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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Även om det råder en del frågetecken kring omfattningen av det formaliserade sambandet 

mellan redovisningen och beskattningen i 14 kap. 2 § Inkomstskattelagen (1999:1229) 

(IL) så kan konstateras att frågan om ett samband mellan redovisningen och beskattningen 

existerar i andra skattefrågor än periodiseringsfrågor rönt ännu fler frågetecken. Beträf-

fande andra skattefrågor än periodiseringsfrågor finns nämligen ingen uttrycklig lagregel 

som stadgar något samband mellan redovisningen och beskattningen, varför Något bin-

dande samband utanför periodiseringsfrågor här inte verkar existera. 

Beträffande omfångs- och klassificeringsfrågor tycks Regeringen ha tagit starkt av-

stånd från ett samband mellan redovisningen och beskattningen. Regeringen uttalar näm-

ligen tydligt i propositionen till IL att räkenskaperna helt saknar materiell betydelse för 

bedömandet av såväl omfångs- som klassificeringsfrågor.1 

Vad beträffar omfångsfrågor verkar regeringens ståndpunkt ha godtagits i doktrinen 

och det har där anförts att ett samband mellan redovisningen och beskattningen avseende 

omfångsfrågor skulle strida mot det föreskriftskrav som enligt 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. och 8 

kap. 3 § 1 st. 2 p. Regeringsformen (1974:152) (RF) gäller på skatteområdet och som 

kräver att regler om skatteplikt och avdragsrätt föreskrivs i lag.2 När det kommer till klas-

sificeringsfrågor är emellertid doktrinen mer öppen för ett samband mellan redovisningen 

och beskattningen. Grunden för detta har anförts vara att redovisningsrätten och skatter-

ätten analyserar ”samma verklighet” och att redovisningsrätten till skillnad från skatter-

ätten har ett utvecklat och detaljerat system för klassificeringen av affärshändelser och 

företeelser (som bygger på ekonomiska utgångspunkter). Mot denna bakgrund skulle det 

därför vara logiskt att den redovisningsrättsliga klassificeringen får genomslag vid den 

skatterättsliga bedömningen av rättshandlingar eller företeelser, såtillvida den skatterätts-

liga lagstiftningen inte tillhandahåller en egen klassificeringsregel i frågan.3  

Några år efter regeringens uttalanden i propositionen till IL konstaterade emellertid 

utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SamRoB) att det avgjorts 

                                                           
1 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 176. Se även SOU 1997:2 del 2, s. 131 f.. 
2 Se Lodin m.fl. 2015, s. 313, Olsson i SN 2014, s. 288, Tivéus i SN 2014, s. 280, Norberg m.fl. 2012, s. 

22 och s. 63, Hultqvist avhandling, s. 100, Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 100 – 103 samt Bjuvberg av-

handling, s. 200. 
3 Se Norberg i festskrift till Mattsson, s. 331, Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 100 – 103 samt Bjuvberg 

avhandling, s. 202. Se även Tivéus och Jacobsson 2013, s. 276 för en något mer skeptisk inställning. 
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en del mål i HFD där sambandet mellan redovisningen och beskattningen i praktiken till-

synes utsträckts till att även omfatta klassificeringsfrågor.4 Sedan SamRoB släppte sin 

utredning har det påståtts att fler domar på detta tema har avgjorts.5 Mot denna bakgrund 

kan frågan om ett samband existerar mellan redovisningen och beskattningen utanför det 

formaliserade sambandet i 14 kap. 2 § IL nu möjligen gå att besvara. Detta är frågan som 

är föremål för behandling i denna uppsats.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera i vilken omfattning ett samband mellan redo-

visningsrätten och inkomstskatterätten i inkomstslaget näringsverksamhet (hädanefter be-

nämnt samband mellan redovisningen och beskattningen) existerar såvitt klassificerings-

frågor. Mot bakgrund av att det i doktrinen framförts att en klar gräns inte kan dras mellan 

omfångs- och klassificeringsfrågor kommer dock i viss mån även omfångsfrågor att be-

röras i syfte att särskilja dessa två frågetyper från varandra.6 I uppsatsens syfte ligger 

således även att på ett adekvat sätt definiera vad omfångs- respektive klassificeringsfrågor 

är för någonting.  

I den utsträckning ett utökat samband konstateras föreligga beträffande klassificerings-

frågor kommer dessutom frågan om varför ett sådant ökat samband kan ha etablerats att 

beröras i ett avslutande kapitel. 

 

1.3 Metod och material 

Då uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning ett samband mellan redovis-

ningen och beskattningen existerar avseende klassificeringsfrågor är uppsatsen av uppen-

bara skäl rättsdogmatisk till sin karaktär. Med detta menar jag att frågan i vilken utsträck-

ning ett samband existerar beträffande klassificeringsfrågor undersöks utifrån de i Sverige 

erkända rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Därtill analyseras även 

den kompletterande normgivningen på det redovisningsrättsliga området. 

Mot bakgrund av att det inte existerar någon uttrycklig lagreglering i IL avseende sam-

bandet mellan redovisningen och beskattningen såvitt avser klassificeringsfrågor och då 

                                                           
4 Se SOU 2008:80, s. 124 och s. 128 f. 
5 Se exempelvis Bjuvberg i SST 2014, s. 154 – s. 168, särskilt s. 159 – 162 och s. 168. Se även Norberg 

m.fl. 2012, s. 137 - 139. 
6 Se Bjuvberg avhandling, s. 198 f. 
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förarbets- och doktrinuttalanden på detta område är sparsamma, utgörs den primära 

rättskällan i denna uppsats av domstolspraxis från HFD. Då ingen heltäckande samman-

ställning av HFD:s praxis avseende sambandet mellan redovisningen och beskattningen 

existerar var jag tvungen att i inledningsskedet av skrivandet av denna uppsats utföra en 

omfattande praxisstudie.7 I denna praxisstudie identifierade jag inledningsvis samtliga 

inkomstskattemål som HFD avdömt mellan åren 1985 och 2016.8 Därefter gick jag ige-

nom dessa mål för att identifiera samtliga de mål där redovisningsrätten, den skattskyldi-

ges redovisning eller doktrinen om verklig innebörd på något sätt spelat en roll för ut-

gången av målet.9 Av dessa mål valdes därefter de mål ut som enligt min mening på något 

sätt kan besvara frågan om ett samband mellan redovisningen och beskattningen existerar 

vad beträffar klassificeringsfrågor. Det är dessa mål som det huvudsakliga fokus i denna 

uppsats ligger på. I den mån IL, förarbetena eller doktrinen varit av relevans för att be-

svara syftet med uppsatsen har dock självklart även dessa källor beaktats. 

Då uppsatsen avser sambandet mellan redovisningen och beskattningen har även re-

dovisningsrättsligt material använts. Detta redovisningsrättsliga material utgörs av Års-

redovisningslagen (1995:1554) (ÅRL), Bokföringslagen (1999:1078) (BFL), Bokfö-

ringsnämndens (BFN) så kallade K-regelverk samt International Accounting Standards 

Bureaus (IASB) redovisningsregelverk IAS 32. Även Rådet för finansiell rapporterings 

(RFR) allmänna råd RFR 2 har beaktats. 

 

1.4 Terminologi 

Mot bakgrund av att termerna omfångs- och klassificeringsfrågor är av central betydelse 

för denna uppsats ska nu något kort nämnas hur jag valt att definiera dessa termer. 

Med termen omfångsfrågor avses i denna uppsats den skattemässiga tolkningen av 

vaga inkomst- och utgiftstermer i omfångs- och periodiseringsregler. 

Med termen klassificeringsfrågor avses tolkningar av en viss inkomst eller utgifts ka-

raktär i samband med att en odefinierad term i en viss omfångs- eller periodiseringsregel 

tolkas. 

                                                           
7 Den praxissammanställning som Norberg m.fl. gjort har endast avsett referatmål och således inte 

notismål, se Norberg m.fl. 2012, s. 28. Därtill är denna praxissammanställning från 2012 varför den nu 

börjar bli gammal. 
8 Grovt räknat cirka 4 000 mål från HFD om skatteförfarandemålen inräknas i målstatistiken. 
9 Grovt räknat strax under 500 mål från HFD. 
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En närmare beskrivning av varför de av mig ovan angivna definitionerna av omfångs- 

och klassificeringsfrågor utformats på det sätt som gjorts återfinns i avsnitt 3.1.2 - 3.1.3. 

1.5 Avgränsning 

Mot bakgrund av den mycket omfattande praxisstudie som skrivandet av denna uppsats 

krävt har jag, främst av praktiska skäl, valt att i stor utsträckning begränsa analysen av 

rättspraxis från HFD till att endast omfatta praxis från och med år 1985 till och med 2016. 

Ett ytterligare skäl till denna avgränsning är att redovisningsfrågor inte verkar ha varit 

särskilt frekventa i domstolspraxis före denna tid.10  

En ytterligare avgränsning som vidtagits i denna uppsats är att den domstolspraxis som 

behandlas i denna uppsats endast omfattar mål där den redovisningsrättsliga klassifice-

ringen påverkat lösandet av skatterättsliga klassificeringsfrågor som i sin tur påverkat ut-

fallet i omfångsfrågor. Domstolspraxis där den redovisningsrättsliga klassificeringen end-

ast påverkat lösandet av skatterättsliga klassificeringsfrågor som i sin tur påverkat utfallet 

i periodiseringsfrågor, exempelvis RÅ 1998 ref. 58 (I) (där frågan om ett visst avtal ut-

gjorde ett leasing eller avbetalningsköp berördes), kommer med andra ord inte att tas upp 

i denna uppsats. Anledningen till denna avgränsning är att det får anses vara mer uppse-

endeväckande att lägga den skattskyldiges redovisning till grund för en i skatterätten ore-

glerad klassificeringsfråga som påverkar en omfångsfråga än en som påverkar en perio-

diseringsfråga. Detta då omfångsfrågor medför permanenta skatteeffekter medan perio-

diseringsfrågor endast åstadkommer tillfälliga skatteeffekter i form av att beskattningen 

tidigare- eller senareläggs.11 Därtill anser jag att framställningen skulle riskera att bli allt-

för spretig och lång om dessa båda kategorier av klassificeringsfrågor uttömmande be-

handlades i samma uppsats då klassificeringsfrågor som påverkar periodiseringsfrågor i 

sin tur skulle behöva delas upp i klassificeringsfrågor som påverkat kopplade respektive 

frikopplade periodiseringsfrågor. 

Avslutningsvis bör påpekas att endast sambandet mellan redovisningen och beskatt-

ningen inom inkomstslaget näringsverksamhet kommer att beröras. Denna avgränsning 

innebär exempelvis att mål från HFD som berört begränsad skattskyldighet enligt 7 kap. 

                                                           
10 Se Norberg m.fl. 2012, s. 28. 
11 Jag bortser här från de situationer där exempelvis en periodisering i form av att en utgift läggs till an-

skaffningsvärdet på en tillgång kan medföra att utgiften definitivt inte får dras av på grund av att en för-

lust vid en försäljning av tillgången inte är avdragsgill (exempelvis näringsbetingade andelar), se exem-

pelvis Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 102 f. 
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3 § IL inte kommer att behandlas (exempelvis RÅ 2010 ref. 40) då reglerna i 7 kap. IL 

inte är ett för inkomstslaget näringsverksamhet särskilt kapitel. 

 

1.6 Disposition 

Denna uppsats kommer att disponeras på följande sätt.  I avsnitt 2.1 – 2.3 ges en redogö-

relse för grundläggande likheter och skillnader mellan det redovisningsrättsliga- och det 

inkomstskatterättsliga regelverket. I avsnitt 2.4 ges därefter en kortare redogörelse för det 

formaliserade sambandet mellan redovisningen och beskattningen avseende i skatterätten 

ej kopplade periodiseringsfrågor. I kapitel 3.1.1 – 3.1.3 undersöks vad som ska förstås 

med omfångs- och klassificeringsfrågor och vilka särskilda karakteristika som känneteck-

nar dessa frågor. I kapitel 4 påbörjas så uppsatsens praxisstudie varmed föremålet för 

behandling i detta kapitel är att redogöra för den praxis där HFD tillmätt respektive inte 

tillmätt den skattskyldiges redovisningsmässiga klassificering av en viss rättshandling el-

ler företeelse bevisvärde vid lösandet av klassificeringsfrågor som påverkat utfallet i om-

fångsfrågor. Denna praxisstudie övergår sedan i kapitel 5 till att redogöra för den utveckl-

ing som skett i HFD:s praxis mot att i vissa situationer faktiskt helt lägga den skattskyl-

diges redovisningsmässiga klassificeringen till grund för att lösa klassificeringsfrågor. I 

uppsatsens avslutande kapitel, kapitel 6, redogörs så slutligen för min egen teori om var-

för det utökade samband mellan redovisningen och beskattningen såvitt avser klassifice-

ringsfrågor som påverkar utfallet i omfångsfrågor kan ha utvecklats.  
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2 Det redovisnings- och det skatterättsliga regelverket 

2.1 Introduktion till det redovisnings- och skatterättsliga regelverket 

De två huvudsakliga lagarna på redovisningsrättens område är BFL och ÅRL, varav ÅRL 

bygger på EU-direktiv.12 Vad gäller innehållet i BFL och ÅRL kan något förenklat sägas 

att BFL reglerar frågor om bokföringsskyldighet för ett visst subjekt samt frågor kring 

hur den löpande bokföringen ska genomföras och utformas medan ÅRL reglerar frågor 

kring utformningen av årsbokslut.13 I denna uppsats kommer främst ÅRL att beröras då 

sambandet mellan redovisningen och beskattningen främst berör frågan om information 

i den skattskyldiges årsbokslut ska påverka lösandet av skattefrågor. 

Såväl BFL som ÅRL utgör ramlagar. Denna ramlagstiftning har lett till att det redo-

visningsrättsliga regelverket behöver fyllas ut med mer detaljerade föreskrifter utanför 

lagarna. Detta bör kontrasteras mot det inkomstskatterättsliga regelverket där samtliga 

regler finns samlade i en heltäckande lag, IL. Anledningen till att inkomstskatterättsliga 

regler endast återfinns i form av lag beror på att frågor om att ta ut skatt på grund av det 

så kallade föreskriftskravet i 8 kap 2 § 2 p. och 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF måste regleras i 

lag. Något utrymme för att fylla ut de inkomstskatterättsliga reglerna med kompletterande 

normgivning existerar med andra ord inte. 

 

2.2 Den kompletterande normgivningen inom redovisningsrätten 

Så som konstaterades i föregående avsnitt har de redovisningsrättsliga lagarnas karaktär 

av ramlagar medfört ett behov av att kompletterande normgivning införs som fyller ut 

lagarna. Detta har skett genom förekomsten av en rättslig standard, god redovisningssed, 

som årsredovisningen ska vara utfärdad i enlighet med, se 2 kap. 2 § ÅRL. Ansvaret för 

att utveckla god redovisningssed har enligt 8 kap. 1 § BFL anförtrotts BFN (en statlig 

myndighet).14 BFN utvecklar god redovisningssed genom att utfärda kompletterande 

normgivning i form av allmänna råd och rekommendationer. Så länge BFN:s allmänna 

råd och rekommendationer inte strider mot ÅRL eller BFL föreligger en stark presumtion 

                                                           
12 Se Kellgren, s. 36. Numera är det Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 

2013 som ÅRL bygger på. 
13 För kreditinstitut och värdepappersbolag ska en särskild årsredovisningslag tillämpas (Lag (1995:1559) 

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) och likaså för försäkringsföretag (Lag 

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag). 
14 Se Bjuvberg avhandling, s. 63. 
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för att de allmänna råden och rekommendationerna utgör god redovisningssed.15 Detta 

trots att det endast är fråga om just allmänna råd och rekommendationer, normtyper vilka 

i sig inte brukar ses som bindande rättsakter.16 Genom begreppet god redovisningssed har 

därför såväl en kompletterande normgivning som en kvalitativ standard för denna norm-

givning införts. 

BFN:s nuvarande allmänna råd och rekommendationer avseende upprättande av års-

bokslut är idag samlade i tre regelverk, de så kallade K-regelverken K1 (BFNAR 2006:1), 

K2 (BFNAR 2008:1 och (BFNAR 2009:1) och K3 (BFNAR 2012:1). Respektive regel-

verk riktar sig mot olika typer av företag, varmed kraven på företagets årsbokslut ökar 

desto högre K-regelverk företaget tillämpar. Således riktar sig K1, det minst omfattande 

regelverket, mot enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, varmed K2 

riktar sig mot mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. Slutligen riktar sig 

K3, det mest omfattande regelverket, mot övriga bokföringsskyldiga som inte uppfyller 

kraven för att tillämpa K1 eller K2.17 

För moderföretag som är noterade på en reglerad marknad inom EU (fortsättningsvis 

kallas dessa företag för IAS-företag) så har ansvaret att utverka kompletterande normgiv-

ning för dessa företag genom delegering från BFN givits åt RFR, ett privaträttsligt or-

gan.18 RFR:s kompletterande normgivning på detta område består av ett allmänt råd, näm-

ligen RFR 2. Genom RFR 2 föreskrivs att IAS-företagen ska upprätta sin årsredovisning 

i enlighet med de redovisningsstandarder från IASB (IAS och IFRS standarder) som de 

enligt art. 4 i IAS-förordningen19 är skyldiga att beakta vid upprättandet av sin koncern-

redovisning. I RFR 2 räknar dock RFR, för vart och ett av dessa redovisningsstandarder, 

upp i vilken mån dessa standarder inte ska användas vid upprättandet av årsredovis-

ningen. De avvikelser som RFR här gjort från IAS och IFRS standarder har här enligt 

inledningen till RFR 2 föranletts av att en tillämpning av en viss IFRS eller IAS standard 

vid upprättandet av ett företags årsredovisning skulle strida mot svensk lag eller att till-

lämpningen skulle leda till en beskattningssituation som avviker från den som gäller för 

andra svenska företag. När en specifik IASB-standard som tillämpas inom ramen för RFR 

2 regelverket diskuteras i denna uppsats kommer IASB-standarden att skrivas ut tätt följd 

                                                           
15 Se prop. 1995/96:10, del 2, s. 181. Se även Prop. 1975:104, s. 148 och SOU 1973:57, s. 94. 
16 Se Bjuvberg 2013, s. 39 samt Thorell 2008, s. 128. 
17 Ett företag kan dock alltid välja att tillämpa ett högre K-regelverk än det K-regelverk som företaget är 

skyldigt att tillämpa. 
18 Se prop. 1998/99:130, s. 188 – 190, där BFN:s möjligheter att delegera till privaträttsliga organ behand-

las. 
19 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1606/2002 EG. 
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av (RFR 2). Således kommer exempelvis RFR 2:s anpassningar avseende IAS 32 att be-

nämnas IAS 32 (RFR 2). 

