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1  Inledning
1.1  Bakgrund

Sakbegreppet infördes i det svenska skatteförfarandet för mer än två decennier sedan 

då man övergick från en beloppsprocess till sakprocess. Lagstiftaren lämnande dock 

inte en tydlig definition av vad som faktiskt utgjorde saken, eller frågan, i förfarandet.  

Detta har istället ankommit på praxis att definiera. I samband med övergången till sak-

process fördes diskussionen om hur detta begrepp skulle komma att  utformas. Sedan 

dessa har en det kommit en del praxis på området samt en del artiklar, även om det inte 

skrivit så mycket under senare år. Däremot har frågan om vad som faktiskt är saken i 

skatteförfarandet varit föremål för prövning och därigenom har begreppet till viss del 

definierats. 

1.2 Syfte och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som utgör saken, alltså den fråga som 

är föremål för prövning, i skatteförfarandet. Detta kommer att göras främst genom en 

studie av hur saken kommit att definieras i praxis. Utgångspunkten har varit  det civil-

rättsliga sakbegreppet och de olika metoder som utvecklats av Karl Olivencrona och 

Per Olof Ekelöf angående avgränsningen av saken. Dessa olika metoder kommer att 

diskuteras genom uppsatsen för att undersöka vilken metod som rättstillämparen valt. 

Viss diskussion kommer även föras kring lämpligheten och resultatet av sakbegreppets 

utformning. Som inramning för frågeställningen har Lag (1995:575) mot skatteflykt, 

skatteflyktslagen, och hur denna används som grund för yrkande i rätten valts. Att just 

denna specifika lag har valts är för att det nyligen kommit ett mål från Högsta förvalt-

ningsdomstolen som handlat om skatteflyktlagens tillämplighet men som kan anses ha 

fått  en oklar utgång i förhållande till vad som ursprungligen prövades. I genomgång av 

praxis har även andra mål tagits med för att  illustrera hur sakbegreppet  har utvecklats 

genom praxis. Däremot har större vikt lagts vid de mål som innefattar skatteflyktsla-

gen som grund för talan och dessa mål analyseras därför mer ingående.

Frågeställningen avgränsas även till att behandla rättskraften som processhinder och 

inte dess prejudiciella betydelse. Detta innebär att  uppsatsen avser att utreda när en 
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fråga redan anses prövad och därför inte kan anhängiggöras i domstol vid ett senare 

tillfälle samt om en taleändring kan göras i pågående mål. Rättskraft  mellan civilrätt 

och förvaltningsrätt kommer inte att beröras, alltså om en dom om exempelvis ägande-

rätt  till en fastighet i ett  tvistemål eller ett mål om skattebrott kan läggas till grund för 

ett  skattemål i förvaltningsdomstolarna. Uppsatsen syftar endast till att  beröra en 

mindre del i skatteförfarandet och rättskraften mellan civilrätt och förvaltningsrätt är 

utanför uppsatsens frågeställning. 

De materiella bestämmelser som tillämpas av domstolen i de mål som refereras, och 

som även till viss del kommer att användas i fiktiva fall och problemställning, kommer 

inte att redogöras för i någon större utsträckning. Tillämpliga bestämmelser kommer 

att  gås igenom översiktligt  men inte ges någon vidare analys eftersom fokus är tänkt 

att  ligga på förfarandefrågorna och inte på de materiella bestämmelserna om beskatt-

ning. 

1.3 Metod 

Den metod som används är rättsdogmatisk då den avser att utröna det rättsläge som 

råder, men även till viss del ifrågasätta konsekvenserna av rättsutvecklingen. De 

rättskällor som studerats är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, artiklar och övrig litte-

ratur. Utgångspunkten har varit att studera lagstiftarens intentioner vid övergången till 

sakprocess, det vill säga hur lagstiftaren tänkte att  detta begrepp skulle ta sig uttryck i 

förfarandet och vilka influenser som låg bakom utformningen. Eftersom det efter 

övergång till sakprocess fördes en diskussion om vilka influenser som borde få star-

kast inflytande har även denna diskussion återgetts, om än mycket komprimerat. Det 

har lagts relativt stor vikt vid rättsfall. Anledningen till detta är att de har stor betydelse 

för skatteprocessen då vad som utgör saken, eller frågan i ett mål, inte finns uttryckt i 

lagtext. Lagstiftaren uttryckte redan vid övergången till sakprocess att detta ska ut-

vecklas genom praxis.

I den avslutande delen av uppsatsen kommer ett exempelfall användas mot bakgrund 

av den redogörelse som tidigare gjorts för vad som utgör saken i skatteförfarandet. 

