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Kringgåendeproblemet i skatterätten

Av professor jur. dr. NILS MATTSSON, Sverige

Inledning

Skattetrycket i de västeuropeiska industriländerna har dramatiskt ökat under
tiden från andra världskrigets slut. Särskilt markerad har stegringen varit under
senare hälften av 1960-talet och under 1970-talet. Denna snabba förändring
har haft långtgående konsekvenser för samhällets och för de enskilda medbor-
garnas ekonomi.

Med det kraftigt ökade skattetrycket har skattedebatten blivit allt intensiva-
re. Viktiga rättsfrågor har kommit att belysas. Hur skall skattelagar skrivas?
Vilket ansvar har lagstiftaren för en exakt utformning av skattereglerna? Hur
skall skattelagar tolkas? Vilken betydelse har lagstiftarens intentioner bakom
lagreglerna? Vilken ställning har domstolarna vid utformningen av rättsregler
på skatterättens område?

Den fortsatta översikten skall behandla några av dessa frågor med utgångs-
punkt från referatets rubrik «Kringgåendeproblemet i skatterätten».

Av de olika skatterna spelar inkomstskatten en central roll. I den fortsatta
framställningen kommer jag därför att uppehålla mig vid denna och först
beskriva några av de problem, som uppkommer vid utformningen av de
skatterättsliga reglerna.

Inkomstskatten skall träffa nettoinkomsten. Detta innebär, att bruttointäkter-
na skall redovisas, varefter avdrag får ske för de kostnader, som varit
nödvändiga för att förvärva ifrågavarande intäkter. Denna till synes enkla
uträkning är i själva verket mycket komplicerad. Det finns inte en praktiskt
användbar definition, hur en skattepliktig intäkt skall anges. I stället för en
allmän beskrivning, under vilken de olika skattepliktiga intäkterna faller, är
det nödvändigt med detaljerade uppräkningar. Sådana beskrivningar blir i
många avseenden besvärliga både för lagstiftaren, för beskattningsmyndighe-
terna och för de skattskyldiga. Denna metod har emellertid visat sig vara
nödvändig.

Anledningarna till att en detaljerad uppräkning visat sig vara nödvändig är
flera. Ett viktigt skäl har varit, att inkomsterna hänförs till olika grupper, i
vilka den skatterättsliga behandlingen avviker. Det är därför nödvändigt att
ange vilka inkomster som skall hänföras till de skilda grupperna.



126 Nils Mattsson

Det är inte bara intäktsbegreppet, som omöjligen kan definieras. Det är
nettoinkomsten, som skall bilda beskattningsunderlag, och därför skall vissa
kostnader avdras från bruttointäkterna. Även här är det nödvändigt att i detalj
redovisa de olika kostnader, som skall vara avdragsgilla och även de sätt, på
vilka de olika utgifterna skall avdras under skilda beskattningsår.

Dessa omfattande uppräkningar av skattepliktiga intäkter och av avdrags-
gilla kostnader gör inkomstskatteförfattningarna komplicerade. Men lika vik-
tigt för förståelsen av skatteförfattningarnas uppbyggnad är andra orsaker.

Statsmakterna syftar att med sin finanspolitik uppfylla vissa mål. Detta sker
genom att stat och kommun skaffar inkomster. Huvudsakligen sker det genom
skatter. Inkomsterna fördelas sedan mellan olika ändamål, dvs till offentliga
investeringar, till offentlig konsumtion och till transfereringar. De mål stats-
makterna vill uppnå ligger på olika områden. Det kan vara fråga om att genom
transfereringar utjämna inkomstskillnaderna i samhället. Genom transfere-
ringar överför t ex samhällsorgan medel till de medborgare, som har låga
inkomster eller som av andra skäl är särskilt i behov av samhällshjälp.

Med transfereringar kan statsmakterna även uppnå andra syften. Under
dåliga tider får företagen ibland industristöd, t ex investeringsbidrag eller
branschstöd. Vissa regioner i landet kan särskilt stödjas genom bidrag till
industri och handel lokaliserad där.

Men bidrag är inte den enda möjligheten att uppnå offentliga mål av de nyss
nämnda slagen. Genom skatter får statsmakterna de resurser, som är nödvän-
diga för att överföra medel i form av transfereringar och bekosta offentlig
konsumtion. Men statsmakterna kan också använda de skatterättsliga reglerna
så att skatterna inte bara tillför statskassan pengar utan även så att de
skatterättsliga reglerna direkt uppfyller de mål, som statsmakterna vill se
förverkligade genom bidrag. Regionalpolitiska mål kan uppnås inte bara
genom bidrag utan även genom särskilda skattesubventioner. Det förekommer
i de flesta länder, att t ex industri som lokaliserar sig i avlägsna landsändar får
särskilt förmånliga skattevillkor. Förmånliga skatteregler kan gälla för vissa
branscher, när statsmakterna särskilt vill skydda dem eller vill se att de
expanderar. Som ett alternativ till direkt stöd kan skatteregler utformas på
sådant sätt, att kapital lättare söker sig till dessa prioriterade branscher.

Det är klart, att skattereglerna, när de skall tjäna syften som de ovannämn-
da, inte får den utformning, som de annars hade fått. De är utformade för att
tjäna vissa av statsmakterna från början mer eller mindre klart definierade mål
och dessa mål skall då kläs i lagtext. Denna omständighet är en viktig faktor,
när det gäller att förklara, varför skattereglerna är så komplicerade och
svårbegripliga.
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Av denna något summariska redovisning har vi emellertid tillräckligt med
material för att kunna konstatera, att skattesystemet inte är neutralt. Det är
också viktigt att konstatera, att många av de regler, som finns, inte heller är
avsedda att vara neutrala. Det finns ett uttalat syfte med att de utformats på
visst sätt. Bestämmelserna skall förmå skattskyldiga att träffa vissa beslut och
dessa beslut skall underlättas genom skatteförmåner. Olika handlingsalternativ
bedöms olika. Vilka motiv som ligger bakom de olika reglerna är därför
väsentliga. Men väsentligt är också, att lagstiftaren i lagtexten klart anger
bestämmelsens omfattning.