Ovanstående redogörelse vittnar om att utformningen av normer på det redovisnings-

rättsliga systemet i Sverige genom 8 kap. 1 § BFL i praktiken till stor del delegerats till 

offentligrättsliga och privaträttsliga organ. Detta har av förklarliga skäl lett till att det 

redovisningsrättsliga regelverket i många hänseenden är väsentligt mer detaljreglerat än 

det inkomstskatterättsliga, där föreskriftskravet kräver att skatterättsliga frågor regleras i 

lag, se 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. och 8 kap. 3 § 1 st. 2 p. RF. Även författningsenligheten kring 

den redovisningsrättsliga delegeringen i 8 kap. 1 § BFL har dock ifrågasatts då det inte 

ansetts vara klart om redovisningsrätten bör ses som civilrätt eller offentlig rätt (se 8 kap. 

2 § 1 st. 1 p. RF som föreskriver att civilrättsliga frågor måste regleras i lag). Mot bak-

grund av att en stor mängd kompletterande normgivning utfärdats med stöd av 8 kap. 1 § 

BFL och då en analys av författningsenligheten av 8 kap. 1 § BFL skulle kunna utgöra en 

egen uppsats har jag dock valt att inte beröra denna fråga i denna uppsats. 

  

2.3 Något om redovisnings- respektive skatterättens syften 

Såsom kunnat konstateras i föregående avsnitt föreligger förhållandevis stora skillnader 

mellan regleringstekniken inom å ena sidan redovisningsrätten och å andra sidan inkomst-

skatterätten. Även andra skillnader existerar. Exempel på detta är att den stora betydelsen 

som skatteinkomsterna har för de offentliga finanserna har lett till att inkomstskatterätten 

innehåller regler som ska förhindra den skattskyldige att undervärdera sina skattepliktiga 

inkomster eller övervärdera sina avdragsgilla utgifter i syfte att minimera sin skatt.20 Inom 

redovisningsrätten, å andra sidan, är det istället främst företagets borgenärer och potenti-

ella investerare som utgör intressenter, Detta har lett till att redovisningsrätten istället 

innehåller regler som syftar till att företagets inkomster inte övervärderas respektive att 

företagets utgifter inte undervärderas.21 

Men det finns även en hel del likheter mellan rättsområdena. Exempelvis strävar såväl 

redovisningsrätten som inkomstskatterätten efter att företagets resultat på ett rättvist sätt 

ska kunna fastställas, det vill säga båda rättsområdena syftar till att företagets ”riktiga” 

resultat ska räknas fram.22 Mot denna bakgrund har det anförts att redovisningsrätten och 

                                                           
20 Se SOU 1973:57, s. 37 f., samt SOU 1967:49, s. 86 ff. Se även Thorell avhandling, s. 61 samt Bjuvberg 

avhandling, s. 37. 
21 Se Bjuvberg avhandling, s. 37 och s. 53. 
22 Se Bjuvberg avhandling, s. 37. 
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inkomstskatterätten reglerar samma ”verklighet”, det vill säga det är samma rättshand-

lingar och företeelser som är föremål för analys i de båda regelverken.23 Denna bild stärks 

av att HFD i HFD 2014 ref. 10 uttalade att en naturlig utgångspunkt är att i oreglerade 

frågor utgå från den skattskyldiges redovisning, förutsatt att den är upprättad i enlighet 

med god redovisningssed. Ett skäl för detta, anförde HFD, var att företags redovisning 

förutsätts återspegla den faktiska och den ekonomiska innebörden av genomförda trans-

aktioner och ge en rättvisande bild av hur bolagets resultat och ställning har utvecklats 

under året (detta mål kommer att beröras närmare i avsnitt 5.2.1 – 5.2.4). 

 

2.4 Sambandet mellan redovisningen och beskattningen - periodisering 

Trots tydliga skillnader mellan redovisnings- och inkomstskatterätten beträffande regle-

ringsteknik och intressenter kan det, som redogjordes för ovan i avsnitt 2.3, konstateras 

att dessa båda rättsområden analyserar ”samma verklighet”. Det är därför inget samman-

träffande att det i Sverige under lång tid förelegat ett samarbete mellan dessa båda rätts-

områden där bägge rättsområden vid utformningen av nya regler i viss mån anpassat sig 

till och tagit hänsyn till det andra rättsområdets regelverk.24 

Utöver detta ömsesidiga hänsynstagande i lagstiftningsprocessen finns dessutom ett 

lagstadgat samband mellan redovisningen och beskattningen vad beträffar ej kopplade 

periodiseringsfrågor. Detta lagstadgade samband återfinns i 14 kap. 2 § IL. Där framgår 

av paragrafens 1 st. att resultatet i inkomstslaget näringsverksamhet ska beräknas enligt 

bokföringsmässiga grunder. Enligt samma paragrafs 2 st. förtydligas detta genom att det 

uttalas att vid beräkningen av resultatet så ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter 

dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, 

om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. Stadgandet i 14 kap. 2 § IL kompletteras 

i 14 kap. 4 § 1 st. IL. Där framgår att om räkenskaper förs för näringsverksamheten så 

ska dessa läggas till grund för beräkningen av resultatet när det gäller beskattningstid-

punkten. 

Mot bakgrund av uttalandena i 14 kap. 2 och 4 §§ IL kan sambandet mellan redovis-

ningen och beskattningen beträffande periodiseringsfrågor framstå som förhållandevis 

enkelt: Om det inte finns någon särskild i lag föreskriven skatterättslig periodiseringsregel 

så ska periodiseringen ske i enlighet med god redovisningssed. Om det däremot finns en 

                                                           
23 Se Bjuvberg i SST 2014, s. 160. 
24 Se Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 125. 
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i lag särskilt föreskriven skatterättslig periodiseringsregel ska dock den skatterättsliga pe-

riodiseringsregeln tillämpas varför den redovisningsrättsliga periodiseringen då saknar 

betydelse. I praktiken är situationen mer komplicerad. Det är nämligen inte alltid klart 

vad som ska anses utgöra en skatterättslig periodiseringsregel. Dessutom har kopplingen 

i 14 kap. 2 § IL till god redovisningssed för lösandet av ej kopplade periodiseringsfrågor 

ifrågasatts såsom stridande mot föreskriftskravet i 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. och 8 kap. 3 § 1 st. 

2 p. RF. Dessa båda frågor är intressanta men faller utanför syftet med denna uppsats. 
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3 Omfångs- och klassificeringsfrågor 

3.1 Vad kännetecknar omfångs- respektive klassificeringsfrågor? 

3.1.1 Introduktion 

Såsom framgick ovan i avsnitt 1.1 har det anförts att HFD under senare år påstås ha av-

dömt en del mål vari domstolen i praktiken etablerat ett samband mellan redovisningen 

och beskattningen beträffande klassificeringsfrågor. I syfte att undersöka detta fenomen 

ska därför i kapitel 4 och 5 undersökas i vilken utsträckning HFD genom domstolspraxis 

etablerat ett samband mellan redovisningen och beskattningen avseende klassificerings-

frågor  

Mot bakgrund av att det i doktrinen framförts att det inte går att klart skilja omfångs- 

och klassificeringsfrågor åt, samt då HFD tillsynes aldrig använt sig av termerna om-

fångs- och klassificeringsfrågor i sina domskäl, måste termerna omfångs- och klassifice-

ringsfrågor definieras innan praxisstudien kan påbörjas. Av denna anledning har jag där-

för valt att viga avsnitt 3.1.2 – 3.1.3 i denna uppsats åt att utreda vad som bör anses utgöra 

en omfångs- respektive en klassificeringsfråga och vad som är karakteristiskt med dessa 

bägge frågor. 

 

3.1.2 Vad kännetecknar en omfångsfråga? 

Vad beträffar omfångsfrågor, kan konstateras att det verkar råda enighet såväl i förarbe-

tena som i doktrinen om att omfångsfrågor utgör frågor om en viss inkomst är skatteplik-

tig eller frågor om en viss utgift är avdragsgill.25 Omfångsfrågor bör därför mot denna 

bakgrund enligt min mening definieras såsom frågor om en viss inkomst är skattepliktig 

respektive en viss utgift är avdragsgill. 

Vad får då denna definition av omfångsfrågor för konsekvenser? Enligt min mening 

leder den angivna definitionen till att de regler som omfattar omfångsfrågor i enlighet 

med det så kallade föreskriftskravet måste regleras i lag, se 8 kap. 2 § 2 p. och 8 kap. 3 § 

3 p. RF.26 Det bör nämligen kunna anföras att såväl bestämmelser som föreskriver att en 

                                                           
25 Se exempelvis prop. 1999/2000:2 del 2, s. 176, SOU 2008:80, del I, s. 123, Kellgren och Bjuvberg 

2014, s. 18 och Norberg i festskrift till Mattsson, s. 329 – 331. I SOU 2008:80 framförs att även frågan 

om skattskyldighet kan anföras utgöra en omfångsfråga. Då detta påstående inte påträffats någon annan-

stans och inte har direkt relevans för syftet i denna uppsats lämnar jag dock denna fråga utanför denna 

uppsats. 
26 För samma åsikt, se exempelvis Hultqvist avhandling, s. 100. 
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viss utgift är avdragsgill som att en viss inkomst är skattepliktig, utgör frågor som avser 

förhållandet mellan enskilda och det allmänna och som medför skyldigheter för enskilda 

eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, se 8 kap. 

2 § 2 p. RF. Denna uppfattning verkar nämligen ha föresvävat Regeringen då 1974 års 

RF tillkom. Regeringen uttalade nämligen i propositionen till 1974 års RF, att föreskrifter 

om skatt omfattas av föreskriftskravet och att med frågor om skatt ska förstås inte bara 

sådana bestämmelser om vem som är skattskyldig, på vad skatten skall utgå, om vilken 

skattesats som ska gälla samt andra dylika frågor som reglerar skattens tyngd och fördel-

ning, utan även de regler som gäller grunderna för taxerings- och uppbördsförfarandet 

omfattas av detta begrepp.27 

Viktigt att påpeka här är att även ett upphävande av en lagbestämmelse om skatteplikt 

eller avdragsrätt eller en mildrande ändring av en sådan bestämmelse kommer att omfattas 

av föreskriftskravet, då det inte krävs att bestämmelsen eller lagändringen i sig är betung-

ande. Det är här istället tillräckligt att den upphävda eller den ändrade lagregeln avser 

eller gäller en betungande fråga. Detta framgår av 8 kap. 2 § 2 p. RF där det stadgas att 

föreskrifter ska meddelas genom lag om de ”avser” förhållandet mellan enskilda och det 

allmänna under förutsättning att föreskrifterna ”gäller” skyldigheter för enskildas per-

sonliga eller ekonomiska förhållanden.28 

 Denna utläggning om essensen i omfångsfrågor kan tyckas trivial och slutsatsen kan 

tyckas uppenbar: Omfångsregler måste regleras i lag och bör därför (i kontrast med vad 

SamRoB verkar anföra) betraktas som heltäckande reglerade i IL.29 Frågan är emellertid 

inte så enkel. I vissa situationer är det nämligen inte helt lätt att hålla isär periodiserings-

frågor från omfångsfrågor och som kunde konstateras i avsnitt 2.4 föreligger ett samband 

mellan redovisningen och beskattningen avseende ej kopplade periodiseringsfrågor.30 Ett 

exempel där HFD tillsynes verkar ha blandat ihop periodiseringsfrågor med omfångsfrå-

gor är RÅ 2000 ref. 64. 

I RÅ 2000 ref. 64 hade (såvitt är av intresse i denna uppsats) en utdelning 1987 ge-

nomförts från ett bolag till dess moderbolag. Moderbolaget hade dock redan året dessför-

innan (1986) tagit upp (anteciperat) ett belopp motsvarande utdelningen som intäkt i sin 

bokföring. Frågan uppkom mot denna bakgrund dels när moderbolaget skatterättsligt 

                                                           
27 Se prop. 1973:90, s. 302. 
28 Se Simon Almendal avhandling, s. 66. 
29 Jfr. SOU 2008:80, del I, s. 123. Se även Norberg i festskrift till Mattsson, s. 330- 331. 
30 Se Norberg i festskrift till Mattsson, s. 333. 
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skulle ta upp utdelning till beskattning samt dels vid vilken tidpunkt bedömningen av om 

utdelningen enligt de dåvarande reglerna för näringsbetingade andelar skulle anses vara 

skattefri eller inte, skulle göras.31 Beträffande svaret på den första frågan kom HFD fram 

till att det inte fanns någon skatterättslig periodiseringsregel för utdelningar varför perio-

diseringsfrågan var kopplad. Mot bakgrund av att utdelningen anteciperats som en fram-

tida intäkt och då en sådan antecipering inte stred mot varken den aktiebolagsrättsliga 

lagstiftningen eller god redovisningssed, fann därför HFD att utdelningen skatterättsligt 

skulle anses ha ägt rum det beskattningsår då utdelningen anteciperades, det vill säga 

1986. Detta ledde enligt HFD i sin tur till att frågan om utdelningen var skattefri skulle 

bedömas enligt förhållandena vid detta år. Då utdelningen (bedömd enligt de förhållanden 

som rådde år 1986) inte var skattefri, ledde detta således till att utdelningen blev skatte-

pliktig hos moderbolaget. 

Att frågan om när en utdelning ska tas upp till beskattning utgör en kopplad periodi-

seringsfråga varför utdelningen skatterättsligt ska periodiseras i enlighet med god redo-

visningssed är inget nytt utan konstaterades redan av HFD i ett tidigare avgörande, näm-

ligen RÅ 1992 not. 624.32 Vad som var nytt i RÅ 2000 ref. 64 var dock att HFD även lät 

svaret på frågan om när utdelningen skatterättsligt skulle periodiseras avgöra frågan om 

när i tiden det skulle bedömas om utdelningen var skattefri. I denna dom lät således HFD 

i praktiken en omfångsfråga avgöras på grundval av den skattskyldiges redovisning.33 

Vad HFD egentligen i denna situation borde ha gjort var således att istället tolka den 

aktuella omfångsbestämmelsen autonomt utan att blanda in den skattskyldiges redovis-

ning i bedömningen. Att HFD inte gör detta tyder antingen på att HFD inte klart skiljt en 

periodiseringsfråga från en omfångsfråga eller att HFD anser att omfångsfrågor, i strid 

med föreskriftskravet, kunnat bedömas på grundval av den skattskyldiges redovisning. 

Det första alternativet förefaller enligt min mening som mest troligt. Domen har likväl 

senare bekräftats av HFD i RÅ 2009 not. 196 varför bedömningen av RÅ 2000 ref. 64 

såsom varandes ett rent periodiseringsmål formellt verkar ha godtagits av HFD. 

 Således kan konstateras att det inte alltid är lätt att skilja omfångs- och periodiserings-

frågor från varandra. Likväl är det viktigt att påvisa att det i teorin finns en gemensam 

                                                           
31 De förutsättningar som idag gäller för att en andel ska anses vara näringsbetingad återfinns numera i 24 

kap 14 § IL. Även i denna paragraf saknas en angivelse om vid vilken tidpunkt bedömningen om skatte-

frihet ska göras. 
32 Frågan utgör alltjämt en kopplad fråga. 
33 Se Norberg i festskrift till Mattsson, s. 333 f., Norberg m.fl. 2012, s. 136 f. och s. 139, Bjuvberg av-

handling, s. 210 f. 
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nämnare bland omfångsfrågor, nämligen att omfångsfrågor inte utgör periodiseringsfrå-

gor då de till skillnad från periodiseringsfrågor åstadkommer permanenta- och inte tem-

porära skatteeffekter. Därtill föreligger inget formaliserat samband mellan redovisningen 

och beskattningen avseende omfångsfrågor, varför rättsnormer som reglerar omfångsfrå-

gor uttömmande måste regleras i lag och därför inte bör kunna regleras genom föreskrifter 

på lägre nivå eller genom domstolspraxis. Men hur förhåller sig då omfångsfrågor till 

klassificeringsfrågor? 

3.1.3 Vad kännetecknar en klassificeringsfråga? 

En formell definition av klassificeringsfrågor har såvitt jag kunnat finna aldrig framlagts. 

Av de redogörelser för sambandet mellan redovisningen och beskattningen avseende 

klassificeringsfrågor som gjorts i förarbeten och i doktrin kan dock enligt min mening två 

olika definitioner använts. 

Enligt det första synsättet, som framförts av Kellgren, utgörs klassificeringsfrågor av 

tolkningar av om en viss utgiftspost eller en viss inkomstpost rättsliga karaktär. Efter 

denna klassificering skulle så relevant omfångsregel- eller periodiseringsregel kunna 

identifieras.34 Enligt detta synsätt skulle med andra ord klassificeringsfrågor utgöra själv-

ständiga frågor i förhållande till omfångs- och periodiseringsfrågor, då klassificeringsfrå-

gorna så att säga pekar ut vilken omfångs- eller periodiseringsregel som är tillämplig i det 

enskilda fallet. 

