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Privaträttslig ogiltighet och beskattning

Av docent STURE BERGSTRÖM, Sverige

1. Inledning

Beskattningen knyts oftast an till det ekonomiska resultatet av olika
civilrättsliga rättshandlingar. Som huvudprincip gäller i nordisk skatterätt,
att dessa rättshandlingar i allmänhet uppfattas på samma sätt i skatterätts-
liga som i civilrättsliga sammanhang. Samtidigt är det för det mesta en för-
utsättning för beskattning, att rättshandlingen är civilrättsligt giltig.1 I den-
na rapport skall diskuteras hur beskattningen skall vara när den rättshand-
ling, som är föremål för beskattning, är ogiltig. Ämnet för vår diskussion
är omfattande och föga bearbetat i nordisk litteratur. Vi måste därför be-
gränsa oss till att diskutera några viktiga frågor, som jag valt att konkreti-
sera med hjälp av exempel hämtade från svensk rätt. Fortsättningsvis kom-
mer därför inte förutsättningarna, för att en rättshandling skall vara civil-
rättsligt ogiltig att behandlas i någon större utsträckning, utan jag kom-
mer att utgå ifrån att ogiltigheten är konstaterad och okontroversiell, när
beskattning skall ske.

Termen ogiltighet står, dels för förutsättningarna för att rättsverk-
ningarna skall inträda, dels för de rättsverkningar som ogiltigheten inne-
fattar. Den ogiltiga rättshandlingens rättsverkningar, eller främst de eko-
nomiska verkningarna för de inblandade, är av störst intresse vid beskatt-
ningen. Att en rättshandling är ogiltig, innebär att parternas ekonomiska
prestationer skall återgå och att parterna skall försättas i samma läge som
om avtalet inte hade ingåtts. Ofta har det gått en tid sedan avtalet ingicks,
när en återgång blir aktuell. Under mellantiden har parterna vanligen fått
ett ekonomiskt utbyte. Det kan bl.a. bero på, att ogiltigheten inträder vid
en senare tidpunkt än vid själva avtalet, t.ex. när en frist har försatts, när
köparen har vägrats förvärvstillstånd eller när rättshandlingen har klandrats.
I samtliga fall krävs det naturligtvis, att återgången aktualiseras genom att
part begär att avtalet skall gå tillbaka. Vid återgången är det inte säkert att
alla uppburna prestationer verkligen återgår till motparten. Skattesystemen
i Norden bygger på skatteförmågeprincipen, som bl.a. innebär att den

Se Bergström 1978 med vidarehänvisningar till nordisk rätt.
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skattskyldige skall ha möjlighet att betala skatten. Den som erhåller en in-
komst får i allmänhet därigenom förmåga att betala skatten på inkomsten.
Det är därför viktigt att undersöka hur beskattningen av ogiltiga rättshand-
lingar skall vara utformad, för att den som slutligen erhåller inkomsten,
och ingen annan, skall bli beskattad.

Framställningen är upplagd på följande sätt. Jag kommer av utrym-
messkäl att begränsa mig till att främst behandla inkomst- och gåvobeskatt-
ningen.2 Det är lämpligt att inledningsvis kortfattat redovisa vad termen
ogiltighet står för i civilrättsliga sammanhang, och då främst vilka ekono-
miska rättsverkningar som kan inträda. Därefter diskuteras beskattningen
av ogiltiga transaktioner mer allmänt. Sedan tas några speciella, viktiga
skatteproblem upp. Först berörs frågan om från vilken tidpunkt rättshand-
lingen bör anses ha ingåtts rent skatterättsligt, om parterna rättar till rätts-
handlingen och gör den giltig. Sedan behandlas hur beskattningen skall bli,
om parterna sätter sig över ogiltigheten och agerar som om rättsförhållandet
vore giltigt. Tanken är att vi på sektionsmötet först skall diskutera mera
allmänt hur ogiltiga rättshandlingar beskattas i de nordiska länderna, där-
efter hur beskattningen bör vara utformad för att bli så ändamålsenlig som
möjligt.3 Enligt min mening är det då viktigt att diskutera om det är möj-
ligt att ha samma synsätt i alla de nordiska länderna.

2. Privaträttslig ogiltighet

Kännetecknade för en pr i vat r ätt sligt ogiltig rättshandling är, att den
inte kan göras gällande enligt sitt innehåll p.g.a. händelser vid dess till-
komst. Ena parten kan ha behandlat motparten på ett rättsstridigt sätt. Part
kan ha varit obehörig att ingå avtalet p.g.a. t.ex. omyndighet eller kon-
kurstillstånd. Som ytterligare exempel kan nämnas, att tvingande form-
föreskrifter åsidosatts, offentlig myndighet vägrar part tillstånd att förvärva
en tillgång, eller att part ingått avtalet under oriktiga förutsättningar. Även

2 I Danmark och Norge är högsta domstolen sista instans i skattemål, medan för-
valtningsdomstol är sista instans i Sverige och Finland. Samordningen mellan bedöm-
ningen av ogiltighetens civilrättsliga innebörd och dess skatterättsliga konsekvenser kan
antas bli bättre, om allmän domstol bedömer båda frågorna. Detta är en stor fråga som
det tyvärr inte finns utrymme att diskutera här.