Men eftersom bestämmelserna inte är neutrala, är det naturligt, att skatt-
skyldiga vill utnyttja de regler, som för dem är fördelaktigast och som ger
lägst skatt. En konflikt uppkommer då, om de skattskyldiga utnyttjar skatte-
regler i strid med de intentioner, som finns bakom bestämmelserna.

Orsakerna till avvikelser från ett neutralt skattesystem är ofta direkt uttalade.
Ibland är det däremot svårare att direkt ange skälen till att vissa regler fått den
utformningen de fått. Ett exempel må illustrera detta. I de flesta länder finns
särskilda skatteregler för kapitalvinster (realisationsvinster), vilka i allmänhet
leder till att kapitalvinster beskattas lindrigare än löpande inkomster. Skälen
till särskilda beskattningsregler för realisationsvinster är flera. Vinsten kan till
viss del på grund av inflation vara mer nominell än reell. Även om
skattesystemet bygger på ett nominellt synsätt, är skillnaden mellan nominell
och reell inkomst här ofta särskilt tydlig. Meningen är också att ge direkta
förmåner till investerare, för att dessa skall vara villiga att riskera sitt kapital,
som annars hade kunnat användas till andra ändamål. Eftersom realisations-
vinstbeskattningen är förmånlig, försöker de skattskyldiga att få så mycket
som möjligt av sin avkastning beskattad som realisationsvinst. Detta kan ske
genom rättshandlingar, som förefaller konstlade. Man söker komma i åtnju-
tande av förmånliga skatteregler genom ovanliga transaktioner.

Men även med neutrala skatteregler finns det fall, där flera valmöjligheter
existerar. Olika rättshandlingar leder till skilda skatterättsliga resultat. Även
här gäller att det kan finnas transaktioner av särskilt intresse, framför allt i fall,
då kontrahenterna har samma ekonomiska intresse och den spärr inte längre
finns, som två parters motstridiga intresse medför. Detta är särskilt aktuellt vid
transaktioner mellan närstående. Även här kan ett exempel vara till hjälp.
Eftersom många länder i dag har en inkomstbeskattning, i vilken man och
hustru är skattskyldiga för sin förvärvsinkomst utan hänsyn till den andre
makens inkomst har det stor betydelse för familjens nettoresultat, hur makar-
nas totala inkomst är fördelad mellan dem. Ju jämnare inkomsten är fördelad,
desto lägre blir den totala skatten. I de fall då makarna själva kan bestämma
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över inkomstfördelningen (t ex rörelse och jordbruk) finns det anledning anta
att skatterättsliga överväganden kan ha betydelse vid inkomstfördelningen dem
emellan. Detsamma gäller också ofta i förhållandet mellan föräldrar och barn.
Även här är fördelningen av inkomst betydelsefull, eftersom barn i allmän-
het räknas som ett särskilt skattesubjekt och beskattas utan hänsyn till föräld-
rars och syskons inkomst.

Skattereglerna kommer att vara komplicerade, om inkomstskatten skall ha
sin nuvarande struktur och tjäna alla de ändamål, till vilka den i dag används.
Eftersom skattereglerna i flera avseenden inte är neutrala och flera valmöjlig-
heter för de skattskyldiga existerar, har de intresse att utnyttja olikheterna för
att få så låg skatt som möjligt. Frågan är bara hur detta sker.

Vad är kringgående?

Termen kringgående är inte exakt. Det höga skattetrycket gör det naturligt
för många skattskyldiga att söka nå minsta möjliga skatt. Vissa av de åtgärder
som skattskyldiga företar är dock inte lagliga. Andra åtgärder är däremot
direkt sanktionerade av lagstiftaren. Han vill ha vissa rättshandlingar företag-
na. För den sakens skull ger han skatte subventioner till den som företar dem.
Men även bland de åtgärder, som är lagliga, finns det vissa som är av den
karaktären, att domstolarna vid tolkning finner, att de formellt tillämpliga
lagrummen inte bör komma till användning. Vid bedömningen av olika frågor
om skatteundandragande är det viktigt att skilja mellan spörsmålet om en
rättshandling är straffbar eller ej och frågan hur skattebestämmelsen bör tolkas,
när den skall tillämpas på en speciell rättshandling. Begreppet kringgående
kommer till användning i samband med tolkning av skattelag.

En beskrivning av olika uttryck, som har nära anknytning till begreppet
kringgående, är dock av värde för den fortsatta diskussionen.

1. Skattebrott. I diskussionen om kringgående måste man utgå från att alla
relevanta omständigheter är öppet framlagda. Det är inte fråga om fall, då
taxeringsbeslut fattats på oriktiga premisser. Bedömningen av kringgående är
ju en fråga om tolkning av skattelag. Dessa fall skall därför skiljas från de
situationer, då myndigheter och domstolar har att avgöra skatterättsliga frågor
utifrån otillräcklig kunskap om faktiska förhållanden. Den skattskyldige har
lämnat felaktiga eller otillräckliga uppgifter för bedömningen. Han yrkar t ex
avdrag och lämnar då felaktiga uppgifter. Han kan också underlåta att ta upp
inkomster till beskattning och därvid lämna uppgifter, som är otillräckliga för
en riktig bedömning, huruvida skatteplikt föreligger. Det bör kanske sägas, att
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denna grupp av fall med felaktiga eller otillräckliga uppgifter även rymmer
sådana, som inte är straffbara eller på annat sätt sanktionsbelagda. När
kringgåendefrågor i skatterätten skall bedömas, gäller det emellertid att avgöra
dem under antagande, att hela händelseförloppet är klarlagt och möjligt att
bedöma.