Enligt det andra synsättet, som framförts av Bjuvberg, utgör dock klassificeringsfrågor 

en del av omfångsfrågor, då en omfångsregel för att kunna tillämpas först måste tolkas.35 

Enligt detta synsätt skulle med andra ord klassificerings- och omfångsfrågor inte gå att 

skilja åt.  

Enligt min mening finns det problem med att betrakta klassificeringsfrågor såsom fri-

stående frågor från omfångsfrågan. Mot bakgrund av att en viss term kan ha olika bety-

delse i olika bestämmelser kan det nämligen anföras att det inte går att avgöra en inkomsts 

eller utgifts karaktär utan att först konsultera en omfångseller periodiseringsregel. Detta 

har att göra med att tolkningen av en viss inkomst eller utgift och subsumerandet av denna 

under en viss term i en omfångs- eller en periodiseringsregel får anses ske i växelverkan. 

Således bör enligt min mening först en omfångsregels utgifts- eller inkomstterm tolkas 

varefter det därefter kan avgöras om en inkomst eller utgift i det enskilda fallet omfattas 

                                                           
34 Se Kellgren i SN 2003, s. 327 
35 Se Bjuvberg avhandling, s. 198 f. 
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av regeln. Å andra sidan finns det en fara med att se klassificeringsfrågan såsom en del 

av omfångsfrågan då klassificeringsfrågan då lätt kan komma att likställas med sedvanlig 

tolkning av en rättsregel. Såsom både Kellgren och Bjuvberg verkar lyfta fram handlar 

dock klassificeringsfrågor, med Kellgrens terminologi, om att analysera en viss utgifts 

eller inkomsts karaktär eller, med Bjuvbergs terminologi, om att tolka en viss term i en 

omfångsregel.36 

Mot denna bakgrund har jag därför i denna uppsats valt att definiera klassificerings-

frågor såsom den skattemässiga tolkningen av vaga inkomst- och utgiftstermer i omfångs- 

och periodiseringsregler. 

 Jag betraktar således klassificeringsfrågan som en del av själva omfångsfrågan men 

vill samtidigt inte utsträcka termen klassificeringsfrågor till att gälla en generell tolkning 

av rättsregler. Viktigt att påpeka här är dock att en tolkning av en viss utgifts eller in-

komsts karaktär kan aktualisera mycket långtgående prövningar av den ”verklighet” som 

ligger bakom en viss utgift eller inkomst.37  Exempel på detta kan vara att frågan om vad 

som utgör en ränteutgift kan komma att kräva ett svar på vad för typ av avtal det är som 

utgiften härstammar från (ett lån etc.). 

Följden av att klassificeringsfrågor kan sägas utgöra tolkningsoperationer är enligt min 

mening att regler om hur klassificering ska genomföras inte omfattas av föreskriftskra-

vet.38 Föreskriftskravet bör nämligen inte anses lägga några hinder för att en lagbestäm-

melse tolkas. Stöd för detta står enligt min mening att finna i att civilrätten anses vara 

prejudiciell till skatterätten genom att civilrättsliga termer som används i skattebestäm-

melser, utan att däri definieras, i stor utsträckning tolkas i enlighet med dess ”allmänna” 

civilrättsliga definition.39 Detta skulle enligt min mening inte vara möjligt om frågan be-

träffande hur en klassificering ska genomföras likt omfångsregler hade behövt regleras i 

lag, då många civilrättsliga definitioner, exempelvis definitionen av köp, inte lagreglerats 

inom civilrätten utan istället vuxit fram i domstolspraxis. Att regler för att lösa klassifi-

ceringsfrågor på grund av föreskriftskravet skulle behöva regleras i lag, skulle med andra 

ord innebära att samtliga inkomst- och utgiftsdefinitioner som används i en skatteregel 

                                                           
36 Se Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 101. Se även Norberg i festskrift till Mattsson, s. 331. 
37 Se SOU 2008:80, s. 127. 
38 Se Hultqvist avhandling, s. 113 f. och s. 331 f. 
39 Se SOU 2008:80, s. 203 f och s. 627 f., Hultqvist avhandling, s. 74, 76 och s. 92, Hultqvist i SST 2009, 

s. 253 och fotnot 5. samt Simon Almendal avhandling, s. 142 f. Se även SOU 2008:80, s. 128 där det 

framförs att det finns tydliga beröringspunkter mellan diskussionen om sambandet mellan redovisning och 

beskattning avseende klassificeringsfrågor och om förhållandet mellan skatte- och civilrätten. 
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skulle behöva definieras i lag.40 En sådan lösning är knappast möjlig och kan inte ha varit 

påtänkt, vilket enligt min mening stöds av att regeringens invändning mot ett samband 

mellan redovisningen och beskattningen avseende klassificeringsfrågor inte grundade sig 

på konstitutionella skäl utan istället på domstolspraxis, närmare bestämt på HFD:s dom i 

målet RÅ 1998 ref. 6. Inte heller har HFD i något av de klassificeringsmål som jag bedömt 

ens behandlat frågan att det skulle vara oförenligt med föreskriftskravet att avgöra klas-

sificeringsfrågor med stöd av andra regler än de som funnits föreskrivna i skattelagstift-

ningen.  

Oavsett om klassificeringsfrågor ses som självständiga frågor eller såsom en del av 

omfångsfrågor bör således enligt min mening kunna konstateras att regler om hur en klas-

sificering ska genomföras inte bör behöva föreskrivas i lag då dessa frågor inte omfattas 

av föreskriftskravet då klassificeringsfrågor i egentlig mening endast behandlar tolk-

ningar av rättsregler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 För en liknande åsikt, se Bjuvberg avhandling, s. 198 f.  
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4 Redovisningen som bevisning för klassificeringsfrågor 

4.1 Introduktion  

I doktrinen framförs ofta uppfattningen att inkomstskatterätten och redovisningsrätten re-

glerar ”samma verklighet” då bägge regelverk trots allt syftar till att ta fram ett rättvist 

resultat, se ovan i avsnitt 2.2 samt i avsnitt 3.1. Mot denna bakgrund och då redovisnings-

rätten i många avseenden har ett långt mer utvecklat regelverk för att klassificera rätts-

handlingar och företeelser än inkomstskatterätten, kan det tyckas logiskt att den redovis-

ningsmässiga klassificeringen, trots bristen på lagstöd för detta, i någon mån beaktas vid 

lösandet av klassificeringsfrågor (tolkningen av vaga inkomst- och utgiftstermer i om-

fångsregler).41 

Regeringen har emellertid i propositionen till IL kategoriskt påpekat att något samband 

mellan redovisningen och beskattningen beträffande klassificeringsfrågor inte existerar. 

Regeringens stöd för denna ståndpunkt är RÅ 1998 ref. 6.42 

I RÅ 1998 ref. 6 berördes frågan om ett koncernbidrag redovisningsmässigt måste re-

sultatföras hos koncernbidragsgivaren, för att denne ska få avdrag för koncernbidraget. 

HFD konstaterade här att de förutsättningar som enligt 2 § 3 mom. SIL (idag 35 kap. 1 § 

IL) ställs upp för att ett koncernbidrag ska vara avdragsgillt, inte nämner någonting om 

att koncernbidraget redovisningsmässigt måste redovisas på ett särskilt sätt. Inte heller av 

förarbetena till den ursprungliga lagstiftningen om koncernbidrag eller av senare förarbe-

ten på området kunde det utläsas att någon särskild metod för den redovisningsmässiga 

behandlingen av koncernbidragen anvisats. Mot denna bakgrund ansåg HFD att stöd sak-

nades i skattelagstiftningen för att göra avdragsrätt respektive skatteplikt för koncernbi-

drag beroende av viss bokföringsmässig redovisning av dessa överföringar. I RÅ 1998 

ref. 6 tillmättes därför den redovisningsrättsliga behandlingen av koncernbidraget hos gi-

varen ingen relevans vid bedömningen av givarens avdragsrätt för koncernbidraget. 

Såsom framgår av denna redogörelse av RÅ 1998 ref. 6 tolkar HFD förvisso en om-

fångsregel i syfte att avgöra en viss omfångsfråga, närmare bestämt om ett koncernbidrag 

var skattepliktigt. HFD analyserade dock inte någon särskild term i 2 § 3 mom. SIL såsom 

exempelvis koncernbidragsdefinitionen och inte heller verkar en analys in casu ha gjorts 

                                                           
41 Se Norberg i festskrift till Mattsson, s. 331, Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 100 – 103 samt Bjuvberg 

avhandling, s. 202. 
42 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 176. 



 

23 
 

av en viss utgifts eller inkomsts rättsliga karaktär. Snarare verkar HFD ha analyserat för-

utsättningarna för avdragsrätt i en omfångsregel, närmare bestämt förutsättningarna för 

avdragsrätt för koncernbidrag. Detta är enligt min mening inte ett avgörande av en klas-

sificeringsfråga. 

Men även om frågan som bedömdes i RÅ 1998 ref. 6 skulle påstås ha varit vad som i 

2 § 3 mom. SIL ska anses förstås med koncernbidrag, bör dock påpekas att företeelsen 

koncernbidrag är en särskild skatterättslig företeelse, varför det beträffande tolkningen av 

definitionen av koncernbidrag förefaller vara högst logiskt att söka svaret på denna defi-

nition inom skatterätten och inte inom redovisningsrätten.43 Mot denna bakgrund kan där-

för RÅ 1998 ref. 6 enligt min mening inte läggas till grund för att HFD uttalat att redo-

visningen inte kan påverka lösandet av en i skatterätten oreglerad klassificeringsfråga. 

I en del andra mål från 1980- och 90-talet verkar det likväl emellertid som att HFD 

faktiskt varit skeptisk mot att beakta den skattskyldiges redovisning vid lösandet av i 

skatterätten oreglerade klassificeringsfrågor. Ett exempel på detta är RÅ 1983 1:42, där 

en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott i strid med den redovisningsmässiga och 

den bolagsrättsliga klassificeringen såsom varandes en utdelning skattemässigt klassifi-

cerades som en återbetalning av ett lån, med följd att återbetalningen inte blev skatteplik-

tig för mottagaren. Detta då det inte existerar någon omfångsregel som föreskriver skat-

teplikt för återbetalning av lån. Den redovisningsmässiga klassificeringen av det villko-

rade aktieägartillskottet fick således i RÅ 1983 1:42 inte genomslag skattemässigt.44  

Runt millennieskiftet påbörjade dock HFD en trend mot att vid lösandet av i skatterät-

ten oreglerade klassificeringsfrågor alltmer förlita sig på den skattskyldiges redovisning. 

Detta genom att den skattskyldiges redovisning kom att utgöra bevisning vid lösandet av 

dessa frågor. Denna trend kommer att analyseras i detta kapitel. 

 

4.2 Praxis där redovisningen utgjort bevisning i klassificeringsfrågor 

4.2.1 RÅ 1999 ref. 7 

Det äldsta klassificeringsmålet som jag funnit (inom ramen för denna uppsats tidsram) 

där de skattskyldigas redovisning kom att påverka en skatterättslig klassificeringsfråga 

som i sin tur påverkade utfallet i en omfångsfråga är det överklagade förhandsbeskedet 

                                                           
43 För samma uppfattning se Kellgren och Bjuvberg 2014, s. 101. 
44 Senare rättsfall har bekräftat HFD:s bedömning i RÅ 1983 1:42, se RÅ 1985 1:10 samt RÅ 1988 ref. 

65. 
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RÅ 1999 ref. 7. Bakgrunden till detta mål var att medlemmarna i en ideell förening avsåg 

att antingen överföra tillgångarna i föreningen till sig själva till bokfört värde varefter 

föreningen upplöstes, eller att föreningen upplöstes varmed föreningens tillgångar där-

med med lika fördelning skulle fördelas ut till föreningens medlemmar. Frågan uppkom 

därmed om den såsom ideell förening betecknade föreningen i realiteten utgjorde en ore-

gistrerad ekonomisk förening. Om föreningen ansågs utgöra en oregistrerad ekonomisk 

förening borde nämligen föreningen, enligt föreningens medlemmar, inte anses ha status 

av juridisk person varför en överföring av tillgångarna i föreningen till dess medlemmar 

till bokfört värde eller en utskiftning av föreningens tillgångar till dess medlemmar inte 

borde medföra några beskattningskonsekvenser, varken för föreningen eller dess med-

lemmar. Om föreningen däremot ansågs utgöra en ideell förening, fanns emellertid risk 

för att föreningen skulle uttagsbeskattas och föreningens medlemmar utdelningsbeskattas 

till följd av överlåtelsen eller utskiftningen av föreningens tillgångar. 

HFD uttalade beträffande dessa frågor att föreningen haft till syfte att främja medlem-

marnas ekonomiska intressen. Föreningen hade dessutom bedrivit näringsverksamhet i 

betydande omfattning varför föreningen i enlighet med 1 kap. 1 § 2 st. Föreningslagen 

(1987:667) (FL) fick anses bedriva ekonomisk verksamhet. Mot denna bakgrund ansåg 

HFD att föreningen i stor utsträckning hade karaktären av en ekonomisk förening och 

detta intryck stärktes enligt HFD av att medlemmarna i föreningen syntes, åtminstone i 

viss omfattning, ha behandlat sitt engagemang i föreningen som en andel i en ekonomisk 

förening vad gällde redovisning och beskattning. Enligt HFD fick föreningen därför mot 

denna bakgrund anses tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva 

ekonomisk verksamhet, varför den såsom ideell förening betecknade föreningen i reali-

teten skulle anses utgöra en oregistrerad ekonomisk förening och därmed enligt 1 kap 2 

§ FL inte utgöra en juridisk person. Äganderätten till föreningens tillgångar tillhörde där-

för föreningens medlemmar varför några skattekonsekvenser inte kunde anses upp-

komma, varken till följd av att föreningen överlät dess tillgångar till dess medlemmar till 

bokfört värde eller till följd av att föreningens tillgångar utskiftades till dess medlemmar. 

Detta då det inte går att överföra tillgångar från sig själv till sig själv varför ingen reell 

transaktion i detta läge uppstår. 

Såsom framgår av RÅ 1999 ref. 7 är det ytterst en omfångsfråga som är i fokus i 

detta mål i form av frågan om beskattningskonsekvenserna av vissa föreslagna transakt-

ioner. Den fråga som upptog större delen av HFD:s domskäl var dock en klassifice-
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ringsfråga, nämligen en tolkning av 1 kap. 1 § 2 st. FL om den aktuella föreningen ut-

gjorde en ideell förening eller en oregistrerad ekonomisk förening. Genom att konstatera 

att det var fråga om en oregistrerad ekonomisk förening varifrån överföringen av till-

gångarna skedde ifrån kunde nämligen konstateras att en transaktion mellan två olika 

rättssubjekt i praktiken inte hade skett. Då det inte finns någon omfångsregel som före-

skriver att en inkomst som uppkommer genom en transaktion med sig själv är skatte-

pliktig var således överföringen skattefri.  

RÅ 1999 ref. 7 är således enligt min mening ett mål som stöder uppfattningen att den 

skattskyldiges redovisning i enlighet med den fria bevisprövningen i 35 kap. 1 § Rätte-

gångsbalken (1942:740) (RB) kan beaktas som bevisning vid bedömningen av en klassi-

ficeringsfråga.45 

Noteras bör dock att det inte var den redovisningsrättsliga klassificeringen av före-

ningen som analyserades i detta mål. Snarare var det den information som fanns i de 

skattskyldigas årsredovisning som användes som bevisning vid klassificeringen av före-

ningen. Målet är därför enligt min mening inte särskilt kontroversiellt. Likväl behand-

lade målet en klassificeringsfråga och svaret på denna fråga påverkade utfallet i en om-

fångsfråga. 

 

4.2.2 RÅ 2000 ref. 31 (I) och RÅ 2010 ref. 95 

Nästa klassificeringsmål av betydelse för denna uppsas är här RÅ 2000 ref. 31 (I). I detta 

mål hade HFD att ta ställning till om en sponsringsutgift som Kungliga teatern AB (ope-

ran) haft, var avdragsgill. HFD uttalade här att det föreligger en klar presumtion för att 

ett aktiebolags utgifter uppfyller det i 20 § första stycket KL (idag 16 kap. 1 § IL) upp-

ställda villkoret för avdragsrätt (att utgiftens syfte är att förvärva eller bibehålla inkoms-

ter). Endast i det undantagsfallet att det framstår som uppenbart att en utgift inte är ägnad 

att bidra till intäkternas förvärvande eller bibehållande, kan avdrag vägras med hänvis-

ning till detta lagrum. HFD ansåg dock likväl att sponsringsersättningen i detta fall ut-

gjorde en gåva varför avdrag vägrades på denna grund. 

RÅ 2000 ref. 31 (I) behandlar ytterst en omfångsfråga, närmare bestämt frågan om 

avdragsrätt för en sponsringsersättning. Frågan som kom att analyseras i RÅ 2000 ref 31 

                                                           
45 35 kap. 1 § RB anses vara analogt tillämplig i förvaltningsprocesser, se bl.a. SOU 1964:27, s. 35, s. 427 

och s. 431, prop. 1971:30, s. 283, Leidhammar avhandling, s. 40 – 43 samt Leidhammar och Lindkvist 

2010, s. 29. Se även Bjuvberg avhandling, s. 40. 
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(I) var emellertid enligt min mening en klassificeringsfråga som påverkade en omfångs-

fråga, närmare bestämt frågan om sponsringsersättningen i enlighet med 16 kap. 1 § IL 

utgjorde en utgift för att förvärva eller bibehålla inkomster eller om sponsringsersätt-

ningen och därmed var avdragsgill eller om sponsringsersättningen enligt 8 kap. 2 § IL 

utgjorde en gåva och därmed enligt 8 kap. 2 § IL inte var avdragsgill. Varken 16 kap. 1 § 

IL eller 8 kap. 2 § IL ger någon vägledning om hur det ska avgöras om en utgift syftar till 

att förvärva eller bibehålla inkomster eller om utgiften utgör en gåva. Frågan uppkom 

därför hur klassificeringsfrågan skulle lösas. 