3 Mitt syfte med rapporten är, att den skall kunna läsas av de flesta jurister, och
jag har därför medvetet undvikit att behandla detaljfrågor, som enbart är av skatterätts-
ligt intresse.
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om det råder delade meningar i litteraturen om vad ogiltighetsbegreppet om-
fattar mer i detalj, känner dock de flesta nordiska jurister till de väsent-
ligaste ogiltighetsreglerna i resp land.4 Av utrymmesskäl skall jag inte här
diskutera vad termen ogiltighet står för.

Privaträttslig ogiltighet brukar indelas i två underklasser, antingen i nul-
litet och angriplighet eller i starka och svaga ogiltighetsgrunder. Dessa är
avsedda att ge en beskrivning av typiska drag hos olika typer av ogiltighet.

Nullitet kännetecknas av att ogiltigheten är sjävverkande. Detta kan
sägas innebära, att ogiltigheten inträder utan att den behöver göras gällande
av någon, och att den skall beaktas utan åberopande t.ex. i en rättegång.
Ogiltigheten kan inte läkas genom t.ex. passivitet och gäller även mot
kontrahent i god tro.

Angriplighet innebär att ogiltigheten måste göras gällande av någon, van-
ligen av part. Felet kan läkas genom passivitet eller ratihabition, d.v.s. god-
kännande i efterhand. Ogiltigheten kan inte göras gällande mot godtroende
part.

Indelningen är hämtad från kontinental rätt och är inte helt typisk för
nordisk rätt. Ogiltighetsgrunder som visar upp drag som är typiska för både
nullitet och angriplighet är inte ovanliga i de nordiska länderna. De flesta
ogiltiga rättshandlingar av nullitets natur kan få ekonomiska rättsverk-
ningar.5

Nulliteten verkar inte heller av sig själv, utan det krävs att någon agerar
för att göra ogiltigheten gällande.6 Uppmärksammas ogiltigheten vid ett
offentligrättsligt tillstånds- eller registreringsförfarande, medges inte tillstånd
respektive beviljas inte registrering. Myndigheten saknar dock vanligen möj-
ligheter att tvinga parterna att låta avtalet återgå. Det är oftast endast i de
situationer, där myndigheterna genom lagstiftning har getts möjlighet att
ingripa, som de kan få rättshandlingen att återgå. I svensk rätt finns möj-
lighet för åklagaren att ingripa i vissa fall, där bulvanköp skett.7 För att
ogiltigheten skall aktualiseras krävs det i praktiken oftast att part eller annan
sakägare agerar. Sätter sig parterna över ogiltigheten och handlar som om

4 Se närmare därom Adlercreutz 1982 s. 178 f f med vidarehänvisningar till nordisk
doktrin.

5 Se t.ex. Bergström 1984 s. 20 ff med vidarehänvisningar till nordisk litteratur.
6 I dispositiva tvistemål i svensk rätt måste ogiltigheten åberopas av part för att

kunna beaktas av domstolen, såvida inte ogiltighetsregeln tillvaratar tredje mans och det
allmännas intressen, se högsta domstolens dom den 23/12 1986, DT 42 och jfr NJA 1986
s. 205.

7 Se närmare nedan i avsnitt 3.4.

7
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avtalet vore giltigt, påminner rättsförhållandet oftast i stort om ett giltigt
rättsförhållande, åtminstone parterna emellan.

Vid taxeringen kan det vara betydelsefullt att kunna skilja mellan nulli-
tet och angriplighet. Ogiltighet av nullitets natur inträder automatiskt, när
felet har begåtts. Har formföreskrifter åsidosatts föreligger inte någon rätts-
handling, och har olika tvingande frister åsidosatts inträder ogiltigheten
omedelbart. Vid den ogiltighet som kallas för angriplighet, är avtalet giltigt
till dess den har gjorts gällande av någon som är taleberättigad. Först då
inträder ogiltigheten. Ogiltigheten kan här sägas vara latent. Som senare
kommer att visas är ett latent ogiltigt rättsförhållande lättare att handha
vid beskattningen, än om ogiltigheten redan har inträtt när beskattning skall
ske. Det är därför viktigt att känna till om ogiltigheten har inträtt, eller om
den endast är latent.8

Indelningen i nullitet och angriplighet har med rätta ifrågasatts i nor-
disk doktrin. Ussing har förespråkat, att ogiltigheten skall delas in i starka
och svaga ogiltighetsgrunder beroende på om ogiltigheten kan göras gällande
mot godtroende motpart eller ej.9 Även om denna indelning kan ifråga-
sättas med hänsyn till att starka ogiltighetsgrunder kan visa drag av svaghet
i andra hänseenden, säger den dock ofta något som är väsentligt för be-
skattningen. Det är naturligtvis enklare att beskatta en ogiltig överlåtelse,
om en senare förvärvare kan erhålla tillgången genom ett giltigt fång, än
om även senare förvärv automatiskt är ogiltiga.

För beskattningens del inte är nödvändigt att dela upp ogiltigheten i un-
derklasserna nullitet/stark ogiltighet, eller angriplighet/svag ogiltighet. Det
är viktigare att undersöka vilka ekonomiska konsekvenser som inträtt eller
kan inträda i det enskilda fallet, när en rättshandling blivit ogiltig.