2. Skentransaktioner. Det förekommer att skattskyldiga utåt ger sken av att
deras rättshandlingar har en viss utformning, trots att de i själva verket
överenskommit om något helt annat. De kan t ex ha träffat ett köpeavtal, som
både parterna är införstådda inte skall verkställas. De kan ha undertecknat en
skuldrevers för skens skull. Med skentransaktioner är det karakteristiska, att de
utåt helt eller delvis ger intryck av något annat än det som avtalsparterna
överenskommit om.

Dessa fall kan ofta hänföras till grupp 1, eftersom taxeringsbeslutet då
fattats på otillräckligt material och då inte uppfyller kravet att kringgåendepro-
blemen skall analyseras utifrån förutsättningen, att alla faktorer är kända. Det
är klart, att skentransaktioner av detta slag kan bedömas felaktigt och ge de
skattskyldiga skattemässiga fördelar, därför att inte alla faktorer avslöjats. Den
skattemässiga bedömningen har gjorts utifrån oriktiga förutsättningar.

3. Avtal och andra rättshandlingar med oriktiga benämningar. Det är inte
något för skatterätten specifikt, att avtalskontrahenter söker uppnå rättsverk-
ningar av önskat slag genom att beteckna avtalet på visst sätt. Det finns avtal
som betecknats som avbetalningsköp, därför att säljaren önskat behålla ägan-
derätten till den försålda egendomen. Det finns rättshandlingar, som betecknas
som kommissionsavtal bara för att ge säljaren bättre rätt till godset än han
skulle ha haft om det försålts. Även andra exempel kan lätt hämtas från
civilrättslig praxis. Domstolarna synes emellertid i dylika fall bortse från den
beteckning avtalskontrahenterna givit avtalet och i stället se på de ekonomiska
realiteterna bakom. Avtalskontrahenterna kan inte gentemot tredje man be-
stämma rättsverkningarna genom att beteckna rättshandlingen på visst sätt.

Samma sak gäller inom skatterätten. Om avtalet betecknats på visst sätt men
avtalets innehåll och omständigheterna i övrigt är av sådant slag, att avtalsru-
briken eller övriga beteckningar dåligt passar, är det rimligt att avtalets
konkreta innehåll får avgöra de rättsliga konsekvenserna härav. Avtal och
annan rättshandling skall således bedömas efter sitt reella innehåll och inte
efter den juridiska beteckning som parterna åsätt den. Framgår det av ett avtal
att det är fråga om en försäljning, skall det behandlas som en försäljning, även
om det betecknats som arrende.

Även här är emellertid exakta gränser svåra att dra. Det är klart att några
bestämmelser i avtalet kan tala för den beteckning kontrahenterna själva givit
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avtalet, medan andra - de flesta och kanske de viktigaste - talar för annan
form av rättshandling. När domstolarna skall ha rätt att bortse från den av
avtalskontrahenterna givna beteckningen, är på gränsområdet naturligtvis en
tolkningsfråga.

4. Utnyttjande av skatte subventioner. Som jag tidigare nämnde är skattesy-
stemet inte neutralt. Många regler syftar direkt till att främja olika aktiviteter.
Det är meningen, att de skattskyldiga skall utnyttja dessa möjligheter. Det kan
t ex vara fråga om särskilda bestämmelser avsedda att gynna investeringar i
viss industri eller i vissa landsändar. Det är dock möjligt att dessa skattesub-
ventioner nyttjas på ett sätt, som inte varit avsett av lagstiftaren. I många
länder förekommer extra förmånliga avskrivningsregler för viss typ av inve-
stering. Dessa investeringsmöjligheter utnyttjas inte sällan av skattskyldiga,
som för övrigt inte driver sådan rörelse utan som använder dessa avskriv-
ningsmöjligheter för att minska den skattepliktiga inkomsten från annan form
av verksamhet (t ex tjänst). Detta kan till viss del anses vara naturligt,
eftersom skattereglerna just är till för att locka kapital, men det finns ändå
kanske olika utnyttjande av dessa avskrivningsregler, som lagstiftaren inte vill
acceptera. I vissa fall kan de skattskyldiga ha utnyttjat dessa regler till den
grad, att ett ingripande anses oundgängligt. Å andra sidan är det dock svårt att
ange var gränsen skall anses gå mellan det tillåtna och det otillåtna, varför det
endast i extrema fall kan anses vara möjligt att förklara sådana fall vara utanför
det accepterade.

Men även i andra fall söker de skattskyldiga tillämpa regler som är till deras
fördel. I den omfattning som räntor är avdragsgilla, söker man utnyttja
avdragsrätten för dessa. Därefter utnyttjas det lånade kapitalet till att förvärva
inkomster, som antingen är fria från inkomstskatt eller beskattade lindrigare än
annan inkomst (t ex lotteri vinster). Även här finns det ingen anledning att
ingripa.

5. Komplicerade transaktioner för att uppnå den mest fördelaktiga skatte-
mässiga lösningen. Ibland söker de skattskyldiga utnyttja fördelaktiga skatte-
regler genom tekniskt komplicerade lösningar. Det finns, som redan framhål-
lits, t ex i många länder stora skillnader mellan den skatterättsliga behand-
lingen av löpande inkomster och av kapitalinkomster (realisationsvinster).
Skattskyldiga söker att konstruera sina rättshandlingar på sådant sätt, att de
lindrigare reglerna för beskattning av realisationsvinster blir tillämpliga. Detta
kan medföra relativt komplicerade konstruktioner, där de skattskyldigas avsikt
varit att finna en eller flera rättshandlingar, på vilka realisationsvinstreglerna
skall användas.

6. Rättshandlingar för att kringgå förbud som uppställts i skatterätten.
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Vissa förbud söker de skattskyldiga kringgå genom olika transaktioner. Det
står dem t ex inte fritt att fördela efter eget skön inkomst mellan familjemed-
lemmar. Här söker skattskyldiga olika konstruktioner för att få ned den totala
inkomstskatten för hushållet.