HFD:s uttalanden i RÅ 2000 ref. 31 (I) om en klar presumtion för att ett aktiebolags 

utgifter är en utgift för att förvärva eller bibehålla inkomster enligt nuvarande 16 kap. 1 

§ IL kan enligt min mening hävdas innebära att det faktum att en utgift som kostnadsförts 

i ett aktiebolags resultaträkning utgör ett starkt bevis för att utgiften syftat till att förvärva 

eller bibehålla inkomster. Ett aktiebolags årsredovisning utgör nämligen en bra utgångs-

punkt för att avgöra om en utgift syftar till att förvärva eller bibehålla inkomster. Aktie-

bolag presumeras nämligen bedrivas i vinstsyfte varför de utgifter som ett aktiebolag åd-

rar sig kan förväntas ha till syfte att förvärva eller bibehålla inkomster i den mån ingen 

annan information framkommer om utgifternas syfte (exempelvis att det finns ett benefikt 

syfte med utgiften), se 3 kap. 3 § ABL. En sådan syn är i linje med den fria bevispröv-

ningen i 35 kap. 1 § RB.  

Ett liknande tillvägagångssätt som i RÅ 2000 ref. 31 (I) kan enligt min mening läsas 

ut ur RÅ 2010 ref. 95. Detta mål behandlade frågan om en återbetalning av felaktigt betald 

mervärdesskatt var skattepliktig enligt 15 kap. 1 § IL vilket i grova drag enligt 15 kap. 1 

§ IL kräver att inkomsten ska anses höra till näringsverksamheten. HFD konstaterade här 

att det inte fanns något undantag från 15 kap. 1 § IL för en återbetalning av den i målet 

berörda inkomsttypen varför återbetalningen var skattepliktig enligt 15 kap 1 § IL. HFD 

avgör således frågan om återbetalningen var skattepliktig (omfångsfrågan) uteslutande på 

den skatterättsliga lagstiftningen. Uttalandet om att inget undantag stadgats från 15 kap. 

1 § IL för den aktuella inkomsttypen tyder emellertid enligt min mening på att HFD dess-

förinnan gjort en klassificering av återbetalningen såsom varandes en inkomst som hörde 

till näringsverksamheten och som därför omfattades av 15 kap. 1 § IL. Mot bakgrund av 

att det i 15 kap. 1 § IL inte framgår vad som i nämnda paragraf menas med en inkomst i 

näringsverksamheten och att HFD i sina domskäl påpekar att återbetalningen intäktsförts 

i den skattskyldiges redovisning är det min uppfattning att HFD avgjort denna klassifice-

ringsfråga på basis av att inkomsten intäktsförts. Att en inkomst intäktsförts i ett företags 
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årsredovisning kan således enligt min mening anföras utgöra ett starkt bevis för att in-

komsten utgör en inkomst i näringsverksamheten och därmed omfattas av 15 kap. 1 § IL. 

Detta är förenligt med den fria bevisprövningen i 35 kap. 1 § RB och är dessutom logiskt 

mot bakgrund av att aktiebolag enligt 3 kap. 3 § ABL presumeras bedrivas i vinstsyfte. 

Viktigt att påpeka är dock att HFD i RÅ 2000 ref. 31 (I) som i RÅ 2010 ref. 95 aldrig 

uttryckligen nämner den skattskyldiges årsredovisning såsom varandes ett bevis för tolk-

ningen av 16 kap 1 § respektive 15 kap. 1 § IL. Av denna anledning har jag valt att inte 

gå så långt som att påstå att den skattskyldiges resultatföring av utgifter och inkomster 

skulle medföra en presumtion för att dessa inkomster och utgifter omfattas av 16 kap. 1 

§ respektive. 15 kap. 1 § IL. Därtill bör även lyftas fram att det av HFD:s domskäl i RÅ 

2000 ref. 31 (I) framgår att det starka bevisvärde som en kostnadsföring av en viss utgift 

i den skattskyldiges årsredovisning bör anses ha för att ett aktiebolags utgifter syftar till 

att förvärva eller bibehålla inkomster, endast gäller aktiebolag och inte exempelvis en-

skild näringsverksamhet. Detta är enligt min mening logiskt då identiteten mellan en en-

skild näringsverksamhet och dess ägare kan anses vara starkare än beträffande identiteten 

mellan ett aktiebolag och dess ägare då en ägare av en enskild näringsverksamhet och 

dennes enskilda näringsverksamhet rent krasst utgör ett och samma skattesubjekt, varför 

en större risk föreligger att näringsverksamhetens och ägarens ekonomi blandas samman. 

En enskild näringsverksamhets årsredovisning kan således anföras böra tillmätas ett lägre 

bevisvärde än ett aktiebolags årsredovisning då det utreds om exempelvis en utgift syftat 

till att förvärva eller bibehålla inkomster. Oaktat detta går dock HFD enligt min mening 

längre i RÅ 2000 ref 31 (I) och RÅ 2010 ref. 95 än i RÅ 1999 ref. 7 i att etablera ett 

samband mellan redovisningen och beskattningen avseende klassificeringsfrågor då de 

skattskyldigas årsredovisning i RÅ 1999 ref. 7 tillsynes endast användes som ett supple-

rande bevisfaktum för att lösa den där berörda klassificeringsfrågan. Detta trots att klas-

sificeringen i RÅ 2000 ref. 31 (I) och RÅ 2010 ref. 95 påverkade utfallet i omfångsfrågor.  

 

4.3 Praxis där redovisningen ej utgjort bevisning i klassificeringsfrågor 

Det finns även mål där HFD uttryckligen uttalat att klassificeringen i den skattskyldiges 

redovisning inte ska läggas till grund för en klassificeringsfråga. Ett exempel på detta är 

RÅ 2007 not. 162. I detta mål hade HFD att bedöma om aktier som en bank ägde och 

som banken i sin årsredovisning skulle komma att redovisa som finansiella anläggnings-

tillgångar, skatterättsligt skulle anses utgöra lager- eller kapitaltillgångar enligt 17 kap. 3 
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§ respektive 24 kap. 14 § IL. Frågan hade betydelse för banken då aktierna skulle komma 

att vara näringsbetingade om de ansågs utgöra kapitaltillgångar. Detta i sin tur skulle få 

till följd att en eventuell utdelning eller kapitalvinst på aktierna enligt 24 kap. 17 § re-

spektive 25 kap. 5 § IL skulle vara skattefri.  

HFD konstaterade i nämnda mål att tillgångar som ingår i traditionell bank- och finan-

sieringsrörelse normalt enligt 17 kap. 3 § IL är att hänföra till lagertillgångar vid beskatt-

ningen. HFD framförde därefter att den skattemässiga klassificeringen av tillgångar som 

lager eller kapitaltillgångar ofta torde motsvara vad som gäller vid redovisningen men att 

någon koppling mellan redovisningen och beskattningen i detta avseende inte finns. Det 

stöd som HFD här anförde var en hänvisning till propositionen till IL samt en hänvisning 

till 17 kap. 17 och 18 §§ IL vari klassificeringen av försäkringsbolags innehav av finan-

siella instrument såsom lager- eller kapitaltillgångar behandlas. HFD kom därefter fram 

till att de aktuella aktierna inte utgjorde en del av traditionell bank- och finansieringsrö-

relse varför frågan om aktierna utgjorde lager- eller kapitaltillgångar skulle bedömas på 

samma sätt som gäller för företag i allmänhet. HFD kom i denna bedömning fram till att 

aktierna utgjorde kapitaltillgångar. 

Såsom framgår av 17 kap. 3 § IL är den däri tillhandahållna skatterättsliga lagerdefi-

nitionen vag då den inte nämner vad som ska förstås med en tillgång som är avsedd för 

omsättning eller förbrukning. Lagerdefinitionen i 17 kap. 3 § IL måste således tolkas. 

Frågan uppkommer då givetvis vart inspiration för tolkningen ska inhämtas från varmed 

exempelvis den redovisningsrättsliga omsättningstillgångsdefinitionen (som genom den 

kompletterande normgivningen är förhållandevis detaljreglerad) kan anföras utgöra en 

kandidat för detta. Mot denna bakgrund väcks enligt min mening frågan om HFD i doms-

kälen till RÅ 2007 not. 162 ger uttryck för att det överhuvudtaget inte finns något sam-

band mellan redovisningen och beskattningen vad beträffar klassificeringsfrågor eller om 

HFD endast uttalat sig beträffande tolkningen av lagerdefinitionen i 17 kap. 3 § IL. HFD:s 

uttalanden är här enligt min mening oklara då HFD:s hänvisning till propositionen till IL 

verkar vara felaktigt angiven (prop. 1999/2000:2 del 2, s. 179 f. som HFD hänvisar till 

behandlar överhuvudtaget inte redovisningsfrågor). Regeringens hänvisning till proposit-

ionen till IL kan därför enligt min mening ha avsett en av två möjliga uttalanden i propo-

sitionen. Det ena alternativet är att HFD velat hänvisa till det i avsnitt 1.1 ovan redovisade 
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uttalandet om att det inte föreligger något samband mellan redovisningen och beskatt-

ningen avseende klassificeringsfrågor.46 Det kan dock även anföras att HFD velat hänvisa 

till ett annat uttalande i propositionen, nämligen att lagertillgångsdefinitionen i skattelag-

stiftningen respektive omsättningstillgångsdefinitionen i redovisningslagstiftningen har 

delvis olika betydelse. 

Oavsett vad HFD menade med sina uttalanden i RÅ 2007 not. 162 är det dock viktigt 

att påpeka att HFD i RÅ 2007 not. 162 inte såsom i RÅ 2000 ref. 31 (I) behandlade frågan 

om den skattskyldiges redovisning kunde utgöra bevisning för hur en viss term i en om-

fångsregel ska tolkas. Snarare var det här fråga om att helt och hållet lägga den skattskyl-

diges redovisningsmässiga klassificering av en viss tillgång till grund för den skattemäss-

iga klassificeringen av tillgången. Detta är ett mycket mer långtgående beaktande av den 

skattskyldiges redovisning än att endast tillmäta redovisningen ett bevisvärde. HFD:s 

skeptiska uttalande i RÅ 2007 not. 162 bör enligt min mening läsas mot denna bakgrund. 

HFD:s tillsynes uttalade skepticism till att tillmäta den skattskyldiges redovisning 

större tyngd än såsom enbart utgörande bevisning vid bedömandet av klassificeringsfrå-

gor verkar emellertid de senaste åren ha börjat försvinna. Detta fenomen, som enligt min 

mening markerar en ny epok i frågan om sambandet mellan redovisning och beskattning 

avseende klassificeringsfrågor, är föremålet för nästkommande kapitel i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Se prop. 1999/2000:2 del 2, s. 176. 
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5 Redovisningen som grund för lösandet av klassificeringsfrågor 

5.1 RÅ 2010 ref. 8 

Såsom kunnat konstateras ovan i avsnitt 4.2.1 – 4.2.2 finns det exempel på rättsfall där 

den skattskyldiges redovisning använts som bevisning vid lösandet av klassificeringsfrå-

gor. Såsom framgick ovan i avsnitt 4.3 verkar dock HFD ha varit skeptisk till att tillmäta 

den skattskyldiges redovisning mer vikt än såsom bevisning för en viss skattemässig klas-

sificering. I och med HFD:s avgörande i RÅ 2010 ref. 8 verkar det dock som att denna 

återhållsamma hållning håller på att försvinna. 

Visserligen kan här anföras att HFD redan i RÅ 2004 not. 186 (ett mål som berörde 

räntefördelning enligt 33 kap. IL) helt och hållet utgick från god redovisningssed och den 

skattskyldiges årsredovisning vid den skatterättsliga prövningen av vad som i 33 kap. 8 § 

skulle anses utgöra ”skulder i näringsverksamheten”, en term som i nämnda paragraf är 

odefinierad. Denna prövning som HFD utförde utgör förvisso en klassificeringsfråga och 

svaret på klassificeringsfrågan fick i detta mål konsekvenser för utfallet i en omfångsfråga 

(ytterst frågan om hur utgifter och inkomster skulle fördelas mellan inkomstslaget kapital 

respektive inkomstslaget näringsverksamhet). I detta fall förelåg emellertid klara förar-

betsuttalanden för att den aktuella frågan skulle lösas genom en hänvändelse till god re-

dovisningssed och den skattskyldiges årsredovisning.47 Målets betydelse som ett generellt 

bevis för att vid bedömningen av klassificeringsfrågor utgå från redovisningen minskar 

således enligt min mening. Målet visar emellertid enligt min mening på att regeringen 

(trots de restriktiva uttalandena i propositionen till IL) ibland tänkt sig att den redovis-

ningsmässiga klassificeringen av en viss rättshandling eller företeelse ska få genomslag 

vid bedömandet av klassificeringsfrågor. 

I RÅ 2010 ref. 8 förelåg dock inga förarbetsuttalanden om att god redovisningssed 

eller den skattskyldiges redovisning skulle läggas till grund för den där bedömda klassi-

ficeringsfrågan. Likväl valde HFD att göra detta. Bakgrunden till RÅ 2010 ref. 8 var föl-

jande. 

I RÅ 2010 ref. 8 uppkom frågan vad som i 39 kap. 11 § IL ska förstås med att ett 

försäkringsföretag på ett skäligt sätt ska dela upp intäkts- eller kostnadsposter mellan de 

olika delarna av sin verksamhet om en intäkts- eller kostnadspost är gemensam för flera 

                                                           
47 Se Prop. 1993/94:50, s. 229. 
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delar av försäkringsföretagets verksamheter Denna uppdelning är viktig för livförsäk-

ringsföretag då livförsäkringsföretag enligt 39 kap. 3 § IL till inkomstbeskattning inte ska 

ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkrings-

tagarnas räkning eller influtna premier. Enligt samma bestämmelse får livförsäkringsfö-

retagen inte heller dra av utgifter som hänför sig till sådana inkomster och premier. Dessa 

inkomster och utgifter omfattas istället av en schablonmässig balansräkningsorienterad 

avkastningsskatt som regleras i Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. 

Livförsäkringsbolaget i RÅ 2010 ref. 8 hade sedan 1998 övergått till att, något förenklat, 

basera sin fördelning av flera verksamhetsgrenar gemensamma intäkts- och kostnadspos-

ter i enlighet med hur fördelningen gjordes i bolagets årsredovisning. Frågan som därmed 

uppstod var om en sådan fördelning i enlighet med 39 kap. 11 § IL kunde utgöra en för-

delning på skäligt sätt. 

HFD lyfte här i domskälen fram att vad som i 39 kap. 11 § IL menas med en fördelning 

på skäligt sätt varken framgår av lagtexten, förarbetena till bestämmelsen eller rättspraxis. 

Mot denna bakgrund anförde därför HFD att, då ingen särskild metod anvisats av lagstif-

taren, mer än en metod kan komma i fråga om att fördela intäkterna på ett skäligt sätt. 

HFD lyfter här fram att i den mån flera metoder uppfyller kravet på att fördelningen ska 

ske på ”skäligt sätt” så bör den av den skattskyldige valda metoden ges företräde. I av-

saknad av närmare vägledning faller det sig vidare, enligt HFD, naturligt att söka ledning 

i den skattskyldiges redovisning och fördelningen av intäkter och kostnader mellan olika 

försäkringsgrenar i resultatanalysen eftersom denna fördelning förutsetts återspegla hur 

olika försäkringsgrenar har bidragit till det samlade resultatet. 

HFD konstaterade därefter att det av utredningen i målet framgick att bolagets metod 

för fördelning av kapitalavkastningen var motiverad av affärsmässiga skäl och förenlig 

med etablerade försäkringsrättsliga principer. Då inte annat framkommit än att den del av 

kapitalavkastningen som inte hänförts till de inkomstbeskattade försäkringsgrenarna i sin 

helhet hade tillskrivits de avkastningsbeskattade saknades därför, enligt HFD, skäl att vid 

beskattningen frångå bolagets fördelningsmetod då denna fördelningsmetod fick anses 

uppfylla lagens krav på att fördelningen skulle ske på skäligt sätt. 

Detta mål behandlar såsom ovan nämndes en klassificeringsfråga, närmare bestämt 

frågan om tolkningen av den mycket vaga termen ”fördelning på skäligt sätt” i 39 kap. 

11 § IL och därmed frågan om hur fördelningen av inkomster och utgifter ska fördelas 

mellan ett försäkringsföretags olika verksamhetsgrenar. Denna fråga får konsekvenser för 
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utfallet i en omfångsfråga då klassificeringsfrågan avgör i vilken utsträckning en viss in-

komst ska vara inkomstskattepliktig enligt IL eller schablonbeskattad i enlighet med la-

gen om skatt på pensionsmedel. 

RÅ 2010 ref. 8 är enligt min mening ett tydligt tecken på att den redovisningsmässiga 

klassificeringen, trots avsaknad av förarbetsuttalanden, vid lösandet av en klassificerings-

fråga kan tillmätas ett större värde än att enbart utgöra bevisning. Faktum är att HFD till 

och med kan anföras framlägga en form av presumtion för att den skattskyldiges redovis-

ning ska läggas till grund för bedömningen av termen ”skäligt sätt” i 39 kap. 11 § IL. 

Detta då HFD trots allt uttalar att det i avsaknad av närmare vägledning i hur begreppet 

skäligt sätt i 39 kap. 11 § IL ska tolkas faller sig naturligt att söka ledning i den skattskyl-

diges redovisning och fördelningen av intäkter och kostnader mellan olika försäkrings-

grenar i resultatanalysen då denna fördelning förutsetts återspegla hur olika försäkrings-

grenar har bidragit till det samlade resultatet. 