Vid återgång p.g.a. ogiltighet skall tillgång resp i förekommande fall
köpeskilling återställas i ursprungligt skick, resp till ursprungligt belopp.
Teoretiskt betyder detta att vardera parten skall redovisa de fördelar han
åtnjutit av rättshandlingen under den tid fånget varit ogiltigt. Detta inne-
bär bl.a. att avkastning av egendom skall återbäras, efter avdrag för nöd-
vändigt underhåll av tillgången, liksom ränta på köpeskillingen. I praktiken
förekommer en mer summarisk och enklare lösning vid överlåtelser, som
innebär att köparen får behålla den avkastning som han har uppburit, medan
säljaren får behålla upplupen ränta intill stämningsdagen.10

8 Se avsnitt 3.1.
9 Ussing 1945 s. 123 f.
10 Jfr om dessa frågor Bergström 1984 s. 74 ff med vidarehänvisningar.
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Utöver rena underhållskostnader torde en köpare ha rätt till ersättning
för nödiga kostnader och troligen, åtminstone om en längre tid förflutit sedan
ogiltigheten inträdde, även för nyttiga kostnader.

Parterna kan få skadestånd vid återgång av ett ogiltigt köp med ett be-
lopp motsvarande högst negativa kontraktsintresset. Detta innebär att part
skall försättas i samma situation som om han inte hade ingått avtalet.

Av stor betydelse vid beskattningen är vad parterna kommer överens om,
när avtalet verkligen återgår. Parterna brukar kvitta uppburen avkastning
mot upplupen ränta på köpeskillingen. Det finns ingen praxis, åtminstone
inte i Sverige, som belyser hur man gör om köparen inte alls, eller endast
under en kortare tid, har haft tillgången i sin besittning. Förmodligen ligger
det då nära till hands att parterna redovisar sina fördelar av rättshandlingen
och att eventuellt överskott betalas tillbaka, men hur man gör i praktiken
är oklart.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att det är av stor betydelse att veta
vem som slutligen får uppbära olika ekonomiska nyttigheter och vem som
får stå för olika kostnader, om ett rättsförhållande återgår. Även om huvud-
principen, att egendomen och köpeskillingen skall återställas i ursprungligt
skick, är relativt klar, är det av större betydelse ur skatterättslig synvinkel
att veta hur parterna har gjort eller tänker göra om avtalet återgår. Först
då vet man med säkerhet vem som uppburit de olika inkomster, som kan
bli föremål för beskattning.

3. Skattefrågor

3.1. Latent ogiltighet

Som tidigare påpekats kan ogiltigheten antingen ha inträtt eller vara
latent, när beskattning skall ske. Här skall den latenta ogiltigheten behandlas.

Den latenta ogiltigheten innebär, att rättshandlingen är giltig vid dess
tillkomst, men kan senare bli ogiltig. Vid fastighetsförvärv krävs ofta of-
fentlig myndighets tillstånd till förvärvet. Den som förvärvar en jordbruks-
fastighet måste söka förvärvstillstånd inom tre månader från det förvärvet
skedde. Först vid den tidpunkt, då tillstånd vägras eller när fristen åsido-
sätts, inträder ogiltigheten. I svensk familjerätt kan ena maken klandra vis-
sa rättshandlingar som andra maken vidtagit. Först när maken klandrar
rättshandlingen, inträder ogiltigheten, naturligtvis under förutsättning att
klandertalan bifalles.
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I svensk skatterätt har man den inställningen, att ogiltigheten måste ha
inträtt, när beskattningen sker, för att kunna beaktas. Enligt min mening
är detta ett naturligt synsätt. Man måste räkna med att ogiltigheten aldrig
görs gällande i ett antal fall. Dock måste parterna i de fall, där rättsförhål-
landet återgår ha möjlighet att återfå ev. erlagd skatt. Sådana möjligheter
finns i Sverige vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Den skatt-
skyldige kan här få rättelse inom den ordinarie taxeringen och processen
eller ytterst genom resning om taxeringen vunnit laga kraft.11 Vid gåvobe-
skattningen finns inte samma möjligheter. Det beror på att lagstiftaren an-
ses ha uttalat i förarbetena, men inte i lagtexten, att skatten inte skall kun-
na betalas tillbaka, se NJA 1982 s. 493. Detta synsätt har dock blivit kraf-
tigt kritiserat.12 Förmodligen kommer reglerna att ändras i framtiden.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att det förefaller vara mest prak-
tiskt att, som i svensk rätt, behandla latent ogiltiga rättshandlingar som gil-
tiga rättshandlingar vid beskattningen. Om rättshandlingen sedermera åter-
går, bör den skattskyldige ha möjlighet att få skatten återbetald.

3.2. Ogiltigheten har inträtt

När ogiltigheten har inträtt är rättshandlingen ogiltig fr.o.m. dess till-
komst. Har ogiltigheten inträtt senare än när rättshandlingen tillkom, gäl-
ler den med tillbakaverkande kraft. Detta kan exemplifieras på följande sätt.

I ett svenskt äktenskap, där det råder giftorättsgemenskap, säljer man-
nen en fastighet, som är hans giftorättsgods, utan hustruns tillåtelse. Hustrun
klandrar fånget med stöd av 6:4 giftermålsbalken och fånget blir först då
ogiltigt med verkan från dess tillkomst.