Realisationsförluster får endast avdras, då förlusten är realiserad. Genom
olika rättshandlingar söker den skattskyldige få förlusten realiserad utan att
förlora rådigheten över tillgången.

Kringgående kan i de kategorier som ovan nämnts förekomma under 4, 5
och 6. Kringgående av skattelag är i främsta hand en fråga om bedömningar i
de situationer, då de skattskyldiga genom lagliga transaktioner uppnår skatte-
rättsliga effekter, som lagstiftaren inte avsett med reglerna. Det kan vara fråga
om fall, då de skattskyldiga kringgår förbud eller regler genom att finna
avtalskonstruktioner, som är mer eller mindre konstlade men som ger avsevärt
lägre skatt.

Man kan tala om två typer av kringgående. Någon definition av detta
uttryck, varom allmän enighet skulle råda, finns dock inte. Den ena gruppen
kan kallas för egentliga kringgåenden. Här underviker man regler (t ex förbud)
genom att i stället finna omvägar varigenom man undviker den avsedda
skatterättsliga regeln men når samma ekonomiska resultat. Det förfarande man
väljer framstår dock från kommersiella och ekonomiska synpunkter som
konstlat. Genom sådana omvägstransaktioner kan avsikten t ex vara att i stället
för löpande beskattning komma i åtnjutande av kapitalvinst. Den klassiska
dubbelbeskattningen av aktiebolag s vinster, som finns i många länder, kan man
också undgå.

Men det finns även en annan grupp av fall. Det förekommer, som ovan
nämnts, regler genom vilka lagstiftaren medvetet önskat främja ett visst
beteende hos de skattskyldiga. Det finns emellertid skattskyldiga, som utnytt-
jar dessa regler på ett sätt som inte varit avsett av lagstiftaren, när de infördes.
De bestämmelser det gäller kan vara förmånliga avskrivnings- och nedskriv-
ningsregler. De kan även vara andra förmånliga värderingsregler.

Båda dessa grupper av kringgående finns det anledning att diskutera här. I
båda fallen utgår man från att den skattskyldiges beteende på ett eller annat
sätt strider mot de motiv lagstiftaren haft, när reglerna infördes. Kringgående
innebär då, att de skattskyldiga med rättshandlingar, som är civilrättsligt
giltiga, utnyttjat regler i skattelagstiftningen och därvid nått effekter, som inte
varit avsedda av lagstiftaren.

Kringgående har därför närmast blivit en synonym för skatteflykt och
omfattar både de egentliga kringgåendefallen, dvs då en skatteregel kringgås
genom ofta komplicerade och konstlade rättshandlingar, och de fall, då de
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skattskyldiga utnyttjar skattebestämmelser på ett sätt som inte varit avsett av
lagstiftaren. Det finns dock anledning att understryka, att skattebrott, skentran-
saktioner och transaktioner med oriktig beteckning, lämnats utanför. Denna
senare del utgör det stora antalet fall och den del, som bereder skattemyndig-
heterna de största problemen. Å andra sidan är det säkert de förra fallen,
kringgående av skattelag, som från rätts vetenskaplig synpunkt är av störst
intresse. Här bryts nämligen i debatten de viktiga frågorna om rättssäkerhet
och effektivitet.

Frågornas tidigare belysning

Komparativa översikter av skatterättsliga problem av det slag det här gäller,
tolkning av skattelag, är alltid vanskliga att göra. För att en undersökning skall
vara meningsfull är det nödvändigt, att de rättssystem, som skall jämföras, är
uppbyggda på sådant sätt, att frågan kan diskuteras utifrån samma utgångs-
punkter. När det gäller kringgående i skatterätten torde det i stora delar vara
samma grundproblem, som är föremål för analys i åtminstone de allra flesta
nordiska länder. Detta antagande är grundat på insikten om att de civilrättsliga
och skatterättsliga regelsystemen i sin allmänna uppbyggnad företer så pass
många likheter sinsemellan. Detta skapar en gemensam bas för diskussion om
tolkning av skattelag, lagstiftningsteknik och i sista hand om rättspolitik.

Frågor om kringgående av skattelag har varit föremål för debatt inte endast i
nordiska kretsar utan även i andra internationella fora. International Fiscal
Association (IFA) har vid två tillfällen diskuterat problem med anknytning till
dessa frågor. Vid 1965 års IFA-kongress behandlades tolkningsfrågor av skilda
slag. Ämnet lydde «The Interpretation of Tax Laws with Special Reference
to Form and Substance». Till denna kongress hade Danmark och Sverige
lämnat en nationalrapport.

År 1983 hade IFA som ett av sina kongressämnen «Tax Avoidance/Tax
Evasion». Till denna hade Danmark, Finland, Norge och Sverige utarbetat
nationalrapporter.

För nordisk del har det viktigaste arbetet skett i Nordiska skattevetenskapli-
ga forskningsrådet. Särskilt skall nämnas den konferens, som forskningsrådet
anordnade 1975 över ämnet «Kringgående av skattelag». Till denna konferens
hade representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige författat
nationalrapporter och professor Gustaf Lindencrona lämnade en generalrapport
i ämnet.
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Kringgående och skatteplanering

Ett av problemen är att finna gränsen mellan skattekringgående och skatte-
planering. Skatteplanering är rättshandlingar, där skatteavväganden spelar en
central roll. Syftet är att minska skatt. Skattekringgående är också rättshand-
lingar, där skatteavväganden spelar en central roll. Syftet är likaså detsamma -
att minska skatten. I det första fallet skulle åtgärden accepteras. I det senare
fallet skulle åtgärden däremot inte godtas.