Likväl avsåg RÅ 2010 ref. 8 en förhållandevis specifik och avgränsad fråga varför RÅ 

2010 ref. 8 sedd isolerat därför möjligen inte är ett särskilt revolutionerande avgörande. I 

och med avkunnandet av HFD 2014 ref. 10 kom dock frågan upp på agendan om HFD i 

HFD 2014 ref. 10 ställt upp en regel för att på ett mer generellt plan lösa frågan om en 

vag term i en skatteregel kan tolkas med stöd av den skattskyldiges redovisning. Detta 

avgörande ska nu behandlas. 

 

5.2 HFD 2014 ref. 10 

5.2.1 Föredragning av målet 

Bakgrunden till HFD:s dom i HFD 2014 ref. 10 var en ansökan hos SRN om förhandsbe-

sked vari framgick att ett bolag, X AB (bolaget), var börsnoterat på Nasdaq OMX Stock-

holm. Bolaget övervägde, som ett led i sin kapitalförsörjning, att emittera ett till allmän-

heten riktat konvertibelt förlagslån. Villkoren för konvertiblerna, vilka skulle noteras på 

Nasdaq OMX Stockholm, uppgavs vara att lånebeloppet högst skulle uppgå till ett visst 

angivet belopp fördelat på ett visst högsta antal konvertibler vars nominella värde skulle 

uppgå till 26 kr styck. Lånet skulle ha en löptid på 20 år med en årlig ränta om 8,5 procent 

per konvertibel till och med förfallodagen. Räntan skulle betalas kvartalsvis i efterskott. 

Bolaget skulle dock ha rätt att besluta att upplupen ränta inte skulle utbetalas då den för-

föll till betalning. Om bolaget beslöt detta skulle räntan kapitaliseras och på kapitaliserad 
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ränta skulle löpa en årlig dröjsmålsränta om 7 procent. Bolaget hade vidare rätt att när 

som helst besluta att kapitaliserad ränta tillsammans med upplupen dröjsmålsränta helt 

eller delvis skulle utbetalas kontant vilket senast skulle ske på lånets förfallodag. Under 

en period om två månader före förfallodagen kunde bolaget påkalla att konvertiblerna 

byttes ut mot nya preferensaktier i bolaget, vilket i så fall skulle ske till kursen 26 kr, det 

vill säga konvertiblernas nominella belopp. Vid konvertering fick innehavarna av kon-

vertiblerna preferensaktier i bolaget i den utsträckning som konverteringskursen var 

jämnt delbar med summan av konvertiblernas nominella belopp och i förekommande fall 

kapitaliserad ränta samt dröjsmålsränta som bolaget beslutat att inte betalat ut kontant. 

Bolaget ställde, mot bakgrund av denna information, en rad frågor till SRN avseende 

avdragsrätten för den ränta som skulle komma att utgå på den påtänkta konvertibeln. Så-

ledes undrade bolaget, såvitt är av relevans i denna uppsats 

1.  Bolaget hade rätt att göra avdrag för ränta på konvertibeln om räntan skulle utbe-

talas löpande kvartalsvis till innehavare av konvertibeln, 

2. Om bolaget hade rätt att göra avdrag för den årliga räntan jämte dröjsmålsränta 

om denna inte utbetalas löpande utan i stället lades till kapitalbeloppet och utbe-

talades när bolaget så väljer eller när konvertibeln förfaller på slutdagen,  

3. Om avdragsrätten för räntan påverkades av det faktum att den årliga räntan jämte 

dröjsmålsränta i stället för att utbetalas enligt fråga 1 eller 2 istället lades till ka-

pitalbeloppet och tillsammans med detta på slutdagen konverterades till preferens-

aktier utgivna av sökanden, samt 

4. Om svaren på frågorna 1 – 3 påverkades av om konvertibeln behandlades som 

skuld eller eget kapital i bolagets egen redovisning. 

Bolaget upplyste om att konvertiblerna enligt 11 kap. 4 § ABL utgjorde en skuldförbin-

delse och att de enligt IAS 32 (RFR 2) skulle komma att klassificeras som egetkapitalin-

strument. 

HFD inledde sin bedömning med att uttala att HFD inte ifrågasatte att lånet utgjorde 

en sådan skuldförbindelse som avses med begreppet konvertibel i 11 kap. 4 § ABL. HFD 

fortsatte dock med att konstatera att det faktum att ett lån terminologiskt betecknas som 

en skuld inte innebär att det bolagsrättsligt alltid behandlas som en sådan. Sålunda gäller 

till exempel vid tillämpningen av bestämmelserna i 17 kap. 3 § ABL om värdeöverfö-

ringar från bolaget och i 25 kap. 13 och 14 §§ ABL om kontrollbalansräkning att ett lån 

ska behandlas som eget kapital om det redovisas på det sättet. Detta är en följd av att 

bedömningen av vad som är fritt eget kapital i ett aktiebolag grundar sig på redovisningen 
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i bolagets balansräkning. Den redovisningsmässiga klassificeringen blir därmed avgö-

rande för den bolagsrättsliga behandlingen av lånet. 

HFD konstaterade här att bolaget uppgett att lånet skulle redovisas som eget kapital 

enligt IAS 32, en uppgift som HFD inte fann skäl att ifrågasätta. Enligt HFD var därför 

frågan om lånet borde behandlas på detta sätt även vid beskattningen eller om det bör 

betraktas som en skuld i enlighet med den terminologi som används i ABL. I denna fråga 

konstaterade HFD att några regler om hur ett sådant lån som var aktuellt i målet skulle 

klassificeras vid beskattningen, det vill säga som skuld eller eget kapital, inte fanns i IL. 

I en sådan situation var det enligt HFD en naturlig utgångspunkt att i oreglerade frågor 

utgå från den skattskyldiges redovisning, förutsatt att den var upprättad i enlighet med 

god redovisningssed. Ett skäl för detta var enligt HFD att bolagets redovisning förutsätts 

återspegla den faktiska och ekonomiska innebörden av genomförda transaktioner och ge 

en rättvisande bild av hur bolagets resultat och ställning har utvecklats under året. 

HFD gick efter dessa uttalanden vidare med att konstatera att utvecklingen på redovis-

ningsområdet sedan en lång tid tillbaka gått mot en ökad grad av internationalisering och 

sedan 2005 är det enligt EU-rätten obligatoriskt för noterade företag att i koncernredovis-

ningen tillämpa det regelverk som utarbetas av IASB (IFRS eller IAS). Då detta regelverk 

är framtaget med främsta syfte att tillgodose internationella investerares behov av rele-

vant finansiell information och det då regelverket på flera områden är synnerligen kom-

plicerat och då inte minst inom området för finansiella instrument den internationella ut-

vecklingen går snabbt varför nya instrument utformas på ett sätt som gör att en klassifi-

cering som skuld eller eget kapital inte enkelt låter sig göras kunde det därför, enligt HFD, 

på såväl materiella som formella grunder diskuteras i vilken utsträckning regelverket ut-

gör en lämplig utgångspunkt för företagsbeskattningen. 

HFD ansåg därför att det kan anföras skäl både för och emot att låta redovisningen 

styra beskattningen i frågor som lämnats oreglerade i IL. Något en gång för alla givet svar 

fanns därför inte på denna fråga utan frågan måste istället bedömas från fall till fall. 

HFD gick därefter vidare med att analysera omständigheterna i det aktuella fallet och 

konstaterade därmed att lånet uppvisade karaktäristika som avviker från vad som normalt 

utmärker en skuld. Framförallt gällde detta, enligt HFD, den omständigheten att det inte 

fanns någon skyldighet för bolaget att återbetala lånet med medel ur dess egen förmögen-

het utan bolaget kunde istället ensidigt välja att konvertera lånet till aktier. HFD tillade 

här att det faktum att lånet enligt den internationella redovisningsstandarden som gäller 
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för bolaget (IAS 32) ska redovisas som eget kapital bekräftar att lånet inte innebär någon 

belastning på bolagsförmögenheten. 

Vidare ansåg HFD att vad i det aktuella målet vägde tungt i frågan om gränsdragningen 

mellan skuld och eget kapital var det samband som finns mellan beskattad inkomst och 

utdelningsbara medel. En skattemässig behandling av lånet som en skuld, trots att det i 

enlighet med sin ekonomiska innebörd redovisas som eget kapital, skulle därför, enligt 

HFD, medföra att icke avdragsgilla vinstdispositioner får dras av som ränta vid beskatt-

ningen. 

Mot bakgrund av samtliga dessa omständigheter ansåg HFD sammanfattningsvis att 

övervägande skäl talade för att i det aktuella målet utgå från bolagets redovisning vid 

beskattningen varför bolaget därför inte skulle ha rätt till avdrag för den löpande avkast-

ningen på den omvända konvertibeln som bolaget skulle betala ut till konvertibelinneha-

varna då denna avkastning inte kunde anses utgöra ränta. 

 

5.2.2 Precisering av vad som utgjorde frågan i HFD 2014 ref. 10 

HFD:s domskäl i HFD 2014 ref. 10 är komplicerade. Av denna anledning kommer jag 

här att sammanfatta vad det var som egentligen bedömdes i HFD 2014 ref. 10. 

Frågan som var in casu var uppe för prövning i HFD 2014 ref. 10 var om den avkast-

ning som belöpte på ett visst finansiellt instrument skulle vara såsom ränta avdragsgill 

enligt 16 kap. 1 § 2 men. IL. Denna fråga utgör enligt min mening en omfångsfråga. 

Utfallet i denna omfångsfråga kom dock att avgöras på grundval av en klassificerings-

fråga, närmare bestämt om det förelåg en skuld varpå ränta kunde belöpa. Med andra ord 

var det termen ränteutgift i 16 kap. 1 § 2 men. IL som HFD hade att tolka (klassificera) 

och inom ramen för denna klassificering verkar HFD ha kommit fram till att en prejudi-

ciell förutsättning för att en utgift överhuvudtaget ska kunna utgöra en ränteutgift är att 

utgiften har sin grund i ett skuldförhållande och att den utgör betalning för kredit. Att en 

utgift endast kan utgöra en ränteutgift om den har sin grund i ett skuldförhållande och att 

utgiften utgör betalning för kredit framgår enligt min mening tydligt av tidigare praxis 

från HFD (se exempelvis RÅ 1987 ref. 145 där frågan om när en fordran på återbetalning 

av ett villkorat aktieägartillskott kan räntebeläggas berördes, samt HFD 2012 ref. 13 där 

HFD uttalade att en ränta utgör betalning för kredit). Frågan om vad som i egentlig me-

ning utgör en skuld hade emellertid aldrig (såvitt jag kunnat finna) prövats av HFD tidi-

gare. Denna fråga ställdes nu på sin spets mot bakgrund av att omständigheterna i HFD 
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2014 ref. 10 var speciella. Detta då den i målet prövade konvertibeln utgjorde en så kallad 

omvänd konvertibel48 och som därmed gav emittenten av konvertibeln (och inte inneha-

varen) valrätten att välja om konvertibeln skulle regleras genom pengar eller genom pre-

ferensaktier i emittenten.49 

Den prövning som HFD in casu tillsynes hade att genomföra var således att genomföra 

en djupdykning i vad som skatterättsligt skulle anses utgöra en skuld. Gränsdragningen 

mellan delägarrätt och fordringsrätt i 48 kap. IL var här till föga hjälp då dessa termer inte 

säger någonting om hur det ska avgöras om ett finansiellt instrument utgör ett skuld- eller 

ett egetkapitalinstrument.50 Därtill behandlar 48 kap. IL kapitalvinster och är således även 

av denna anledning inte till hjälp vid bedömandet av frågan om ett skuld- eller ett eget-

kapitalinstrument föreligger om det är fråga om att därmed klassificera det finansiella 

instrumentets löpande avkastning (som ränta eller utdelning). Inte heller användandet av 

ordet skuld i 11 kap. 4 § ABL kunde här ge någon ledning, då, såsom HFD konstaterade, 

det civilrättsliga skuldbegreppet vilar på det redovisningsrättsliga skuldbegreppet. I brist 

på vägledning i såväl skatte- som civilrätten hade HFD således att ta ställning till om god 

redovisningssed och den skattskyldiges redovisning skulle konsulteras vid lösandet av 

frågan om det aktuella finansiella instrumentet skulle anses utgöra ett skuld- eller ett eget-

kapitalinstrument och därmed påverka bedömningen av om avkastningen på detta instru-

ment enligt 16 kap. 1 2 men. IL skulle kunna vara avdragsgill som en ränteutgift. HFD 

kom i det aktuella fallet fram till att så var fallet. 

Klart är således att den skattskyldiges redovisningsmässiga klassificering av konverti-

beln in casu påverkade den skattemässiga klassificeringen av densamma och därigenom 

lades till grund för tolkningen av om avkastningen på instrumentet enligt 16 kap. 1 § 2 

                                                           
48 HFD benämnde den aktuella konvertibeln som en tvingande konvertibel. Såsom Bjuvberg visat i sin 

artikel i svensk skattetidning är emellertid denna terminologi missvisande då en tvingande konvertibel 

generellt sätt är en konvertibel som måste konverteras om en viss händelse utanför emittentens och kon-

vertibelinnehavarens maktsfär inträffar. Termen omvänd konvertibel är således bättre när det talas om en 

konvertibel där emittenten och inte konvertibelinnehavaren innehar konverteringsrätten. Detta stämmer 

även bättre överens med den engelska terminologin, där en konvertibel där emittenten innehar konverte-

ringsrätten kallas för en reverse convertible, se Bjuvberg SST 2014, s. 154 samt http://www.finra.org/in-

vestors/alerts/reverse-convertibles-complex-investment-vehicles. 
49 Jfr. här exempelvis HFD:s dom i mål RÅ 2001 ref. 21 (I) där det var fråga om att avgöra hur stor del av 

försäljningsvinsten från en omvänd konvertibel som utgjorde kapitalvinst respektive ränta. Den omvända 

konvertibeln i nämnda mål kunde dock inte regleras med emittentens egna egetkapitalinstrument utan 

konverteringsmöjligheten avsåg istället egetkapitalinstrument i två andra företag. 
50 Se exempelvis Dahlberg 2011 samt Hilling 2007 som på ett utförligt sätt redogör för gränsdragningen 

mellan ränta och kapitalvinst men som tillsynes inte berör den grundläggande frågan om vad som ska förstås 

med en skuld respektive eget kapital. 
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men IL utgjorde en ränteutgift och därmed skulle vara avdragsgill. Klassificeringen på-

verkade med andra ord i sin tur utfallet i en omfångsfråga. Det som är verkligt intressant 

med domskälen i HFD 2014 ref. 10 och som gör denna dom unik är emellertid att doms-

kälen möjligen kan tolkas som att HFD ställt upp en allmän regel för när klassificerings-

frågor (tolkningen av vaga inkomst- och utgiftstermer i omfångsregler) ska avgöras i en-

lighet med den skattskyldiges redovisning. Denna fråga kommer att analyseras i nästkom-

mande avsnitt. 

 

5.2.3 HFD 2014 ref. 10 och klassificeringsfrågor– en presumtion ställs upp 

HFD:s domskäl i HFD 2014 ref. 10 är tvetydiga. Å ena sidan anför HFD att en naturlig 

utgångspunkt är att i oreglerade frågor utgå från den skattskyldiges redovisning (förutsatt 

att denna är upprättad i enlighet med god redovisningssed) då ett företags redovisning kan 

förutsättas återspegla den faktiska och ekonomiska innebörden av genomförda transakt-

ioner och ge en rättvisande bild av hur bolagets resultat och ställning har utvecklats under 

året. HFD måste här ha menat klassificeringsfrågor. Denna tolkning stöds enligt min me-

ning av att omfångsfrågor måste lösas med stöd av i lag föreskrivna regler och att ej 

kopplade periodiseringsfrågor redan med stöd av 14 kap. 2 och 4 §§ IL ska lösas med 

stöd av den skattskyldiges redovisning.51 Tolkningen stärks ytterligare av att den fråga 

som analyseras i domskälen till HFD 2014 ref. 10 trots allt var en klassificeringsfråga 

(tolkning av termen ränteutgift i 16 kap. 1 § 2 men. IL och därigenom tolkningen av det 

skatterättsliga skuldbegreppet). 

Således skulle HFD:s uttalande om att en naturlig utgångspunkt är att i oreglerade frå-

gor utgå från den skattskyldiges redovisning kunna tolkas som att HFD uttryckt att klas-

sificeringsfrågor ska lösas genom en hänvendelse till den skattskyldiges redovisning. Å 

andra sidan anför HFD i direkt nästkommande stycke att IASB:s redovisningsregelverk 

är mycket komplicerade att tillämpa varför det kan anföras skäl emot att lägga redovis-

ning byggd på IASB-standarder till grund för bedömningen av i skatterätten oreglerade 

frågor. Mot bakgrund av att det kan anföras såväl skäl för som emot att låta den skattskyl-

diges redovisning ligga till grund för bedömningen av i skatterätten oreglerade frågor 

måste därför denna fråga enligt HFD avgöras från fall till fall. 