Den som köper en jordbruksfastighet i Sverige måste söka förvärvstill-
stånd inom tre månader från det köpehandlingen upprättades. Vägras till-
stånd eller försittes ansökningsfristen blir fånget ogiltigt. Köparen glömmer
att söka förvärvstillstånd, och fånget blir därför ogiltigt tre månader efter
det att köpet skedde.

Ogiltigheten inträder dock emellanåt redan i och med rättshandlingens
tillkomst. Exempel på detta är obehörigen ingångna rättshandlingar av

11 Extraordinär besvärsrätt enligt 100 § taxeringslagen (1956:623) inom fem år efter
taxeringsåret och resning är tänkbara extraordinära rättsmedel. Rättelse med stöd av
resningsinstitutet synes kunna ske utan någon närmare tidsbegränsning, se närmare om
dessa frågor i Bergström Svensk skattetidning 1985 s. 742 ff.

12 Regeringen har dock i denna situation medgett befrielse från att erlägga gåvo-
skatt med stöd av 58 a § arvs- och gåvoskattelagen (1941:416).
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omyndiga, och vissa rättshandlingar behäftade med formfel. Om ett fastig-
hetsköp inte uppfyller formkraven i svenska 4:1 jordabalken, är fånget ogil-
tigt. Köpeskillingen kan exempelvis vara oriktigt angiven i köpehandlingen.

I praxis har både regeringsrätten och svenska högsta domstolen beskattat
rättshandlingar, där ogiltigheten hade inträtt när beskattning skulle ske.

Vid bolagsbildningar mellan föräldrar och underåriga barn har regerings-
rätten undantagsvis betraktat bolagsbildningen som giltig, trots att den var
ogiltig p.g.a. att överförmyndarens tillstånd inte hade inhämtats och/eller
god man inte hade godkänt bolagsbildningen. Det kan bero antingen på,
att regeringsrätten inte hade uppmärksammat ogiltigheten eller att domstolen
nöjt sig med att undersöka om vinstfördelningen mellan föräldrar och barn
varit riktig, och då velat behandla giltiga och ogiltiga bolagsbildningar
lika.13

I NJA 1982 s. 493 var gåvan giltig, när skattskyldigheten inträdde, men
ogiltigheten hade påtalats och inträtt innan gåvobeskattning hade skett. I mål
I hade en gåva återgått p.g.a. att givare och mottagare hade gjort en miss-
bedömning av hur stor gåvoskatten skulle bli. Högsta domstolen ansåg att
gåvan var ogiltig p.g.a. oriktiga förutsättningar, men kom samtidigt fram
till att gåvoskatt, trots detta, skulle utgå. I mål II hade gåvan återgått efter
domstolsbeslut eftersom det ansågs strida mot tro och heder att åberopa
gåvan, se 33 § avtalslagen. I detta mål återfick inte gåvomottagaren erlagd
gåvoskatt. Högsta domstolen motiverade utgången i de båda målen med att
depchefen i förarbetena år 1941 fick anses ha menat, att gåvobeskattning
skall ske även av ogiltiga rättshandlingar, utom i de fall, där ogiltigheten
inträder av sig själv, d.v.s. utan att ogiltigheten behöver åberopas av någon.

Enligt min mening bygger utgången i målen på en felsyn. Det väsentliga är
inte om rättshandlingen måste angripas för att bli ogiltig eller ej, eftersom
även ogiltighet som inte behöver påtalas måste aktualiseras av någon tale-
berättigad, för att avtalet skall kunna bringas att återgå. Skillnaden mellan
olika typer av ogiltighet blir därför av underordnad betydelse vid gåvobe-
skattningen. I vart fall bör alla gåvor som återgått vid beskattningstidpunkten
inte gåvobeskattas. Reglerna ses för närvarande över och förändringar i
denna riktning kan komma att genomföras. Det kan även konstateras att
de återgångna gåvorna i NJA 1982 s. 493 hade ansetts som ogiltiga vid in-

13 I RÅ 1985 1:51 uppmärksammade regeringsrätten inte, att en blandad fastighets-
gåva från en man till hans hustru var ogiltig p.g.a. att den inte skett i äktenskapsför-
ordets form. Misstaget hade dock inte någon betydelse för utgången i målet.
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komstbeskattningen och därför inte medfört några skattekonsekvenser för
de inblandade.

Huvudregeln i svensk liksom i övrig nordisk rätt är emellertid, att ogiltiga
rättshandlingar där ogiltigheten har inträtt inte skall beskattas. Det spelar
ingen roll om ogiltigheten inträtt redan vid avtalets ingående eller först
senare.14 Det finns, åtminstone i svensk rätt, få undantag från denna regel
och de beror ofta på missuppfattningar av rättsläget eller att uttalanden i
förarbetena följts.

3.3. Godkännande i efterhand

En ogiltig rättshandling kan ofta bli giltig från dess ursprungliga till-
komst, parterna emellan, om ogiltighetsgrunden undanröjs och parterna där-
efter godkänner (ratihaberar) rättshandlingen. Exempelvis är det vanligt att
ogiltiga rättshandlingar vidtagna av underåriga kan ratihaberas. Rättshand-
lingen gäller dock mot tredje man först när den blivit giltig. Vid beskattningen
kan man antingen tänka sig, att rättshandlingen skall anses ingången genom
den ursprungliga rättshandlingen eller i först i och med bekräftelsen. Detta
kan illustreras med följande exempel hämtat från svensk gåvoskattepraxis.