Svårigheterna, när det gäller att bestämma vad som är kringgående och vad
som är skatteplanering, är i praktiken mycket stora. Det finns nämligen ingen
tillräckligt noggrann definition av vad som är kringgående och vad som är
skatteplanering. Kringgående är inte accepterat. Skatteplanering är accepterat
och t o m ibland önskvärt, eftersom de skattskyldiga då fullföljer de intentio-
ner statsmakterna uppställt. Det skall stå den skattskyldige fritt att välja det
alternativ, som är fördelaktigast för honom från ekonomisk synpunkt och vid
denna bedömning utgör skatterättsliga avvägningar ett moment. Det är t ex
självklart att den skattskyldige skall ha rätt att utnyttja de skatterättsliga
stimulanser, som lagstiftaren uttryckligen infört. Att de skattskyldiga t ex
investerar i viss bransch eller i visst geografiskt område beror kanske till stor
del på att de skatterättsliga reglerna är förmånliga och därför gör investerings-
kalkylen sådan, att investeringen sker där i ställe* för i annan bransch eller i
annat geografiskt område. Samtidigt kan ett missbruk av skattestimulanser
vara ett kringgående.

Först tror jag det finns anledning att klart ange, att gränsen mellan
kringgående och skatteplanering dras olika av olika personer och organ. Det är
inte ovanligt, att man sätter likhetstecken mellan skattekringgående och skatte-
planering. Det kan ske på så sätt, att man anser att all skatteplanering är
skattekringgående. Mot skatteplanering skall skattemyndigheter och skatte-
domstolar ingripa. En sådan uppfattning bygger dock bl a på den missuppfatt-
ningen, att skattesystemet är neutralt. Som jag tidigare visat är så inte alls
fallet. Det finns många medvetna olikheter i skattereglerna. Men det finns
också de, som anser att det inte finns plats för begreppet skattekringgående.
Skattekringgående är detsamma som accepterad skatteplanering, så länge som
rättshandlingarna med en mycket formell tolkning fortfarande håller sig inom
de åberopade skattebestämmelserna. Företrädarna för denna uppfattning häv-
dar också, att skattemyndigheterna och skattedomstolarna skall använda sig av
denna formella tolkning. Form skall gå före substans.

När man söker finna skäl till ingripande mot kringgående kan man naturligt-
vis hänvisa till motiven, om det förfarande, mot vilket man reagerar, strider
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mot lagstiftarens intentioner. Detta är naturligtvis enklast, när det uttryckligen
i lagmotiven finns uttalat, hur ett förfarande i ett speciellt fall bör bedömas.
Domstolarna är ofta benägna att följa de rekommendationer lagstiftaren i
förarbetena lämnat. Det är emellertid inte vanligt, att situationerna är så lätta
att bedöma. Ofta är lagmotiven inte så klara. Dessutom är transaktionerna ofta
så komplicerade att de inte bara täcker en sektor på skatterättens område utan
flera, tillkomna vid olika tidpunkter och med olika förarbeten. Lagmotiven
lämnar då liten vägledning. Dessutom är det inte säkert att lagmotiven är
tillräckligt å jour. De kan p g a rättsutvecklingen ha börjat att bli obsoleta.

I debatten har man ofta diskuterat en rättstillämpning efter lagstiftningens
grunder. Här är det inte längre fråga om direkta uttalanden i förarbetena utan
om allmänna utgångspunkter för lagstiftningen, mer eller mindre diffust
uttalade av lagstiftaren.

Det är svårt att ange, i vilken utsträckning det är möjligt att göra antaganden
om lagstiftarens intentioner, dvs om grunderna för de olika lagbestämmelser-
na. Eftersom bestämmelsernas uppbyggnad är komplicerad, deras tillkomst-
datum skiftar och motiven bakom dem är skilda, är det sannerligen många
gånger ingen lätt uppgift att utifrån olika uttalanden finna stöd för rättstillämp-
ning i den ena eller den andra riktningen. Det måste betraktas som en
synnerligen vansklig uppgift för rättstillämpningen att i de olika fall, som kan
tänkas bli aktuella, hitta lagstiftarens intentioner och på så sätt finna ut, om
förfarandet strider mot grunderna för lagstiftningen.

Särskilt besvärlig i detta sammanhang är den ständiga skiftningen som sker i
det allmänna rättsmedvetandet gentemot olika skattesubventioner. Vissa av
dessa kan synas självklara från början och lätt accepterade, men blir efter hand
allt mer kritiserade. Så länge som lagstiftaren inte tagit ställning och uttryckli-
gen företagit ändringar har emellertid inte lagstiftarens intentioner bakom
rättsreglerna förändrats. Den allmänna opinionen är inte lagstiftare.

En annan möjlighet, dvs i stället för att se till lagstiftarens intentioner, är att
granska transaktionernas reella innebörd. I stället för att se till rättshandlingar-
nas form gäller det att bedöma vad de syftar till. Deras substans är det
avgörande för bedömning. I stället för att låta lagstiftningens grunder vara
bestämmande vilar bedömningen på en konkret analys av vad avtalskontra-
henterna syftar med rättshandlingarna. Om formen avviker från vanliga förfa-
randen med samma ekonomiska syfte kan det finnas anledning ingripa. Det
innebär dock inte att ingripande måste ske. Om denna metod tillämpas får den
naturligtvis inte innebära, att det ekonomiska livet låses för alltid till vissa från
början tillämpade konstruktioner. Det ekonomiska livet förändras och därmed
även de transaktioner med vilka de skattskyldiga vill uppnå samma ekonomi-
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ska effekter. De skattskyldigas handlande påverkas och skall också påverkas
av skatteregler. Därför är det naturligt, att transaktionernas natur förändras,
allt eftersom skattereglerna förändras. Vilka förändringar som skall tillåtas blir
då den centrala frågan.

Ingripande mot kringgående

Det finns således olika sätt att se på kringgående i skatterätten. Utgångs-
punkterna att komma till rätta med problemen varierar. Det är inte nödvändigt
att de olika metoderna behöver renodlas. Det är möjligt att använda en syntes
av dem.