                                                           
51 Se Bjuvberg i SST 2014, s. 158 samt fotnot 8.. 



 

38 
 

Här kan noteras att HFD:s redovisade anledningar såväl för som emot att tillsynes 

lägga redovisningen till grund för att bedömningen av klassificeringsfrågor, åtminstone 

vad beträffar redovisning byggd på IASB:s redovisningsstandarder (RFR 2), verkar 

bottna i att dessa standarder är starkt substans före form baserade, se p. 4.2 IFRS Concep-

tual Framework och p. 15 IAS 32. HFD:s resonemang kan mot denna bakgrund upplevas 

innehålla brister då ett regelverk som syftar till att bedöma den ”verkliga innebörden” av 

rättshandlingar och företeelser är dömt att bli komplicerat. Bakom HFD:s tillsynes märk-

liga resonemang döljer sig dock möjligen en ovilja att ohämmat låta ett internationellt 

privaträttsligt organ påverka beskattningen.52 En sådan ovilja har nämligen tidigare även 

uttryckts av Regeringen som stöd för att inte låta IASB:s redovisningsstandarder vara 

direkt tillämpliga för svenska företag vad gäller upprättandet av årsredovisning i juridisk 

person.53 

Så innebär då HFD:s uttalanden att HFD 2014 ref. 10 endast utgör ett in casu avgö-

rande? Företrädare för en sådan ståndpunkt finns i doktrinen. Dessa doktrinförfattare har 

anfört att anledningen till HFD:s in casu betonade framtoning i HFD 2014 ref. 10 kan 

förklaras med att HFD 2014 ref. 10 utgör ett mål inom ramen för den så kallade verkli-

ginnebördsdoktrinen.54 Med denna doktrin har HFD velat betona att beskattning ska ske 

på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning som rättshand-

lingen åsatts, se exempelvis RÅ 2004 ref 27.55 Om den verkliga innebörden av en rätts-

handling (sedd isolerat eller ihop med andra rättshandlingar) skiljer sig från den av den 

skattskyldige använda beteckningen av rättshandlingen så ska rättshandlingen således 

omklassificeras och därmed behandlas i enlighet med dess verkliga innebörd. Således 

skulle HFD i HFD 2014 ref. 10 ha använt redovisningsrätten som tolkningsdata för att 

därigenom ta reda på den verkliga innebörden av den omvända konvertibeln, närmare 

                                                           
52 Ett problem med ett sådant argument är emellertid att IASB:s redovisningsstandarder vad beträffar re-

dovisning i juridisk person blir bindande endast för IAS-företag och då först efter och i den omfattning 

som RFR godkänner dessa standarder genom att föra in dem i RFR 2. Såsom framgår av inledningen till 

RFR 2 är RFR här noga med att framhålla att skattemässiga hänsyn kan medföra att RFR inskränker till-

lämpningen av en viss IASB-standard. Även RFR är dock likväl ett privaträttsligt organ. (låt vara ett 

svenskt sådant som ansvarar inför BFN, en svensk myndighet). 
53 Se prop. 2004/05:24, s. 64 f. 
54 Se Burmeister i SST 2015, s. 478 f., Burmeister avhandling, s. 78 f. samt Tivéus i SN 2014, s. 282 och 

s. 284 f. 
55 För exempel på fler verkliginnebördsdomar, se exempelvis RÅ 1984 1:39 och 1987 ref. 78 (frågan om 

ett såsom lån benämnt avtal verkligen var ett lån), RÅ 1998 ref. 58 (I) (frågan om ett såsom leasing be-

nämnt avtal verkligen var ett leasingavtal eller ett avbetalningsköp) samt RÅ 1989 ref. 62 (I) och (II) och 

RÅ 2004 ref. 4 (Fråga om ett avtal utgjorde ett låneavtal eller ett försäljningsavtal av egendom följt av ett 

hyresavtal rörande egendomen och därpå slutligen följt ett återköp av egendomen, det vill säga ett fastig-

hetsrenting eller ett ”sale and leaseback” avtal). 
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bestämt frågan om den omvända konvertibeln utgjorde ett skuld- eller ett egetkapitalin-

strument.  

Jag har förståelse för denna teori. I praktiken utgör nämligen en verklig innebördsbe-

dömning ingenting annat än en tolkningsoperation i syfte att analysera om den etikett som 

den skattskyldige satt på en viss rättshandling eller företeelse återspeglar rättshandlingens 

eller företeelsens verkliga innebörd.56 En bedömning av en klassificeringsfråga kan såle-

des i egentlig mening anföras vara en form av verkliginnebördsbedömning, även om ter-

men verklig innebörd brukar reserveras för mer komplicerade tolkningsoperationer. 

Samtliga de mål som bedömts tidigare i detta kapitel kan mot denna bakgrund anföras 

utgöra mål om verklig innebörd då prövningen i dessa mål syftat till att tolka en viss 

inkomst- eller utgiftsterm i en omfångsregel i syfte att ta reda på om en viss inkomst eller 

utgift in casu omfattats av den aktuella termen. Inom ramen för denna tolkning liger då 

då frågan vilket regelsystem (vilken verklighet) som termen ska tolkas utifrån (i redovis-

ningsrätten, i civilrätten eller i skatterätten). Mot denna bakgrund kan således det faktum 

att HFD i HFD 2014 ref. 10 uttalar att konvertibeln i HFD 2014 ref. 10 uppvisade karak-

täristika som avvek från konventionella skuldinstrument och att detta stöds av att konver-

tibeln enligt IAS 32 (RFR 2) ska klassificeras som eget kapital tolkas såsom att HFD 

endast utfört en tolkning in casu av instrumentets ”verkliga innebörd”. Prejudikatvärdet 

av HFD 2014 ref. 10 skulle i så fall vara förhållandevis lågt utanför området för klassifi-

cering av finansiella instrument. 

 Enligt min mening gör emellertid HFD i HFD 2014 ref. 10 någonting annat än att 

utföra en tolkning in casu av konvertibelns verkliga innebörd. Om det endast varit fråga 

om en in casu bedömning hade nämligen hela diskussionen kring huruvida den skattskyl-

diges redovisning ska eller inte ska läggas till grund för lösandet av klassificeringsfrågor 

tillsynes varit onödig. Det hade då nämligen räckt med att endast konstatera att rättshand-

lingar måste bedömas efter sin ”verkliga innebörd”, se exempelvis RÅ 2007 ref. 38, RÅ 

2010 ref. 51, HFD 2011 ref. 35, HFD 2016 ref. 35. 

Enligt min mening går det istället att i HFD:s domskäl utläsa att domstolen ställer upp 

en form av presumtion för att en skattskyldigs redovisning (upprättad i enlighet med god 

redovisningssed) i sig ger uttryck för den verkliga innebörden av de rättshandlingar och 

                                                           
56 Se Burmeister avhandling, s. 62 f. 
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företeelser som där registrerats och därför som huvudregel bör läggas till grund för be-

dömningen av klassificeringsfrågor.57 Efter uppställandet av denna presumtion fokuse-

rade därefter HFD enligt min mening på om det mot bakgrund av de i förhandsbeskedet 

angivna förutsättningarna förelåg skäl för att in casu bryta den uppställda presumtionen 

och därmed frångå den skattskyldiges redovisning vid lösandet av klassificeringsfrågan. 

Det är detta resonerande i HFD:s domskäl som enligt min mening kan upplevas som en 

in casu bedömning av konvertibelns ”verkliga innebörd”. 

Så vad grundar jag då denna tolkning på? Enligt min mening har denna tolkning främst 

stöd i att HFD uttalar att ”övervägande skäl talar för att i detta fall utgå från bolagets 

redovisning vid beskattningen”. Enligt min mening tyder nämligen detta uttalande på att 

HFD inte in casu bedömt det finansiella instrumentets karaktär utan snarare bedömt frå-

gan om redovisningen skulle läggas till grund för beskattningen. Om HFD endast ansett 

att en tolkning in casu gjorts av konvertibelns karaktär hade nämligen HFD här istället 

kunnat nöja sig med att konstatera att konvertibeln ej utgjorde ett skuldinstrument varför 

ränteavdrag nekas av denna anledning. 

Ett annat tecken som enligt min mening påvisar att HFD inte utför en in casu bedöm-

ning utan istället ställer upp en presumtion är att HFD i sina domskäl å ena sidan uttalar 

att ”… En naturlig utgångspunkt är att i oreglerade frågor utgå från den skattskyldiges 

redovisning, förutsatt att den är upprättad i enlighet med god redovisningssed …” och å 

andra sidan uttalar att ”… det kan anföras skäl både för och emot att låta redovisningen 

styra beskattningen i frågor som lämnats oreglerade i inkomstskattelagen. Något en gång 

för alla givet svar finns inte utan frågan måste bedömas från fall till fall …”. Det kan 

nämligen enligt min mening anföras att det är en skillnad mellan att påstå att ”en naturlig 

utgångspunkt är att i oreglerade frågor utgå från den skattskyldiges redovisning” och att 

påstå att ”redovisningen ska styra beskattningen avseende inom skatterätten oreglerade 

klassificeringsfrågor”. Uttryckssättet ”en naturlig utgångspunkt är att utgå från” lämnar 

nämligen enligt min mening utrymme för att frångå redovisningen om tillräckligt starka 

skäl föreligger för det medan uttryckssättet ”låta styra” eller enbart ”utgå ifrån” i princip 

                                                           
57 För en till synes liknande uppfattning, se Virins blogg där Virin framför att det prejudicerande i HFD 

2014 ref. 10 förefaller vara att, om flera redovisningsalternativ kan försvaras, styrs inte bara periodise-

ringen av god redovisningssed, utan även instrumentets rättsliga karaktär kan avgöras av det valda redo-

visningssättet. Se även Tivéus i Tivéus i SN 2014, s. 282, som anför att det faktum att klassificeringsreg-

lerna IAS 32 bygger på den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för ett finansiellt instrument 

helt naturligt som utgångspunkt får genomslag på den skatterättsliga klassificeringen av ett finansiellt in-

strument. Tivéus motiverar dock detta ställningstagande med att Tivéus ser HFD 2014 ref. 10 som ett 

verkliginnebördsmål och att HFD sedan länge anser att rättshandlingar ska bedömas efter deras ekono-

miska innebörd. 
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leder tanken till att redovisningen alltid är prejudiciell till lösandet av klassificeringsfrå-

gor . I dessa citerade uttalanden framgår det därför enligt min mening att HFD å ena sidan 

utesluter att den redovisningsmässiga klassificeringen i en viss fråga är alltid prejudiciell 

för bedömningen av klassificeringsfrågor men att domstolen å andra sidan lyfter fram att 

en presumtion för detta bör gälla. Denna tolkning av HFD:s domskäl stöds enligt min 

mening av den snarlika retorik som HFD använde i RÅ 2010 ref. 8. HFD uttalade nämli-

gen där att det utan närmare vägledning i frågan om vad som enligt 39 kap. 11 §§ utgör 

en fördelning på skäligt sätt faller sig naturligt att söka ledning i den skattskyldiges redo-

visning och fördelningen av intäkter och kostnader mellan olika försäkringsgrenar i re-

sultatanalysen eftersom denna fördelning förutsetts återspegla hur olika försäkringsgrenar 

har bidragit till det samlade resultatet. HFD konstaterade därefter att den fördelningsme-

tod som använts i redovisningen var affärsmässig, förenlig med etablerade försäkrings-

rättsliga principer och verkade vara upprättad i enlighet med god redovisningssed (ingen-

ting hade anförts i målet om att fördelningen i redovisningen mellan verksamheterna inte 

var korrekt genomförd) varför det saknades skäl att frångå redovisningen. Att HFD här 

uttryckte en presumtion för att 39 kap. 11 § IL skulle tolkas i enlighet med den skattskyl-

diges redovisning får, såsom framfördes ovan i avsnitt 5.1, enligt min mening betraktas 

som uppenbart. 

Sättet att resonera på och sättet att använda sig av bolagets redovisning i RÅ 2010 ref. 

8 respektive i HFD 2014 ref. 10 uppvisar således stora likheter. Bägge mål avsåg dessu-

tom frågan om lösandet klassificeringsfrågor.58 De avgörande skillnader som tillsynes 

verkar finnas mellan RÅ 2010 ref. 8 och HFD 2014 ref. 10 verkar således vara två. Den 

första skillnaden mellan målen är att RÅ 2010 ref. 8 utgjorde ett ordinärt skattemål medan 

HFD 2014 ref. 10 utgjorde ett förhandsbesked. Denna skillnad bör vara orsaken till varför 

HFD i RÅ 2010 ref. 8 uttryckligen undersökte om den skattskyldiges redovisning faktiskt 

överensstämde med god redovisningssed (försäkringsrättsliga principer) för att fastställa 

om presumtionen var tillämplig, medan HFD i HFD 2014 ref. 10 istället utgick från att 

den skattskyldiges redovisning var upprättad i enlighet med god redovisning och att pre-

sumtionen därmed var tillämplig och istället inriktade sig på att undersöka om det förelåg 

skäl för att bryta presumtionen. Den andra skillnaden mellan målen verkar vara att den 

skattskyldige i RÅ 2010 ref. 8 tjänade på att redovisningen lades till grund för lösandet 

                                                           
58 Såsom framgick ovan i avsnitt 5.1 var den fråga som bedömdes i RÅ 2010 ref. 8 formellt sett en regle-

rad klassificeringsfråga. Då regeln dock var vagt utformad var klassificeringsfrågan enligt min mening i 

praktiken oreglerad. 
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av klassificeringsfrågan i målet medan det motsatta förhållandet förelåg i HFD 2014 ref. 

10. Detta faktum kan enligt min mening ha till den i HFD 2014 ref. 10 märkliga uppräk-

ningen av skäl som talade för (istället för emot) att den skattskyldiges redovisning skulle 

läggas till grund för klassificeringsfrågan som prövades i nämnda mål. 

Mot denna bakgrund bör det enligt min mening kunna anföras att HFD i 2014 ref. 10 

bör ses som en uppföljning av de uttalanden som HFD gjorde i RÅ 2010 ref. 8. Detta 

genom att HFD i HFD 2014 ref. 10 utvecklar den begränsade presumtionen som HFD 

ställde upp i RÅ 2010 ref. 8 beträffande tolkningen av 39 kap. 11 § IL till att bli en allmän 

presumtion för att en skattskyldigs redovisning som huvudregel ska läggas till grund för 

bedömningen av klassificeringsfrågor. Att HFD 2014 ref. 10 tillsynes verkar ha tolkats 

på detta sätt av fler än mig själv framgår enligt min mening av att SRN i förhandsbesked 

dnr 118-14/D kommer fram till sitt beslut att lägga den skattskyldiges redovisning till 

grund för den i förhandsbeskedet bedömda klassificeringsfrågan (frågan om en viss till-

gång enligt 33 kap. 8 § IL tillhörde en enskild näringsidkares näringsverksamhet) genom 

att oreserverat hänvisa till HFD 2014 ref. 10.  Om SRN uppfattat HFD 2014 ref. 10 såsom 

endast varandes ett vanligt verkliginnebördsmål hade det nämligen enligt min mening 

varit onödigt för SRN att vid lösandet av frågan i förhandsbeskedet referera till HFD 2014 

ref. 10. Detta då klassificeringsfrågan i HFD 2014 ref. 10 skiljde sig stort från den som 

prövades i SRN:s förhandsbesked. 

Konsekvensen av den enligt min mening i HFD 2014 ref. 10 uppställda presumtionen 

är, när det kommer till bedömningen av klassificeringsfrågor blir att det bevistema som 

den skattskyldige ska prestera för att få en företeelse klassificerad på ett visst sätt kan 

preciseras. Denna precisering åstadkoms genom att den skattskyldige istället för att rent 

allmänt behöva lägga fram bevis för att en viss inkomst- eller utgiftbestämmelse in casu 

omfattar eller inte omfattar en viss inkomst eller utgift som den skattskyldige har genom 

presumtionen istället kan prestera belägg för detta genom en hänvisning till dennes års-

redovisning och att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed och 

att inga presumtionsbrytande grunder föreligger. Genom presumtionen åstadkoms således 

en generell metod för att lösa klassificeringsfrågor varigenom utfallet vid lösandet av 

dessa frågor blir lättare att förutse i den mån presumtionen är tillämplig. En verkliginne-

bördsbedömning av transaktionen behöver då nämligen inte göras då denna bedömning 

redan gjorts inom ramen för redovisningsrätten. Verkliginnebördsbedömningen är näm-

ligen redan inbyggd i den redovisningsrättsliga klassificeringen då, såsom framhölls ovan 
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i avsnitt 1.1 och 3.1, de redovisningsrättsliga klassificeringsregelverken anses reglera 

”samma verklighet” som skatterätten tillämpar.59 

 

5.2.4 När kan presumtionen brytas? 

Såsom är fallet med presumtioner kan dessa frångås om tillräckliga skäl föreligger för att 

bryta presumtionen. Detta bör även gälla den presumtion som HFD enligt min mening 

ställde upp i HFD 2014 ref. 10. Om HFD:s presumtion bryts får domstolen vid bedöman-

det av klassificeringsfrågan enligt min mening falla tillbaka på en friare tolkningsoperat-

ion (en verkliginnebördsprövning) varmed samtliga relevanta omständigheter får beaktas. 

Frågan som här uppstår är därför när HFD:s uppställda presumtion kan brytas trots att 

redovisningen är förenlig med god redovisningssed. En analys av HFD:s domskäl i HFD 

2014 ref. 10 ger enligt min mening viss vägledning i hur HFD kan ha sett på denna fråga. 

Först och främst kan konstateras att det av HFD:s domskäl får betraktas som klart att 

presumtionen bryts om den skattskyldiges redovisning inte är upprättad i enlighet med 

god redovisningssed. Om god redovisningssed däremot ger utrymme för flera alternativa 

klassificeringar av en viss företeelse bör dock presumtionen inte anses bruten om den 

skattskyldiges redovisning är i enlighet med ett av dessa alternativ. Detta bör enligt min 

mening framgå analogt av 14 kap. 4 § IL respektive vad som uttalades i RÅ 1999 ref. 32 

om kopplade periodiseringsfrågor. 