En moder skänkte en belånad fastighet till sin underåriga dotter i NJA
1980 s. 326. För att gåvan skulle bli giltig krävdes överförmyndarens till-
stånd till barnets skuldsättning och att en god man godkände och mottog
gåvan för barnets räkning.15 Överförmyndarens och god mans tillstånd in-
hämtades i efterhand. Den gode mannen förordnades och godkände gåvan
först 4½ år efter det att gåvan skett under förhandlingen inför högsta dom-
stolen. Trots detta ansåg högsta domstolen, att gåvan i gåvoskattehänseende
hade skett genom den ursprungliga rättshandlingen.

Om parterna gjort ett misstag och rättshandlingen därigenom blir ogil-
tig, anser jag att gåvan skall ses som giltig vid gåvobeskattningen, om par-
terna har rättat till felet, när beskattningen sker. Gåvan är ju då giltig och
har parterna emellan gällt retroaktivt från det ursprungliga avtalets tillkomst.
Det finns ingen anledning att lägga någon särskild skatterättslig vikt vid,
att rättshandlingen inte gäller mot tredje man förrän först i och med att
den godkänns.

Liknande frågeställningar har varit uppe till prövning i regeringsrätten
i två fall.

14 Jfr Bergström 1984 s. 233 och Gjems-Onstad s. 5 f.
15 Se 15:14, 13:2 och 18:2 föräldrabalken.
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I RÅ 1970 ref 42 hade köparen inte sökt tillstånd att förvärva en jord-
bruksfastighet i tid. Fånget blev därför ogiltigt. Sedermera bekräftade par-
terna den ursprungliga köpehandlingen och förvärvstillstånd söktes i tid.
När målet avgjordes var förvärvsfrågan ännu inte prövad. Regeringsrätten
uttalade, att bekräftelsen inte kunde anses innebära att det ursprungliga köpe-
avtalet ånyo blev giltigt, utan försäljningen fick anses ha skett i och med
bekräftelsen vid realisationsvinstbeskattningen.16

Enligt den då gällande 2 § inskränkningslagen (1916:156) kunde ett
aktiebolag inte förvärva fast egendom utan särskilt tillstånd, såvida bolaget
inte hade ett s.k. utlänningsförbehåll i sin bolagsordning.17 I RÅ 1980 Aa
not 40 hade ett aktiebolag förvärvat en fastighet utan tillstånd, trots att bo-
laget saknade utlänningsförbehåll i sin bolagsordning. Bolaget upptäckte
14 år senare att fastighetsköpet var ogiltigt, och införde då ett utlännings-
förbehåll samt bekräftade köpet på oförändrade villkor. Regeringsrätten
uttalade, att köpet fick anses ha skett först i och med bekräftelsen vid
realisationsbeskattningen.

I båda fallen var det fråga om misstag från köparens sida, som förmod-
ligen ledde till betydligt högre skatt än om de ursprungliga köpen varit giltiga.

Vid den löpande beskattningen har i ett fall en hel koncernbildning an-
setts ogiltig, när moderbolag, som saknade utlänningsförbehåll i sin bolags-
ordning, förvärvat samtliga aktier i ett antal dotterbolag. Senare infördes
utlänningsförbehåll i bolagsordningen, och aktieöverlåtelseavtalen ratiha-
berades. Aktieköpen ansågs dock ha skett först i och med bekräftelsen, vilket
fick till följd att alla transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolaget
innan bekräftelsen inte tillmättes någon skatterättslig relevans. Taxeringarna
höjdes för de i koncernen ingående bolagen med mycket stora belopp.18

Parterna har i de redovisade fallen agerat som om rättsförhållandet vore
giltigt, även innan dess avtalen blev giltiga genom bekräftelsen. Bekräftelsen
innebar att avkastningen skulle tillkomma köparen fr.o.m. det ursprungliga
avtalets tillkomst. Detta talar för att det vore praktiskt, om man kunde bortse
från att avtalet varit ogiltigt och beskatta köparen fr.o.m. den ursprungliga
överenskommelsens tillkomst. Mot detta talar, att det kan öppna möjlig-

16 Beskattning förutsatte naturligtvis att köpet fullföljdes och att förvärvstillstånd
sedemera medgavs köparen.

17 Utlänningsförbehållet hindrade utländska subjekt att skaffa sig ett betydande
inflytande i ett fastighetsägande aktiebolag. Därigenom ansåg man sig att hindra, att
utlänningar på ett indirekt sätt förvärvade fast egendom utan tillstånd.

18 Målet prövat av kammarrätten i Stockholm. Regeringsrätten vägrade pröv-
ningstillstånd.
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heter att manipulera med skatten, genom att tillgångarna kan på ett enkelt
sätt återgå till säljaren vid förändrade skatterättsliga förhållanden. Det
förutsätter dock att parterna är i maskopi med varandra. Förmodligen finns
det i de flesta nordiska länderna möjligheter att vägra de skattskyldiga
skatteförmåner, om de medvetet försöker att uppnå skatteförmåner genom
att låta överenskommelsen vara ogiltig. Sammantaget talar detta enligt min
mening för att ogiltiga rättshandlingar, som blir giltiga genom att de rättas
till, i princip bör beskattas som om de vore giltiga från deras ursprungliga
tillkomst.