Ett ingripande mot kringgående är en fråga för lagstiftare och för rättstill-
lämpande organ. Lagstiftaren kan agera på olika sätt. Han kan göra det genom
att ingripa på detaljområden och därigenom sätta de gränser han önskar. De
regler som han anser blir missbrukade kan han justera, så att de fall, som han
inte önskar hänförda dit, otvetydigt blir lämnade utanför. Han kan också
genom regler klart ange för domstolarna, att de vid tillämpningen skall ta
hänsyn till skattekringgående antingen så att de skall se till lagstiftarens
intentioner i högre grad än vid normal tolkning av skattelag eller så att de skall
se till substans i stället för form.

Behovet av lagstiftning på detta område har i många avseenden ytterst sitt
ursprung i hur domstolarna tolkar skattelagarna. Det finns därför anledning att
kort beskriva rättsläget i de nordiska länderna.

I Norge är det i främsta rummet domstolarna, som har ingripit mot
skattekringgående. Detta innebär inte, att domstolarna vänder sig mot skatte-
planering. Men de norska domstolarna verkar ha en realistisk tolkning som
skulle stå i motsats till en formalistisk. Avgörande är det verkliga innehållet i
transaktionen med bortseende från rättshandlingens yttre form. Detta synsätt
har kommit till uttryck i ett par domar från Høyesterett. I ett mål (Norsk
Retstidende 1966 s 1189) uttalar t ex den förste voterande domaren att «det
reelle forhold må legges til grunn for den skattemessige bedømmelse uten
hensyn til transaksjonens form».

Denna tolkning, substans tar över form, har också inneburit, att man i
Norge inte funnit behov av en generalklausul i lagstiftningen mot kringgåen-
detransaktioner. Den tolkningsmetod de norska domstolarna använt har ansetts
vara tillräckligt medel för ingripande. Det anses, att de norska domstolarna
agerat på ett sådant sätt, att det finns en generalklausul i rättstillämpningen.

I Danmark är det också i främsta hand domstolarna som har ingripit mot



136 Nils Mattsson

skattekringgående. Metoden förfaller vara likartad med den i Norge. Domsto-
larna bortser från form och ser till substans. Detta innebär, att möjligheten att
genom flera formellt tillåtna men i sammanhanget konstlade transaktioner nå
fördelaktiga skattemässiga resultat försvåras för de skattskyldiga. Det finns
ingen skriven generalklausul på skatterättens område. Danska domstolar har
ansett sig vara oförhindrade att ingripa på ett sådant sätt, att det inte anses
föreligga ett behov av en skriven generalklausul.

Finland däremot har länge haft en generalklausul på skatterättens område.
Har förhållande eller åtgärd givits sådan rättslig form, som ej motsvarar sakens
egentliga natur eller syftemål, skall enligt bestämmelsen vid beskattningen
förfaras, som om riktig form i saken använts. Det sägs vidare i klausulen, att
skattenämnden äger rätt att uppskatta den beskattningsbara inkomsten och
förmögenheten, om köpeskilling, annat vederlag eller prestationstid i köpe-
eller annat avtal bestämts eller annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att
ernå befrielse från skatt. De finländska domstolarna har i flera fall tillämpat
generalklausulen. I finländsk doktrin är den uppfattningen förhärskande, att
skattemyndigheterna genom generalklusulen får begagna en tolkningsmetod,
som annars inte skulle ha kommit till användning. Generalklausulen blir därför
aktuell i sådana avgöranden, där inte normala tolkningsprinciper är tillämpliga.
Det är möjligt att med den tillämpa skattelagarna mer realistiskt än annars vore
tänkbart.

Sverige har haft en skatterättslig generalklausul sedan 1981. Under 1983
ändrades klausulen med syfte att göra den tillämplig på flera fall än tidigare.
Enligt bestämmelsen skall vid taxeringen hänsyn ej tas till rättshandling som
har företagits av den skattskyldige eller av juridisk person, vars inkomst helt
eller delvis beskattas hos den skattskyldige, om följande tre förutsättningar är
uppfyllda. För det första skall rättshandlingen, ensam eller tillsammans med
annan rättshandling, i vilken den skattskyldige eller den juridiska personen
direkt eller indirekt medverkat, ingå i ett förfarande som medför en inte
oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige. För det andra skall skatteförmå-
nen med hänsyn till omständigheterna kunna antas ha utgjort det huvudsakliga
skälet för förfarandet. För det tredje skall en taxering på grundval av förfaran-
det strida mot lagstiftningens grunder.

Den svenska generalklausulen är ny och det är svårt att ange vilken
betydelse den kommer att få. Generalklausulen i dess tidigare lydelse har
mycket sällan kommit till användning, sannolikt i främsta hand därför att den
innehöll kravet att den ifrågasatta rättshandlingen skulle innebära en omväg i
förhållande till ett närmare till hands liggande förfarande. Detta krav har nu
tagits bort och tillämpningsområdet vidgats. Hur domstolarna kommer att
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tillämpa generalklausulen är det dock för tidigt att ange. Det finns emellertid
anledning anta, att den kommer att få en användning likartad med den som
gäller för den finländska klausulen. Genom klausulen uppmanar lagstiftaren de
rättstillämpande myndigheterna att använda sig av en mer realistisk lagtolkning
än vad som tidigare tillämpats. Form skall vika för substans. De tolkningsme-
toder som tidigare använts har varit för försiktiga. Mer realism har ansetts
önskvärd.

Den ovan lämnade redogörelsen över rättsläget i fyra nordiska länder skulle
då kunna sammanfattas sålunda. I Norge och Danmark synes domstolarna ha
varit beredda att ingripa mot konstlade transaktioner, vilkas avgörande syfte
varit att skapa skatteförmåner, som knappast varit av lagstiftaren avsedda.
Något direkt behov av en generalklausul mot sådana förfaranden synes inte
föreligga. I Finland däremot har sedan länge funnits en generalklausul, som
använts på olika typer av rättshandlingar. Bestämmelsen förefaller att ha
fungerat relativt väl. I Sverige förelåg länge missnöje från lagstiftarens sida
mot den formalistiska tolkningsprincip som de svenska skattedomstolarna
tillämpade. Efter hand blev kraven allt starkare på en generalklausul. År 1981
fick Sverige en klausul, som hade till syfte att komma till rätta med kring-
gående på främst inkomstskattens område. Klausulen fick år 1983 en ny
utformning, vilket innebar att dess användningsområde vidgades.