Av HFD:s domskäl framgår emellertid enligt min mening att det kan finnas situationer 

där den skattskyldiges redovisning, trots att denna är upprättad i enlighet med god redo-

visningssed, inte kan läggas till grund för bedömningen av klassificeringsfrågor. Detta 

framgår enligt min mening av att HFD lyfter fram att den skattskyldiges redovisning ”för-

utsätts” återspegla den ekonomiska och faktiska innebörden av genomförda transaktioner 

och ge en rättvisande bild av hur den skattskyldiges resultat och ställning har utvecklats 

under året. Enligt min mening betyder detta att en analys får göras av hur det aktuella 

redovisningsregelverket som den skattskyldige tillämpar har reglerat den klassificerings-

fråga som är under bedömning i det aktuella målet. Om redovisningsregelverket således 

inte tillhandahåller en detaljerad lösning i en viss klassificeringsfråga kan således den 

aktuella presumtionen brytas då ett förlitande på den skattskyldiges redovisning i detta 

fall skulle kunna ge ett från skattesynpunkt oacceptabelt resultat vilket i längden skulle 

                                                           
59 För tillsynes samma åsikt se Tivéus i SN 2014, s. 282, som påpekar att klassificeringsreglerna i IAS 32 

bygger på den ekonomiska innebörden av de villkor som gäller för ett finansiellt instrument. 
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kunna hota den svenska skattebasen. Det kan nämligen i denna situation inte förutsättas 

att den skattskyldiges redovisning i detta fall återspeglar den faktiska och den ekonomiska 

innebörden av den aktuella rättshandlingen eller företeelsen som är föremål för klassifi-

cering. 

Men inte endast det faktum att det av den skattskyldige tillämpade redovisningsregel-

verket inte tillhandahåller ett tillräckligt detaljerat svar på en viss klassificeringsfråga ver-

kar kunna medföra att presumtionen bryts. Även den motsatta situationen, nämligen att 

det aktuella redovisningsregelverket tillhandahåller en alltför detaljerad och komplicerad 

modell för att avgöra en viss klassificeringsfråga verkar nämligen enligt min mening 

kunna medföra att presumtionen bryts. HFD talar trots allt om att IASB:s redovisnings-

standarder är komplicerade att tillämpa och detta särskilt vad beträffar reglerna om klas-

sificering av finansiella instrument i IAS 32 (RFR 2). 

Likväl verkar HFD ha valt att lägga den skattskyldiges redovisning till grund för bes-

varandet av hur den i målet aktuella konvertibeln skattemässigt skulle klassificeras. I 

HFD 2014 ref. 10 verkar således det faktum att IAS 32 (RFR 2) utgör ett komplicerat 

regelverk inte ha brutit presumtionen. Anledningen till detta kan enligt min mening anfö-

ras vara att det finansiella instrument som var föremål för bedömning i HFD 2014 ref. 10 

i enlighet med god redovisningssed skulle klassificeras som ett egetkapitalinstrument. 

Mot denna bakgrund var därför ingen av de undantagsregler som existerar i IAS 32 (RFR 

2) tillämpliga som i relativt atypiska situationer kan medföra att ett finansiellt instrument 

blir klassificerat som ett skuldinstrument. Det är nämligen främst dessa undantagsregler 

som medför att IAS 32 (RFR 2) utgör ett komplicerat regelverk då de i hög grad bygger 

på subjektiva bedömningar och därtill kan medföra att ett finansiellt instrument kan bli 

klassificerat som ett eget kapitalinstrument trots att emittenten kan välja att reglera instru-

mentet genom att emittenten utbetalar sina egna egetkapitalinstrument, se p. 16 och p. 20 

b) IAS 32. En sådan reglering kan, såsom HFD anför i HFD 2014 ref. 10, anföras vara 

okarakteristiskt för en skuld då regleringen av instrumentet inte medför en belastning på 

emittentens bolagsförmögenhet. 

Då dessa undantagsregler inte verkar ha varit tillämpliga vid klassificeringen av det 

aktuella finansiella instrumentet och då behandlingen skatterättsligt av instrumentet som 

eget kapital inte ledde till några skattefördelar för den skattskyldige kunde således den 

skattskyldiges redovisning läggas till grund för den skattemässiga klassificeringen av in-

strumentet. Om instrumentet i enlighet med IAS 32 (RFR 2) hade klassificerats som ett 

skuldinstrument hade det dock enligt min tolkning av HFD 2014 ref. 10 behövts utredas 
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om instrumentet enligt IAS 32 (RFR 2) var ett skuldinstrument i enlighet med redovis-

ningsstandardens huvudregler eller undantagsregler varmed det senare men inte det förra 

enligt min mening borde leda till att presumtionen bryts. Ett annat utfall skulle nämligen, 

såsom HFD lyfter fram, riskera att leda till att vinstdispositioner fick dras av som ränta, 

något som skulle kunna urholka den svenska skattebasen. 

Utöver dessa två situationer där presumtionen kan brytas är det enligt min mening svårt 

att ur HFD:s domskäl i HFD 2014 ref. 10 utläsa när presumtionen kan brytas. Inte heller 

framgår det av HFD:s domskäl hur starka skäl som krävs för att en presumtionsbrytande 

grund ska vara förhanden. HFD uttalade nämligen endast att övervägande skäl talade för 

att in casu lägga den skattskyldiges redovisning till grund för klassificeringen av den i 

målet aktuella konvertibeln. Detta är enligt min mening inte ett normativt utan snarare ett 

deskriptivt uttalande såtillvida att HFD här endast verkar ha uttalat att tillräckliga skäl in 

casu förelåg för att utgå från den skattskyldiges redovisning av det aktuella finansiella 

instrumentet. Slutligen framgår det inte heller klart av HFD:s domskäl om presumtionen 

är olika stark beroende på vilket redovisningsregelverk som den skattskyldiges redovis-

ning är upprättad i enlighet med. HFD:s domskäl skulle möjligen kunna anses antyda att 

HFD anser att presumtionen är starkare om redovisningen upprättats i enlighet med ett 

annat redovisningsregelverk än IASB:s regelverk (RFR 2). Det är trots allt endast beträf-

fande årsredovisning upprättad i enlighet med IASB:s regelverk (RFR 2) som HFD anför 

skäl mot att rakt av lägga årsredovisningen till grund för lösandet av i skatterätten oregle-

rade klassificeringsfrågor. Att en sådan invändning endast riktas mot IASB:s regelverk 

(RFR 2) kan även anföras vara logiskt då K1, K2 och K3 till skillnad från IASB:s regel-

verk är upprättade av BFN, en svensk statlig myndighet. Några säkra slutsatser i denna 

fråga kan emellertid enligt min mening inte göras ur en analys av HFD 2014 ref. 10 varför 

frågan för tillfället får anses vara obesvarad. 

 

5.3 Snap-On målet 

Efter HFD:s dom i HFD 2014 ref. 10 har KRS i mål nr 4169 – 4176 – 15 (Snap-On målet) 

haft att bedöma en liknande fråga som den som var föremål för prövning i HFD 2014 ref. 

10. Bakgrunden till Snap-On målet var följande. 

Snap-on Holdings AB var ett helägt dotterbolag till koncernmoderbolaget Snap-on 

Inc., Delaware USA (SOI). Våren 1999 förvärvade SOI externt ett flertal bolag (däribland 
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SB tools S.à.r.l., Luxemburg ’SB Tools’) från CTT Cutting Tool Technology B.V, Ne-

derländerna (CTT BV), ett dotterbolag till Sandvik AB. Därefter, den 17 december 1999, 

bildades Snap-on Holdings AB av SB Tools med avsikt att fungera som ett holdingbolag 

för den svenska delen av verksamheten. Samma dag som Snap-on Holdings AB bildades 

genomfördes en överlåtelse av 100 procent av SB Tools ägande i fyra dotterbolag till SB 

Tools. Överlåtelsen finansierades till 90 procent med ett konvertibelt lån från koncern-

moderbolaget SOI om 865 000 000 kr, ett kortfristigt lån från SOI om 193 906 000 kr 

(vid tillfällen för prövningen i förvaltningsrätten var det kortfristiga lånet redan återbeta-

lat) samt ett ovillkorat aktieägartillskott från SB Tools om 114 500 000 kr. Den 22 juni 

2006 likviderades SB Tools varefter Snap-on Holdings AB därefter blev ett direktägt dot-

terbolag till SOI. 

På grund av det konvertibellån från SOI som användes för Snap-on Holdings AB:s 

förvärv av dotterbolag till SB Tools hade Snap-on Holdings AB en skuld till SOI om 

855 000 000 kr. Denna skuld reglerades av ett avtal benämnt ”Deed of Undertaking”. Av 

Deed of Undertaking (såsom det redovisades i domskälen) framgick, under avtalets punkt 

A, att SOI från Snap-on Holdings AB har förvärvat 16 konvertibel-skuldebrev. Konver-

tiblerna förföll till betalning med 1 000 000 kr vid utgången av respektive år under peri-

oden år 2000 till år 2014. Det sista skuldebrevet om 850 000 000 kr förföll till betalning 

vid utgången av år 2014. Av punkt B i avtalet framgick att SOI och Snap-on Holdings 

AB överenskommit med SB Tools att utöva de konverteringsrättigheter som fastställs i 

instrumenten, det vill säga de 16 konvertiblerna, och att följa avtalet. Vidare framgick av 

avtalet under avsnitt 3 Subscription & Interest, punkt 3.1, att vid det tillfälle och till det 

belopp som framgick av skuldebreven förelåg en obligatorisk skyldighet att konvertera 

kapitalbeloppet till aktier. Av punkt 3.2, samma avtal framgick dessutom att så snart SOI 

erhållit räntebetalning från Snap-on Holdings AB så hade SOI en obligatorisk skyldighet 

att omedelbart återinvestera den erhållna betalningen i aktier i Snap-on Holdings AB. SOI 

skulle motta en ny aktie för varje 5 000 kr som Snap-on Holdings AB betalade.60 

Räntan på lånet beräknades med fem procent och kostnadsfördes med årliga belopp. 

Redovisningsmässigt behandlade således Snap-on Holdings AB transaktionerna som ett 

lån och avkastningen från detta lån som ränta. Frågan som uppkom var om SOI genom 

nämnda transaktioner verkligen lånat ut pengar till Snap-on Holdings AB och om SOI 

                                                           
60 Enligt Förvaltningsrättens anmärkning stod det i avtalet att SOI skulle motta en ny aktie för varje 1 000 

kr som Snap- on Holdings AB betalade.  
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därmed skulle ha rätt att dra av den såsom ränta betecknade löpande avkastningen på det 

såsom lån betecknade avtalet. 

Kammarrätten i Stockholm inledde här sina domskäl med att konstatera att beskattning 

ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning som 

avtalen åsatts. En sådan bedömning kan, enligt kammarrätten, avse inte bara en enstaka 

rättshandling utan även den sammantagna innebörden av flera rättshandlingar. Kammar-

rätten hänvisade därefter till HFD:s uttalanden i HFD 2014 ref. 10 varefter kammarrätten 

konstaterade att omständigheterna i det mål som kammarrätten hade att bedöma liknade 

det mål som var uppe till bedömning i HFD 2014 ref. 10. Kammarrätten fortsatte med att 

framföra att det faktum att bolaget redovisat transaktionerna som lån och räntebetalningar 

inte hade någon avgörande betydelse för bedömningen av avtalens ekonomiska innebörd. 

Kammarrätten kom därför fram till att en sammantagen bedömning av avtalens innebörd 

(konvertibelavtalen och Deed of Undertaking) var att bolagets eget kapital ökade och att 

det som i avtalen benämnts som lån måste vara att se som kapitaltillskott. Mot bakgrund 

av detta valde därför kammarrätten att vägra avdrag för de såsom ränta betecknade betal-

ningarna från Snap-on Holdings AB till SOI. 

Ett problem med KRS domskäl är enligt min mening att det inte klart framgår om 

konvertibelavtalen i emittentens redovisning hade klassificerats tillsammans med eller 

fristående från Deed of Undertaking. Det faktum att KRS inledningsvis i sina domskäl 

uttalar att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd och att 

KRS senare i domskälen uttalar att den skattskyldiges redovisning inte har någon avgö-

rande betydelse för bedömningen av avtalens ekonomiska innebörd kan enligt min me-

ning mot denna bakgrund tolkas på två sätt.  

Enligt det första synsättet kan anföras att KRS ansett att HFD 2014 ref. 10 utgör ett 

renodlat verkliginnebördsmål (en tolkning in casu av en klassificeringsfråga) och att KRS 

därför ansåg att den skattskyldiges redovisning helt enkelt utgör ett av många relevanta 

(men inte ett avgörande) bevis för att avgöra en viss i skatterätten oreglerad klassifice-

ringsfråga. Enligt det andra synsättet kan KRS istället ha ansett att HFD:s uttalanden i 

HFD 2014 ref. 10 innebar att HFD ställt upp en presumtion för att den skattskyldiges 

redovisning ska följas vid bedömningen av klassificeringsfrågor men att denna presumt-

ion kan brytas om redovisningen inte är upprättad i enlighet med god redovisningssed. 

KRS uttalar trotsallt att det faktum att bolaget redovisat transaktionerna som lån och rän-

tebetalningar inte hade någon avgörande betydelse för bedömningen av avtalens ekono-

miska innebörd varmed KRS här kan ha menat att domstolen inte ansåg att konvertibeln 
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var korrekt klassificerad. Detta då konvertibelavtalen i kombination med Deed of Un-

dertaking ledde till att det redan vid avtalens ingående var hundra procent säkert att kon-

vertering skulle ske varför det kan anföras i praktiken vara fråga om ett aktieköp på kredit 

som enligt god redovisningssed borde ha redovisats som ett egetkapitalinstrument. 

Bristen på tydlighet i KRS domskäl om vilket av de ovan två beskrivna synsätten KRS 

haft leder till att det är oklart hur KRS förhållit sig till frågan om att lägga den skattskyl-

diges redovisning till grund för lösandet av klassificeringsfrågor. Några konkreta slutsat-

ser av hur KRS sett på HFD:s uttalanden i HFD 2014 ref. 10 kan därför enligt min mening 

inte göras. Mot denna bakgrund samt då det endast rör sig om uttalanden i en kammar-

rättsdom som därtill överklagats till HFD och därför ännu inte vunnit laga kraft bör enligt 

min mening KRS dom i Snap-On målet i dagsläget inte tillmätas någon större vikt. Ett 

eventuellt prövningstillstånd från HFD i Snap-On målet skulle dock vara önskvärt. Detta 

då HFD då förhoppningsvis skulle kunna ge klarhet i om ett ökat samband mellan redo-

visningen och beskattningen avseende klassificeringsfrågor håller på att utvecklas eller 

om RÅ 2010 ref. 8 och HFD 2014 ref. 10 endast bör ses som in casu avgöranden. 

 

5.4 Kapitelsammanfattning 

Av avsnitt 4.2.1 – 4.2.2 framgår att det existerar rättsfall där den skattskyldiges redovis-

ning enligt min mening tillmätts ett bevisvärde vid bedömandet av klassificeringsfrågor 

som påverkat utfallet i omfångsfrågor, se RÅ 1999 ref. 7. I RÅ 2000 ref. 31 (I) och RÅ 

2010 ref. 95 verkar detta bevisvärde ha varit starkt. 

I RÅ 2004 not. 186 verkar HFD dessutom ta steget längre och därmed låtit den skatt-

skyldiges redovisning helt avgöra den i målet aktuella klassificeringsfrågan som hade 

betydelse för utfallet i en omfångsfråga. I sistnämnda mål förelåg dock klara förarbetsut-

talanden för att den aktuella klassificeringsfrågan skulle lösas med stöd av den skattskyl-

diges redovisning varför RÅ 2004 not. 186 får betraktas som ett in casu avgörande. Detta 

intryck stärks av att HFD några år senare i RÅ 2007 not. 162 verkar ha intagit en skeptisk 

inställning till att låta den skattskyldiges redovisningsrättsliga klassificering av en viss 

tillgång få direkt genomslag i en i skatterätten oreglerad klassificeringsfråga (lagerdefi-

nitionen i 17 kap. 3 § IL). 

I och med HFD:s avkunnande av dom i RÅ 2010 ref. 8 har dock den skattskyldiges 

redovisning, trots brist på förarbetsuttalanden därom, spelat en central roll vid tolkningen 

av 39 kap. 11 § IL. Detta genom att HFD tillsynes ställer upp en presumtion för att den 
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skattskyldiges redovisning ska konsulteras vid tolkningen av rekvisitet fördelning ”på 

skäligt sätt” i 39 kap. 11 § IL, förutsatt att den skattskyldiges redovisning är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed. Viktigt att påpeka här är dock att 39 kap. 11 § IL är 

en mycket speciell regel varför HFD:s uttalanden i RÅ 2010 ref. 8 sedda isolerat bör ge 

sken av att även detta mål utgör ett in casu avgörande. Klassificeringsfrågan som bedöm-

des i RÅ 2010 ref. 8 påverkade likväl en omfångsfråga. 

Den begränsade presumtionen som ställdes upp i RÅ 2010 ref. 8 har dock enligt min 

mening utökats till att i HFD 2014 ref. 10 bli en allmän presumtion om att den skattskyl-

diges redovisning skatterättsligt ska följas vid lösandet av klassificeringsfrågor förutsatt 

att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta oavsett om klas-

sificeringsfrågan påverkar utfallet i en omfångsfråga eller inte. 

Denna presumtion för att lägga den skattskyldiges redovisning till grund för bedömningen 

av klassificeringsfrågor verkar dock kunna brytas 

1. Om redovisningen inte är upprättad i enlighet med god redovisningssed. 

2. Om den skattskyldiges redovisning är upprättad i enlighet med god redovisnings-

sed men den klassificeringsfråga som är föremål för bedömning inte är tillfreds-

ställande reglerad i det av den skattskyldige tillämpade redovisningsregelverket. 