Sammanfattningsvis talar övervägande skäl för att ett godkännande i
efterhand, som medför att en ogiltig rättshandling blir giltig, borde inne-
bära att den vid beskattningen skall ses som giltig från den ursprungliga
rättshandlingens tillkomst, åtminstone så länge ogiltigheten beror på miss-
tag från parternas sida. Denna lösning borde förmodligen kunna gälla oav-
sett vilka lösningar som har valts i de olika ländernas rättssystem.

3.4. Parterna agerar som om rättsförhållandet vore giltigt

I detta avsnitt skall jag diskutera hur beskattningen bör vara utformad,
om parterna sätter sig över ogiltigheten och agerar som om rättsförhållandet
vore giltigt.

I svensk rätt förekommer det, att parterna vid en fastighetsöverlåtelse
t.ex. av skatteskäl anger för låg köpeskilling i köpehandlingarna. Eftersom
köpeskillingen då är oriktigt angiven, är överlåtelsen ogiltig enligt 4:1 jorda-
balken. Detta förhållande kommer dock oftast inte till myndigheternas kän-
nedom, och köparen brukar därför i allmänhet beviljas lagfart, trots att
fånget kan vara ogiltigt intill dess att köparen kan åberopa hävd till fastig-
heten efter 20 år.19

Som exemplet visar är det inte ovanligt, att ogiltiga rättshandlingar utåt
sett, d.v.s. för andra än parterna t.ex. parternas borgenärer eller olika myn-
digheter, framstår som giltiga rättshandlingar. Dessa kommer då i praktiken
att bli beskattade som om de vore giltiga. Säljaren blir kapitalvinstbeskattad
för sin vinst på försäljningen, liksom köparen om han i sin tur säljer fastig-
heten vidare o.s.v. Vidare blir t.ex. köparen beskattad för fastighetens av-
kastning. I stället uppkommer problem, om och när skattemyndigheterna

19 Överlåtes fastigheten vidare till ny godtroende köpare kan hävdetiden bli kortare,
se 16 kap jordabalken.
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får reda på att rättshandlingen är ogiltig. Flera svåra frågor måste då be-
svaras. För det första, kan skattemyndigheterna eller andra myndigheter
agera så att rättsförhållandet bringas att upphöra? För det andra, hur skall
parterna beskattas under den tid rättshandlingen varit ogiltig?

Det finns vissa begränsade möjligheter för myndigheterna att få den ogil-
tiga rättshandlingen att återgå. Jag skall här kortfattat behandla en lösning
som förekommer i svensk rätt.

Om köparen av en fastighet söker lagfart, skall inskrivningsmyndigheten
av sig själv pröva om fånget är ogiltigt i detta eller i tidigare led. Om ogil-
tighetsgrunden inte direkt framgår av handlingarna, torde det vara ytterst
ovanligt att ogiltigheten upptäcks på detta sätt. Samma sak gäller när olika
myndigheter skall pröva om fånget är giltigt, när köparen söker tillstånd
enligt jordförvärvslagen (1979:230), lagen (1982:617) om utländska förvärv
av svenska företag m.m., eller lagen (1982:618) om utländska förvärv av
fast egendom m.m.

Som tidigare sagts brukar inte domstolarna eller andra myndigheter i
praktiken på eget initiativ pröva i vad mån en rättshandling är giltig eller
ej, utan ett uttryckligt eller underförstått lagstöd, såvida det inte är fråga
om en mycket stark ogiltighetsgrund. I svensk rätt kan dock lagen (1985:277)
om vissa bulvanförhållanden användas för att tvinga fram en försäljning
av egendom som förvärvats genom ogiltiga rättshandlingar, som använts
för att kringgå ogiltighetsregler i bl.a. ovan nämnda lagar. Om åklagaren
får reda på att ett sådant bulvanförhållande föreligger, kan han förordna
att kronofogdemyndigheten skall sälja egendomen på offentlig auktion,
såvida inte bulvanförhållandet upphört före auktionen. Bulvanen eller
huvudmannen kan dömas till böter eller fängelse vid uppsåtligt brott. Er-
farenheterna visar dock att denna lag förmodligen inte kommer att användas
särskilt mycket, eftersom det i praktiken är svårt att upptäcka ogiltiga rätts-
förhållanden.

Det kan konstateras att myndigheterna har ytterst begränsade möjlig-
heter att få ogiltiga rättshandlingar att återgå, om de inblandade parterna
inte bryr sig om att rättshandlingen är ogiltig. Jag antar att rättsläget är
detsamma i övriga nordiska länder. Frågan är sedan hur ogiltiga rättshand-
lingar skall beskattas, om parterna agerar som om de vore giltiga.

Såvitt jag kan bedöma gäller förmodligen som huvudregel i samtliga
nordiska länder, att förvärvaren knappast kan beskattas såsom ägare till
tillgången, men väl, om reglerna tillåter detta, som brukare. Regeln är
dock oftast inte särskilt praktisk, som kan illustreras med följande svenska
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exempel. Först skall gåvo- och kapitalvinstbeskattningen och sedan den
löpande beskattningen behandlas.