En jämförelse mellan olika metoder att komma till rätta med kringgående

Problemet med skattekringgående kan lösas på olika sätt. Till diskussion vill
jag ta upp tre olika metoder. För det första kan man tänka sig, att domstolarna
tillämpar en formalistisk tolkningsmetod, där i gränsfall form mer än substans
får påverka bedömningen. När domstolarna kommer till avgöranden, som
lagstiftaren inte kan acceptera, blir det lagstiftarens sak att ändra på reglerna.

Den andra metoden skulle vara, att lagtillämparen får det huvudsakliga
ansvaret när det gäller att ingripa mot kringgåendetransaktioner. Domstolarna
känner sig då fria att reagera mot transaktioner, där skattefördelarna står i strid
mot lagstiftningens syfte och där åtgärden är meningslös, om inte skatteförde-
len uppnås. Härigenom minskar behovet av lagstiftningsåtgärder för att hindra
missbruk av vissa skattebestämmelser. Något behov av en allmän klausul, en
generalklausul, föreligger inte på samma sätt. Domstolarna åstadkommer det
resultat, som lagstiftaren annars kan åstadkomma med en generalklausul.

Den tredje metoden är en skriven generalklausul, med vars hjälp de
rättstillämpande myndigheterna kan ingripa mot skattekringgående. Även
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med denna metod minskar nödvändigheten av särskilda ingripanden på spe-
ciella områden från lagstiftarens sida.

Jag vill nu ta upp olika frågor kring de tre sätten att lösa kringgående i
skatterätten. I praktiken behöver naturligtvis inte de tre metoderna renodlas.
Skilda kompromisser är tänkbara.

Formalistisk tolkning av skattelag

Många menar, att med en formalistisk tolkning av skattelag sätts rättssäker-
heten i främsta rummet. De skattskyldiga vet vad de har att rätta sig efter och
kan själva på förhand bedöma transaktionernas skatterättsliga effekter. Detta är
enligt företrädarnas uppfatning det mest elementära krav, som kan ställas på
skattebestämmelserna. Kan inte lagstiftaren acceptera resultatet av gällande
lagar, får han ingripa med ny lagstiftning.

Denna metod kritiseras samtidigt. Den innebär, att lagstiftaren alltid kom-
mer efter. Han han ingripa först sedan kanske relativt omfattande missbruk
förekommit. Alla som hinner göra transaktionerna, innan ändringen sker,
gynnas.

Metoden innebär också, att komplexiteten i skattelagstiftningen ökar. Alla
de bestämmelser, mot vilka lagstiftaren anser ingripanden nödvändiga, blir
genom regeländringarna ännu mer svårbegripliga. Formalismen i rättstillämp-
ningen innebär att varje detalj måste vara angiven i lagtexten. Det är dessutom
inte säkert, att avvägningen ändå blir riktig.

Det är därför inte ovanligt, att lagstiftaren - utan att införa en generalklausul
- ändå genom generell lagstiftning söker finna medel att stoppa kringgående.
Om det är osäkert, hur vid en bestämmelse på ett visst område bör vara
utformad för att hindra kringgående, kan bestämmelsen göras betydligt mer
omfattande än vad som är nödvändigt. Alla tänkbara kringgåendesituationer -
och mer därtill - kommer då att täckas av bestämmelsen. För att sedan få en
rimlig tillämpning av regeln ger lagstiftaren myndigheter rätt att lämna dispens
från reglernas tillämpning. De nya strängare reglerna kommer då endast att
tillämpas, när myndigheter av olika skäl inte anser det nödvändigt att lämna
dispens. Administrativa myndigheter avgör genom sin dispensrätt regelns
tillämplighetsområde.

Särskilt betänklig är denna metod med dispenser från omfattande regler, då
reglerna är utformade som stoppregler. Med stoppregler menar jag bestämmel-
ser, som är utformade med medvetet ogynnsamma skatterättsliga effekter, ifall
en viss angiven transaktion vidtas. Stoppreglerna har tillkommit just för att
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förhindra att sådana transaktioner vidtas, som angivits i regeln och som ofta
syftar till skattefördelar genom kringgående. I Sverige har många av de
bestämmelser, som före generalklausulens tillkomst syftade till att hindra
skattekringgående, fått karaktären av stoppregler och antalet bestämmelser,
vars tillämplighetsområde just regleras med dispenser, är ovanligt stort. Under
1970-talet var denna metod mycket använd - och kritiserad - i Sverige.

Genom att ständigt vara uppmärksam på lagreglernas utformning och
tillämpning tvingas dock lagstiftaren samtidigt till regelbunden översyn. Han
måste hela tiden vara uppmärksam på rättsutvecklingen och ingripa, när han
finner skäl till detta. Lagstiftaren har genom denna metod det huvudsakliga
ansvaret för rättsreglernas utformning.

Genom denna metod har kompetensfördelningen mellan lagstiftare och
domstol gjorts så att den huvudsakliga makten lagts på lagstiftaren. Domsto-
larnas uppgift är att formalistiskt tillämpa skriven lag.

Rättsutveckling genom domstolarnas ingripanden

Enligt den första metoden har lagstiftaren huvudrollen vid ingripanden mot
kringgåendetransaktioner. Det är emellertid också möjligt att de rättstilläm-
pande myndigheterna anser sig ha det huvudsakliga ansvaret för att stoppa
kringgåendetransaktioner.

Fördelen med ett aktivt ingripande från domstolarnas sida är främst att
behovet av ständig detaljreglering från lagstiftarens sida minskar. Först om
domstolarna intagit en klar ståndpunkt i en rättsfråga, som strider mot den
lagstiftaren har, är ingripande direkt nödvändigt.

