna kunne, i efterhand bestämma att rätts-
handlingen var egentligen ogiltig och hitta på ett helt annat händelseför-
lopp som ligger helt utanför verkligheten? Det är i mitt tycke svårt att göra
gällande att detta kan vara någon rimlig ordning. Jag håller med korrefe-
renten om att den praktiska verkligheten, som ligger i botten, också i skat-
teärendet skall vara bas för de däri vidtagna åtgärderna.

Debattledaren, advokat CLAES PEYRON, Sverige:

Till det här skall jag säga att det var alltså Gustaf Petrén som yttrade
sig.

Kanske Sture Bergström har tillfälle att återkomma med några avslu-
tande utblickar. Även om vi har försökt hålla oss på det principiella planet
tycker jag det hade varit roligt om Du fann tillfälle att för ett ögonblick
tala om gällande svensk rätt. Jag tror nog att det är flera även i Ditt hem-
land som känner sig en smula uppskärrade av Din teori att i dag kan inte
en ogiltig rättshandling beskattas när det är klart att ogiltighet föreligger.
Om man t ex säljer en fastighet och medvetet anger en felaktig köpeskilling
som ett led i ett försök till skattebedrägeri skulle detta alltså i praktiken inte
kunna beivras skattemässigt och därmed inte heller ansvarsmässigt därför
att det är alldeles klart att just det förhållande, som skattemyndigheterna
åberopar till stöd för att man skulle kunna ändra taxeringen, gör att rätts-
handlingen som sådan är ogiltig?
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Referenten, docent STURE BERGSTRÖM, Sverige:

Åsiktsskillnaderna mellan mig och korreferenten är inte så stora som
det kan tyckas. Jag vill ha generella regler, medan korreferenten i stor ut-
sträckning vill lösa varje enskilt fall för sig. Jag menar, att det är viktigt
att ha en allmän regel, som innebär att ogiltiga rättshandlingar skall be-
skattas. Sedan kan vi diskutera vilka undantag från regeln vi skall ha, men
de borde vara relativt få.

Under mötet har frågan om hur beskattning skall ske, när ogiltiga rätts-
handlingar återgått, diskuterats livligt. Denna fråga är svår att bedöma för
skattemyndigheterna. Min uppfattning är, att man inte bör ge skattemyn-
digheterna alltför stora möjligheter att skönsmässigt bedöma hur beskatt-
ningen bör ske vid en återgång, men det är möjligt att vi här har skilda tra-
ditioner i de olika nordiska länderna.

Enligt min mening är det mycket viktigt, att der är de verkliga ekono-
miska förhållandena som ligger till grund för beskattningen, vare sig rätts-
handlingen är giltig eller ogiltig.

På vissa områden bör man dock ha speciella regler. Bland annat kan
följande exempel nämnas.

Rörelsebeskattningen bygger på rörelseidkarens bokslut, och i praxis är
man restriktiv med att låta den skattskyldige ändra sitt bokslut, åtminstone
om en längre tid förflutit sedan beskattning skett. Det är därför opraktiskt
att tillåta, att den ursprungliga beskattningen får ändras om en rättshand-
ling återgår. I Västtyskland har man löst detta genom att ge den skattskyl-
dige en möjlighet att få avdrag under det beskattningsår rättshandlingen åter-
gått. Denna lösning vore möjligen tänkbar även i de nordiska länderna.

Gåvor mellan makar måste i Sverige, med vissa smärre undantag, ske
i äktenskapsförordets form. I annat fall är de ogiltiga. Detta förhållande
har, som regeringsrådet Gustaf Petrén påpekat, ställt till bekymmer i skatte-
praxis. Efter den 31. 12. 1987 blir dock en fullbordad gåva mellan makar
giltig, dem emellan, även om den inte är registrerad, vilket krävs för att
mottagaren skall få skydd mot givarens borgenärer. Om skattedomstolar-
na accepterar att sådana »obligationsrättsligt giltiga» gåvor är giltiga vid
beskattningen, slipper vi mycket av de tidigare bekymren med ogiltiga gåvor
mellan makar.

Sammanfattningsvis menar jag, att man bör agera på olika sätt för att
lösa problemen vid beskattningen av ogiltiga rättshandlingar. För det förs-
ta kan man ändra i de privaträttsliga reglerna. Sedan bör man ha generella
regler, som innebär att ogiltiga rättshandlingar, som inte återgått vid be-
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skattningstidpunkten, bör beskattas som giltiga rättshandlingar, om inte en
enskild skatteregel säger något annat. Samtidigt bör det införas undantags-
regler i den mån detta är nödvändigt. Jag menar att beskattningen av ogilti-
ga rättshandlingar kan lösas efter dessa riktlinjer.

Debattledaren, advokat CLAES PEYRON, Sverige:

Ja, då sätter vi väl punkt här. Tack för att Ni kom och ville lyssna. Äm-
net har väl visat sig vara en smula vildvuxet och kanske i delar mera lämpat
för seminarieövningar och gruppdiskussioner. Ett särskilt tack vill jag ge
till dem som har deltagit i diskussionen och försökt att tukta det. Tack skall
Ni ha!