Den skattskyldiges redovisning kan nämligen i detta läge inte ”förutsättas” ge 

uttryck för den ekonomiska och den faktiska innebörden av företeelsen under be-

dömning 

3. Om den skattskyldiges redovisning är upprättad i enlighet med god redovisnings-

sed men den klassificeringsfråga som är föremål för bedömning är reglerad på ett 

sådant sätt i det av den skattskyldige tillämpade redovisningsregelverket att den 

redovisningsmässiga klassificeringsbedömningen är mycket komplicerad. Ett ex-

empel på detta kan vara om en redovisningsrättslig klassificering av ett finansiellt 

instrument medfört att instrumentet med stöd av undantagsbestämmelserna i IAS 

32 (RFR 2) blivit ett skuldinstrument. 

Genom RÅ 2010 ref. 8 och HFD 2014 ref. 10 kan enligt min mening anföras att ett för-

hållandevis starkt samband mellan redovisningen och beskattningen avseende klassifice-

ringsfrågor håller på att utvecklas. Många frågor kring omfattningen av detta samband 

kvarstår dock likväl fortfarande, inte minst vad gäller ramarna kring HFD:s i HFD 2014 

ref. 10 allmänna presumtion. Ett beviljat prövningstillstånd från HFD i det i avsnitt 5.4 så 

kallade Snap-On målet är mot denna bakgrund välkommet. Ett prövningstillstånd skulle 

nämligen kunna komma att bringa klarhet i om det tillsynes växande samband mellan 
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redovisningen och beskattningen avseende klassificeringsfrågor kommer att fortsätta att 

utvecklas eller om RÅ 2010 ref. 8 och HFD 2014 ref. 10 i framtiden endast kommer att 

behandlas som in casu avgöranden. 
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6 Avslutande reflektioner kring det utökade sambandet 

Såsom redogörelsen i kapitel 4 och 5 visat verkar HFD sedan slutet på 90-talet i stigande 

grad ha beaktat den skattskyldiges redovisning vid bedömningen av klassificeringsfrågor 

och detta trots att klassificeringsfrågorna påverkat utfallet i omfångsfrågor. Till en början 

verkar detta beaktande främst ha skett i form av att den redovisningsrättsliga klassifice-

ringen av en viss rättshandling eller företeelse tillmätts ett visst bevisvärde vid lösandet 

av klassificeringsfrågan. Genom den utveckling som möjligen kan sägas ha börjat redan 

genom RÅ 2000 ref. 31 (I) men som definitivt fått fart genom HFD 2014 ref. 10 har dock 

den redovisningsrättsliga klassificeringen på ett generellt plan fått allt större betydelse på 

detta område. Denna utveckling har enligt min mening lett till att det idag föreligger en 

presumtion för att den skattskyldiges redovisning ska läggas till grund för lösandet klas-

sificeringsfrågor. Frågan som ska behandlas i detta avsnitt är varför HFD skulle vilja få 

till stånd ett ökat samband mellan redovisningen och beskattningen såvitt avser i skatter-

ätten oreglerade klassificeringsfrågor. 

Till att börja med bör här påminnas om att skatterätten, mot bakgrund av att omfångs-

regler på grund av föreskriftskravet i 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. och 8 kap. 3 § 1 st. RF måste 

föreskrivas i lag, är ett i relation till redovisningsrätten förhållandevis trögreglerat rätts-

område.61 Att förändra skatterättens omfångsregler kan således vara en betungande pro-

cess och ett införande av alltför många omfångsregler i syfte att i detalj fånga in alla nya 

företeelser som ständigt dyker upp i vår moderna värld kan dessutom riskera att göra 

skattelagstiftningen svåröverskådlig. Om å andra sidan omfångsreglerna, såsom situat-

ionen ser ut idag, är färre till antalet men istället vagt utformade för att därigenom få ett 

bredare uppsamlingsområde uppkommer dock ett stort behov av att tolka dessa omfångs-

regler. Domstolarna behöver då effektiva tolkningsverktyg för att klara av denna uppgift, 

inte minst i dagens moderna och föränderliga värld.62 Fram till HFD:s avgörande i HFD 

2014 ref. 10 har detta verktyg främst bestått av verkliginnebördsdoktrinen varigenom 

domstolarna på förhållandevis fria grunder tolkningsvägen passat in nya företeelser i det 

existerande skatterättsliga regelverket. 

                                                           
61 Såsom framgått ovan i avsnitt 2.2 är det dock omdebatterat om den kompletterande normgivningen 

inom redovisningsrätten strider mot föreskriftskravet. Denna fråga kommer dock, såsom påpekades i 

nämnda avsnitt, inte att beröras i denna uppsats. 
62 Jfr. Burmeister lic. avhandling, s. 19. 
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Med tiden verkar det emellertid som att problem ansetts ha uppstått med att blint förlita 

sig på att domstolarna utan vägledning tolkningsvägen ska kunna tackla den ständigt för-

ändrande omvärlden. Utan tydlig vägledning från skrivna rättskällor om hur en viss rätts-

handling eller företeelse ska klassificeras får nämligen domstolarna till stor del förlita sig 

på sin egen uppfattning i dessa frågor. Detta kan visserligen anföras inte vara något större 

problem så länge domstolarna är transparenta med de skäl som de grundar en viss tolkning 

på. På detta sätt kan en successiv praxis kring olika definitioner växa fram. Såsom 

Leidhammar och Lindkvist kunnat konstatera i sin praxisstudie verkar HFD emellertid i 

många verkliginnebördsmål med stöd av officialprincipen i 8 § Förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) (FPL) ha utfört långtgående prövningar av relevanta omständigheter som gått 

utöver parternas åberopade omständigheter.63 Anledningen till dessa långtgående official-

prövningar verkar ha sin grund i att de rättshandlingar eller företeelser som kommit upp 

till bedömning hos HFD har varit komplicerade att klassificera varför den skattskyldige 

och SKV haft svårt att åberopa adekvata omständigheter för klassificeringen, se exem-

pelvis RÅ 1998 ref. 58 (I) och RÅ 2008 ref. 41. Den långtgående officialprövningen i 

verkliginnebördsmål verkar således ha lett till en i realiteten skiftande och oklar fördel-

ning av bevisbördan mellan SKV och den skattskyldige beträffande frågan om hur en viss 

rättshandling eller företeelse ska klassificeras.  

Verklig innebördsdoktrinen verkar således ha fått oklara ramar och kan därför uppfatt-

tas som starkt in casu baserad och därmed oförutsägbar. Detta är enligt min mening farligt 

mot bakgrund av att HFD tillsynes verkar ha uppfattat bristande redovisning av en viss 

företeelses karaktär såsom ett givande av en oriktig uppgift varmed skattetillägg eller ef-

tertaxering kunnat komma i fråga, se exempelvis RÅ 1989 ref. 32, RÅ 2006 ref. 66 samt 

RÅ 2008 ref. 41. Det är här intressant att påtala att HFD i RÅ 2009 ref. 69 uttalade att i 

mål där det är fråga om mycket ingripande åtgärder så kan officialprincipen tillämpas i 

viss utsträckning, men inte så långt att den ersätter offentlig parts ansvar att åberopa grun-

derna för sin talan. I den mån HFD genomdrivit en mycket långtgående officialprövning 

i ett mål om verklig innebörd och därmed exempelvis utdömt skattetillägg på omständig-

heter som inte åberopats av någon av parterna (SKV eller den skattskyldige) kan således 

enligt min mening ifrågasättas om ett sådant förfarande är förenligt med bestämmelserna 

om en rättvis rättegång enligt artikel 6 i EKMR.64 

                                                           
63 Se Leidhammar och Lindkvist, s. 316. 
64 För samma åsikt, se Leidhammar och Lindkvist 2010, s. 316. 
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Det är mot denna bakgrund som RÅ 2010 ref. 8 och HFD 2014 ref. 10 enligt min 

mening bör ses. Till skillnad från i det skatterättsliga regelverket finns nämligen en hel 

del mycket detaljerade klassificeringsregler, exempelvis vad beträffar K3:s och IASB:s 

regelverk för klassificering av finansiella instrument, för hur den verkliga innebörden av 

företeelser ska bedömas, se IAS 32 samt p. 22.5 – 22.10 K3.65 Istället för att överlåta åt 

domstolen att efter till synes eget skön avgöra vilka omständigheter som ska avgöra frå-

gan om en viss företeelses verkliga innebörd kan då istället de välutvecklade redovis-

ningsrättsliga regelverken presumeras utgöra utgångspunkten för bedömningen av en 

klassificeringsfråga i den mån dessa välutvecklade redovisningsrättsliga klassificerings-

regler är tillämpliga. Genom detta skapas då inte endast ett effektivt skydd för den svenska 

skattebasen i form av att, såsom HFD uttrycker i HFD 2014 ref. 10, en verkliginnebörd-

smetod kan sägas vara inbyggd i de redovisningsrättsliga regelverken. Dessutom uppstår 

nämligen en ökad transparens och förutsebarhet kring tolkandet av omfångsregler varmed 

de skattskyldiga i högre utsträckning kan förutse konsekvenserna av deras rättshandlande. 

Således skulle här den skattskyldige vid bedömningen av en klassificeringsfråga kunna 

hänvisa till hur klassificeringsfrågan lösts i den skattskyldiges redovisning varefter den 

skattskyldige därefter presenterar grunder för att den skattskyldiges redovisning står i 

överensstämmelse med god redovisningssed. Det blir därefter upp till SKV att bevisa att 

en presumtionsbrytande grund är för handen som medför att den skattskyldiges redovis-

ning inte ska läggas till grund för bedömningen av den i skatterätten oreglerade klassifi-

ceringsfrågan. 

Visserligen kan här anföras att de redovisningsrättsliga regelverken innehåller förhål-

landevis många moment innebärande subjektiva bedömningar från de skattskyldigas sida 

varför ett alltför vidlyftigt användande av redovisningsrättsliga regler för lösandet av i 

skatterätten oreglerade klassificeringsfrågor kan leda till att den skattskyldige ges möjlig-

heter att på ett otillbörligt sett påverka dennes skattesituation. Därtill kan anföras att det 

faktum att olika företag tillämpar olika redovisningsregelverk skulle medföra att skatte-

situationen företagen skulle komma att se olika ut. Dessa problem är självfallet värda att 

beakta och har enligt min mening redan beaktats genom att HFD i HFD 2014 ref. 10 i 

sina uttalanden inte reservationslöst låter den skattskyldiges redovisning ligga till grund 

för lösandet av klassificeringsfrågor. Viktigt är dock här att HFD inte utformar så pass 

många presumtionsbrytande grunder att presumtionen i praktiken blir ihålig. I en sådan 

                                                           
65 Jag bortser här från K1 och K2:s formaliserade och skatteanpassade redovisningsregelverk. 
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situation skulle nämligen en tillbakagång för domstolarna och de skattskyldiga till att till 

synes inte ha några riktlinjer alls vara ett faktum varmed domstolarna då är tvungna att 

återigen utföra verkliginnebördsbedömningar. Om rättstillämpningen ska bli mer förut-

sebar samtidigt som den svenska skattebasen ska skyddas ser jag därför i dagsläget ingen 

bättre lösning än att den skattskyldiges redovisning och god redovisningssed ges ett större 

inflytande vid lösandet av klassificeringsfrågor. Om en särskild redovisningsrättslig klas-

sificeringsregel i detta läge leder till ett skattemässigt otillfredsställande resultat då den 

appliceras vid den skatterättsliga klassificeringen kan nämligen lagstiftaren ytterst alltid 

lagreglera frågan varmed den skatterättsliga regleringen då tar över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag 

Prop. 2004/05:24, Internationell redovisning i svenska företag 

Prop. 1999/2000:2, Inkomstskattelagen 

Prop. 1998/99:130, Ny bokföringslag m.m. 

Prop. 1995/96:10, Års- och koncernredovisning 

Prop. 1993/94:50, Fortsatt reformering av företagsbeskattningen 

Prop. 1975:104, Regeringens proposition med förslag till ny bokföringslag m.m. 

Prop. 1973:90, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riks-

dagsordning m.m.; given till Stockholms slott den 16 mars 1973 

Prop. 1971:30, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar, m.m. 

SOU 1973:57, Förslag till bokföringslag betänkande 

SOU 1967:49, Förslag till lag om skyldighet att föra räkenskaper, m.m. betänkande 

SOU 1964:27, Lag om förvaltningsförfarandet Besvärssakkunnigas slutbetänkande 

 

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen – referatmål 

HFD 2016 ref. 35 

HFD 2014 ref. 10 

HFD 2012 ref. 13 

HFD 2011 ref. 35 

RÅ 2010 ref. 95 

RÅ 2010 ref. 51 

RÅ 2010 ref. 40 

RÅ 2010 ref. 8 

RÅ 2009 ref. 69 

RÅ 2008 ref. 41 

RÅ 2007 ref. 38 

RÅ 2006 ref. 66 

RÅ 2004 ref. 27 

RÅ 2004 ref. 4 

RÅ 2001 ref. 21 (I) 



 

56 
 

RÅ 2000 ref. 64 

RÅ 2000 ref. 31 (I) 

RÅ 1999 ref. 7 

RÅ 1998 ref. 58 (I) 

RÅ 1998 ref. 6 

RÅ 1989 ref. 62 (I) och (II) 

RÅ 1989 ref. 32 

RÅ 1988 ref. 65 

RÅ 1987 ref. 145 

RÅ 1987 ref. 78 

RÅ 1985 1:10 

RÅ 1984 1:39 

RÅ 1983 1:42 

 

Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen - notismål 

RÅ 2009 not. 196 

RÅ 2007 not. 162 

RÅ 2004 not. 186 

RÅ 1992 not. 624 

 

Domar från kammarrätten i Stockholm 

Mål nr 4169 – 4176 15 

 

Skatterättsnämnden 

Dnr 118-14/D, avkunnat den 7 januari 2016 

 

Litteratur 

Bjuvberg, Jan, Företagsekonomi för jurister – Redovisning, räkenskapsanalys och kalky-

lering, andra upplagan, utgiven 2013 (cit: Bjuvberg 2013) 

Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattningen, utgiven 2006 (cit: Bjuvberg 

avhandling) 

Burmeister, Jari, Verklig innebörd – En studie av inkomstskattepraxis, utgiven 2012 (cit: 

Burmeister lic. avhandling) 



 

57 
 

Burmeister, Jari, Internprissättning och omkarakterisering – En studie av möjligheten att 

omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen, utgiven 

2016 (cit: Burmeister avhandling) 

Dahlberg, Mattias, Ränta eller kapitalvinst – Grundproblem i kapitalinkomstbeskatt-

ningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och 

eget kapital, utgiven 2011 (cit: Dahlberg 2011) 

Hilling, Axel, Income Taxation of Derivatives and other Financial Instruments – Econo-

mic substance versus legal form – A study focusing on Swedish non-financial companies, 

utgiven 2007 (cit: Hilling 2007) 

Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, utgiven 1995 (cit: Hul-

tqvist avhandling) 

Kellgren, Jan, Bjuvberg, Jan, Redovisning och beskattning – om redovisningens bety-

delse för inkomstbeskattningen, tredje upplagan, utgiven 2014 (cit: Kellgren och Bjuv-

berg 2014) 

Knutsson, Margit, Norberg, Claes, Thorell, Per, Redovisningsfrågor i skattepraxis, tredje 

upplagan, utgiven 2012 (cit: Norberg m.fl. 2012) 

Leidhammar, Börje, Lindkvist, Gustav, Bevisning i mål om genomsyn, utgiven 2010 (cit: 

Leidhammar och Lindkvist 2010) 

Leidhammar, Bevisprövning i taxeringsmål, utgiven 1995 (cit: Leidhammar avhand-

ling) 

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon Al-

mendal, Teresa, Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, del I, utgiven 2015 (cit: 

Lodin m.fl. 2015) 

Norberg, Claes, Festskrift till Nils Matsson, Omfångsfrågan kontra periodiseringsfrågan 

i näringsverksamhet, s. 327 – 344, utgiven 2005 (cit: Norberg i festskrift till Mattsson) 

Simon Almendal, Teresa, Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, utgiven 2005 

(cit: Simon Almendal avhandling) 

Tivéus, Ulf, Jacobsson, Sara, Skatt på finansiella instrument, utgiven 2013 (cit: Tivéus 

och Jacobsson 2013) 

Thorell, Per, Skattelag och affärssed, utgiven 1984 (cit: Thorell avhandling) 

Thorell, Per, Redovisning och juridik, utgiven 2008 (cit: Thorell 2008) 

 

 

 



 

58 
 

Skattenytt 

Tivéus, Ulf, Tvingande konvertibel – eget eller främmande kapital?, Skattenytt 2014, s. 

274 – 285 (cit: Tivéus i SN 2014) 

Olsson, Stefan, Avdragsrätt för ränta på konvertibler, Skattenytt 2014, s. 286 – 288 (cit: 

Olsson i SN 2014) 

 

Svensk skattetidning 

Bjuvberg, Jan, Skattemässig hantering av ”tvingande” konvertibler – en rättsfallskom-

mentar, Svensk skattetidning 2014/2, s. 153 – 168 (cit: Bjuvberg i SST 2014) 

Burmeister, Jari, HFD om verklig innebörd – andra halvåret 2012 till och med 2014, 

Svensk skattetidning 2015/5, s. 458 – 487 (cit: Burmeister i SST 2015) 

Hultqvist, Anders, Sambandet redovisning och beskattning i ett konstitutionellt perspek-

tiv, Svensk skattetidning 2009/3, s. 250 – 266 (cit: Hultqvist i SST 2009) 

 

Internetbaserade källor 

http://niclasvirin.com/rattsfall/2014-4745-13/2014-4745-13.shtml (hämtad den 13 febru-

ari 2017) (cit: Virins blogg) 

http://www.finra.org/investors/alerts/reverse-convertibles-complex-investment-vehicles 

(hämtad den 13 februari 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://niclasvirin.com/rattsfall/2014-4745-13/2014-4745-13.shtml
http://www.finra.org/investors/alerts/reverse-convertibles-complex-investment-vehicles