I gåvoskattemålet NJA 1973 s. 89 hade en hustru erhållit en aktiegåva,
som var ogiltig vid skattskyldighetens inträde, eftersom gåvan inte hade skett
i äktenskapsförordets form. Gåvobeskattning skedde inte p.g.a. att gåvan
var ogiltig.20 Så länge makarna levde ihop torde hustrun i praktiken kun-
na agera som aktiernas ägare, och uppbära utdelning och t.o.m. kunna
sälja dem. Om denne köpare var i god tro torde han ha gjort ett giltigt
godtrosförvärv till aktierna. Hustrun kan dock inte enligt praxis kapital-
vinstbeskattas för sin försäljning, se RÅ 1984 1:81. Möjligen kan mannen
beskattas. Dessa fördelaktiga skattekonsekvenser uppmuntrar möjligen vissa
förslagna skattskyldiga att överföra egendom till närstående genom ogiltiga
överlåtelser.

Exemplet visar att det vore naturligare att gåvo- och kapitalvinstbeskatta
ogiltiga överlåtelser, som inte har återgått vid beskattningstidpunkten. De
skattskyldiga uppnår inte några skatteförmåner p.g.a. ogiltigheten, utan får
då varken en bättre eller en sämre ställning, än om överlåtelsen vore giltig.
Denna lösning borde påverka parterna att rätta till rättshandlingen och göra
den giltig, eftersom skatteeffekterna då skulle bli desamma som för en giltig
rättshandling. För skattemyndigheterna underlättar lösningen hanteringen,
eftersom det torde vara svårt att kunna följa upp om en ogiltig överlåtelse
sedermera blivit giltig, varvid ju en beskattning skall ske. Återgår över-
låtelsen, bör det genom lagstiftning öppnas möjligheter att återfå tidigare
erlagd skatt. Ett sådant system har man i Västtyskland.21 Övervägande skäl
talar för att ogiltiga överlåtelser, som inte återgått när beskattning skall ske,
skall gåvo- och kapitalvinstbeskattas.

Om parterna handlar som om rättshandlingen vore giltig, agerar för-
värvaren som om han vore ägare till egendomen. Han uppbär avkastningen,
underhåller egendomen och står för övriga kostnader. Rättsförhållandets
ekonomiska verkningar talar för att förvärvaren skall beskattas för egen-
domen. I allmänhet uppnår man denna effekt, om förvärvaren kan beskattas
som nyttjanderättshavare till egendomen. Problem uppstår då bara, när det
endast är egendomens ägare som kan beskattas för vissa inkomster eller få
vissa avdrag. Värdeminskningsavdrag på fastigheter och inventarier, liksom
nedskrivningsrätten på lager, tillkommer i princip endast ägaren enligt svensk

20 Gåvan var ogiltig vid skattskyldighetens inträde. Om ogiltigheten inträder senare
än vid gåvotillfället skall dock beskattning ske, se NJA 1982 s. 493 behandlat ovan i
avsnitt 3.1.

21 Se Bergström 1984 s. 41 ff.
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rätt. Enligt densamma förutsätter i allmänhet reglerna om inkomstutjämning
inom en koncern, att aktierna i dotterbolagen förvärvats genom giltiga köp.
I annat fall är reglerna inte tillämpliga.

Det finns flera tänkbara lösningar att beskatta de löpande inkomsterna,
som enligt reglerna tillkommer tillgångens ägare, när rättsförhållandet är
ogiltigt. Man kan tänka sig att beskatta överlåtaren för tillgångens avkast-
ning, men även att beskatta förvärvaren fram till dess överenskommelsens
återgång aktualiseras. I svensk rätt har man valt en mellanlösning, nämligen
att beskatta förvärvaren fram till dess ogiltigheten har inträtt, varefter över-
låtaren beskattas, se t.ex. RÅ 1969 ref 57 och RÅ 1979 1:53.

En invändning är mot detta är, att rättsförhållandet blir retroaktivt
ogiltigt i och med att ogiltigheten inträder. Det finns därför inte några sak-
liga civilrättsliga skäl att beskatta överlåtelsen som giltig fram till ogiltig-
hetens inträde och först därefter som ogiltig.

En annan, allvarlig invändning mot regeringsrättens lösning är att ogil-
tigheten kan inträda vid olika tidpunkter på ett nyckfullt sätt. Det beror
på att de skilda ogiltighetsreglerna kan reglera ogiltighetens inträde på olika
sätt. Exempelvis inträder ogiltigheten genast vid vissa grövre formfel, men
i andra fall först när rättshandlingen klandrats eller när förvärvstillstånd
vägrats. I de båda senare fallen kan ogiltigheten inträda vid olika tidpunkter
beroende på, när rättshandlingen klandras eller när avslagsbeslutet meddelas
och vinner laga kraft.