Å andra sidan blir möjligheterna för de skattskyldiga mindre att på förhand
kunna ge ett bestämt besked vilka de skatterättsliga effekterna blir om en tänkt
transaktion företas. Hur domstolarna kommer att bedöma frågan, kan inte
säkert anges. Detta har medfört att kritikerna av systemet ansett att rättssäker-
heten kommer i fara.

Speciallagstiftning mot skattekringgående kan emellertid leda till att rättsreg-
lerna blir alltför grovt huggna. Det totala sambandet mellan de skatterättsliga
reglerna försvinner. Genom ingripanden av domstolarna är det däremot möjligt
att mer se till faktorerna i det enskilda fallet. Varje fall döms med utgångs-
punkt från olika omständigheter och alla faktorer kan läggas till grund för
bedömningen. En liknande avvägning är inte tänkbar om lagstiftaren i förväg
skall avgöra varje tänkbar fråga, som kan komma upp till bedömning.
Lösningen av detta problem blir ofta att dispensregler måste komma till
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användning för att myndigheter skall göra den avvägning som annars domsto-
lar hade kunnat göra.

Generalklausuler i lagstiftning

Ingripande mot skattekringgående kan ske från lagstiftaren genom special-
regler. Det kan ske huvudsakligen från domstolarnas sida genom en realistisk
rättstillämpning. Den tredje metod jag vill beröra kan betraktas som ett
mellanting mellan de två tidigare nämnda metoderna. Lagstiftaren ger nu
domstolarna genom en allmän bestämmelse, en generalklausul, medel att
ingripa mot kringgående. Generalklausuler i skattelagstiftningen har därför
mycket gemensamt med den mer realistiska tolkningsmetod, som beskrivits i
förra avsnittet och som domstolarna synes tillämpa i Danmark och Norge. I
mycket är generalklausulen att se som tolkningsdirektiv för domstolarna. De
skall se mer till substans än form.

Genom en fri tolkningsmetod utan generalklausul har domstolarna själva
drivit fram en praxis som accepterats av lagstiftaren. Med en generalklausul
däremot vill lagstiftaren förmå domstolarna att arbeta efter andra principer än
dem, som blivit resultatet med de ordinära lagtolkningsmodellerna.

Domstolarnas tidigare praxis har inte accepterats av lagstiftaren. Detta
medför då krav från honom på andra bedömningar från domstolarnas sida. I
Sverige har generalklausulen denna historiska bakgrund. Domstolarnas tolk-
ning har varit alltför formalistisk. Försöken att komma till rätta med proble-
men genom speciallagstiftning ansågs till viss del ha misslyckats. Med en
generalklausul skall domstolarna tvingas till en mer realistisk tolkning av
skattelag.

I Finland har en generalklausul funnits länge och även i dess nuvarande
utformning är den gammal. Det är därför svårt att säga hur rättstillämpningen
hade utvecklats utan en generalklausul. Det är möjligt att skillnaden i resultat
med och utan generalklausul hade varit liten. Ett hypotetiskt fall är svårt att
besvara. Det kan dock sägas, att generalklausulen haft betydelse för rättsut-
vecklingen. Däremot är det inte möjligt att ange i vilken utsträckning detta
skett.

Men en generalklausul är inte bara ett allmänt tolkningsdirektiv. Den är
klädd i ord och den skall tolkas vid tillämpningen. Utformningen av klausulen
är därför av betydelse. Är den snäv, kan den bli verkningslös. Är den
däremot vid, kan den, om domstolarna även tolkar den formalistiskt, få ett
mycket stort tillämpningsområde. Man skulle därför kunna säga att general-
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klausulen som ett tolkningsdirektiv måste tolkas realistiskt och inte formellt. I
annat fall är risken att generalklausulen blir tillämplig i fall, då den inte är
avsedd att tillämpas. Det är svårt att uppmana domstolen att döma efter en ny
tolkningsmetod och samtidigt klä denna uppmaning i ord.

Några frågor att diskutera

De två huvudfrågor som jag bedömer som viktigast är dessa: hur skall
skattelagar skrivas och hur skall skattelagar tolkas?

I den allmänna debatten uttalas stundom, att det inte finns något annat krav
på skattelagar än att de skattskyldiga på förhand skall veta vad de har att rätta
sig efter. Är detta riktigt och rimligt? Är det över huvud taget möjligt att
få regler, där kraven på förutsebarhet är uppfyllda? Finns det andra skyddsin-
tressen, som bör tillgodoses?

Domstolarnas roll bör också diskuteras. Det är inte endast de enskilda
skattebestämmelserna som kan vara svåra att formulera tillfredsställande. Det
är också sambandet mellan de olika skattereglerna som kan vålla problem. Hur
skall domstolarna då handla i en konkret situation? Ovan har jag beskrivit
några möjligheter. Utan att skillnaden skall tilläggas alltför stor betydelse tror
jag att danska och norska domstolar har en realistisk tolkningsmetod. De ser
ofta till innehåll i stället för till form. De svenska domstolarna har åtminstone
före generalklausulens tillkomst använt en formalistisk tolkning av skattelagar-
na. Finns det några faror med en realistisk tolkningsmetod? Skulle de skatt-
skyldigas rättssäkerhet sättas på spel? Finns det nackdelar med en formalistisk
tolkningsmetod? Skulle rättvisehänsyn komma i kläm? Kan en formalistisk
tolkning vara till de skattskyldigas nackdel?

Generalklausul finns i två av de nordiska länderna; i Finland och i Sverige.
Det finns alltså två olika metoder att komma till rätta med frågan om
kringgående i skatterätten. Finns det någon skillnad mellan den metod som
tillämpas i Danmark och Norge och den som tillämpas i Finland och Sverige
t ex när det gäller hänsyn till effektivitet och rättssäkerhet?