Slutligen kan påpekas, att lösningen i praxis blir opraktisk, om par-
terna väljer att förnya avtalet. A förvärvar av B en svensk jordbruksfastig-
het genom köpekontrakt den 1/1 år 1. Sedan han glömt att söka för-
värvstillstånd, förnyar parterna överenskommelsen den 1/10 år 1. Ny tre-
månadersfrist för ansökan om förvärvstillstånd börjar då löpa och vi antar,
att A sedermera får förvärvstillstånd. Konsekvensen av regeringsrättens
praxis blir då, att A skall beskattas för fastighetens löpande inkomster som
dess ägare under tiden 1/1 — 1/4 och 1/10—31/12. B skall beskattas för
resterande månader, då avtalet varit ogiltigt.

Exemplet visar, att lösningen i praxis kan leda till opraktiska resultat.
Det finns därför anledning att pröva en annan lösning, nämligen antingen
att aldrig beskatta förvärvaren om ogiltigheten inträtt, eller att beskatta för-
värvaren så länge ogiltigheten inte har aktualiserats.

Väljer man den första lösningen, uppstår problem genom att förvärvaren
vid en eventuell återgång kan få behålla avkastningen mot att han står för
de löpande kostnaderna. Om parterna agerar som om rättsförhållandet vore
giltigt, tillkommer förmodligen tillgångens avkastning förvärvaren under
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överskådlig tid. Allt detta talar för att det knappast är särskilt praktiskt att
beskatta överlåtaren för fastighetens löpande inkomster.

I västtysk rätt beskattas förvärvaren för tillgångens löpande avkastning
så länge rättshandlingen inte har återgått. När rättshandlingen återgår kan
förvärvaren teoretiskt sett återfå erlagd skatt. Det torde dock förutsätta att
han tvingas ersätta överlåtaren för egendomens avkastning, vilket antagligen
är mycket ovanligt i praktiken.22 I svensk rätt har en gång föreslagits att
ogiltiga rättshandlingar skall beskattas enligt sina ekonomiska verkningar.
Förslaget har dock ännu inte genomförts.23

Enligt min mening är det mest naturligt att beskatta förvärvaren för till-
gångens avkastning, så länge parterna agerar som om rättsförhållandet vore
giltigt. Återgår rättshandlingen kan man förmodligen anta, att förvärvaren
inte behöver ge överlåtaren ersättning för uppburen avkastning. Det kan
finnas undantagsfall, där det är sakligt motiverat att förvärvaren återfår
erlagd skatt, om rättshandlingen återgår. Det bör därför tillskapas regler
efter västtysk modell som gör det möjligt för honom att efter ansökan återfå
erlagd skatt. Lagstiftaren vill vanligen försvåra för enskilda att ingå ogiltiga
rättshandlingar, som innebär att de inte får några fördelar genom att över-
träda offentligrättsliga förbudsregler. I sådana situationer är det dock fullt
möjligt att kräva, att parterna rättar till överlåtelsen så den blir giltig, för
att olika skatteförmåner skall kunna medges.

Sammanfattningsvis pekar övervägande skäl för, att det vore önskvärt
att ogiltiga överlåtelser, som inte återgått när beskattning sker, skall gåvo-
och kapitalvinstbeskattas. Lika naturligt förefaller det vara att förvärvaren
även skall förmögenhetsbeskattas. Slutligen pekar framställningen på, att
det vore en stor fördel om förvärvaren kunde beskattas för tillgångens
löpande avkastning under den tid fånget varit ogiltigt. Om rättshandlingen
återgår bör de skattskyldiga ha möjlighet att återfå erlagd skatt, som inte
bör falla på dem. I de länder, där det saknas sådana möjligheter, bör rättelse-
möjligheter införas genom lagstiftning.

4. Diskussionsfrågor

Praxis, liksom litteratur, som behandlar beskattningen av ogiltiga rätts-
handlingar är sparsam i nordisk doktrin. Praxis och litteratur förekommer

22 Se närmare därom Bergström 1984 s. 41 ff.
23 Se SOU 1975:77 särskilt s. 87 ff.
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i större utsträckning i Sverige än i övriga nordiska länder, vilket präglat min
rapport. Framställningen visar, att det finns ett antal besvärliga rättstillämp-
ningsproblem. Inledningsvis vore det därför värdefullt att diskutera några
av de frågeställningar, som tas upp i rapporten, i syfte att belysa fördelar
och nackdelar med de lösningar som finns i de olika nordiska länderna.

Därefter vore det intressant, om vi kunde diskutera om det är möjligt
att kunna få en gemensam nordisk syn på hur ogiltiga rättshandlingar skall
beskattas i Norden, vare sig ev förändringar kan ske genom lagstiftning,
eller där detta är möjligt, genom praxisändringar. Vi bör begränsa oss till
att behandla gåvo-, inkomst- och förmögenhetsbeskattningen. Tänkbara är
bl.a. följande lösningar.

1. Ogiltiga rättshandlingar tillmäts aldrig skatterättslig relevans.
2. Ogiltiga rättshandlingar får skatterättslig relevans från deras ursprung-

liga tillkomst, om rättshandlingarna rättas till.
3. Ogiltiga rättshandlingar beskattas på samma sätt som giltiga rätts-

handlingar så länge de inte har återgått, förutsatt att de skattskyldiga däri-
genom inte lyckas uppnå otillbörliga skatteförmåner. Denna lösning måste
troligen kompletteras med regler, som möjliggör för den skattskyldige att
återvinna skatt, som inte bör stanna på honom, vid en återgång av rätts-
handlingen.
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