Fallet handlar om hur en skattskyldig ägare av ett  fåmansföretag försöker undgå 
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3:12-bestämmelserna. De problem som kommer att tas upp  baseras på huruvida skatte-

flyktslagen kan åberopas som grund för Skatteverkets yrkande om beskattning enligt 

3:12-bestämmelserna i några olika scenarion och vad som därmed kommer att utgöra 

saken; alltså vad som faktiskt prövas i målet. 

1.4 Material 

När det gäller lagstiftningen har skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, gällande se-

dan 1 januari 2012, såväl som föregångarna taxeringslagen (1990:324), TL, och skat-

tebetalningslagen (1997:483), SBL, studerats och dessa kommer genomgående i upp-

satsen att behandlas parallellt. Anledningen till att även upphävda författningar kom-

mer att behandlas är dels att de fortfarande är tillämpliga på en mängd taxeringar och 

pågående mål men även att de nya bestämmelser som är aktuella för uppsatsen i stort 

bygger på den äldre lagstiftningen. När lagtext omnämns kommer mestadels SFL 

nämnas i löpande text och den äldre motsvarigheten att omnämnas i en fotnot. Till den 

del vissa begrepp eller företeelser förklaras mer utförligt i de förarbeten som tillhör 

den äldre lagstiftningen kommer hänvisningar till dessa att ske. Förarbetena till SFL 

hänvisar även på ett flertal ställen till äldre förarbeten, exempelvis förarbetena till TL i 

samband med övergång till sakprocess.

Begreppet fåmansföretag har också använts och då syftas på företag som träffas av be-

stämmelserna i 57 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229), IL, och det regelverk som 

gäller för uppdelning av utdelning i de olika inkomstslagen kapital och tjänst. På vissa 

ställen har begreppet 3:12-regler använts och då främst för att det använts i den källa 

som tas upp eller citeras. 

Litteratur som tar upp sakbegreppet i skatteförfarandet är vid tiden för denna uppsats 

begränsat. Till viss del har litteratur från civilprocessen som tar upp sakbegreppet stu-

derats. Anledningen till detta är att  vad som utgör saken i skatteförfarandet är baserat 

på civilrättens sakbegrepp. Även ett flertal artiklar som skrevs i samband med över-

gången till sakprocess kommer att  tas upp. Artiklarna är relativt gamla men kan fortfa-

rande tillmätas relevans då inte mycket nytt tillkommit, i vart  fall inget som diskuterar 

sakbegreppet så ingående som det gjordes när sakprocessen infördes. Skatteverkets 
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handledningar för taxeringsförfarandet har använts i arbetet. På de områden som är 

relevanta för uppsatsen är inte handledning för SFL ännu utkommen och därför har 

äldre versioner tillhörande TL studerats. 

Det fiktiva fall som används för att illustrera problematik är hämtat från Skatteverkets 

hemsida. Anledningen till varför detta är intressant är dels att Skatteverket själva anger 

att  de avser försöka få skatteupplägg av den typen prövat i domstol men även för att 

det passar väl in i frågeställningen då det behandlar såväl 3:12-bestämmelserna som 

skatteflyktslagen. 

1.5 Disposition

Uppsatsen börjar med en presentation av saken i skatteförfarandet med utgångspunkt i 

vad som sades i förarbetena när sakbegreppet introducerades i skatteprocessen. Däref-

ter kommer sakbegreppet i civilrätten översiktligt presenteras, då detta ligger till grund 

för sakbegreppets utformning i skatteförfarandet. Mycket översiktligt  kommer sedan 

den diskussion som följde efter att sakbegreppet introducerats i skatteprocessen att re-

dovisas. Rättsfallen som utvecklat vad som utgör saken på skatteområdet har givits 

relativt stort utrymme i uppsatsen eftersom sakbegreppets utveckling skett genom 

praxis. Dessa kommer att utgöra grund för diskussionen av ett fiktivt fall som uppsat-

sens avslutande del kommer att behandla.
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2 Saken i skatteförfarandet
2.1 Inledning

Det är väsentligt att kunna definiera vad som utgör saken, alltså den fråga som är fö-

remål för prövning, för att kunna definiera vilka taleändringar som parterna kan göra  

under processen gång. Definitionen av saken styr även vad som senare inte kan prövas 

eftersom det omfattas av en tidigare doms rättskraft och därmed utgör res judicata. 

Kapitlet börjar med sakbegreppets införande i skatteprocessen i samband med TL, vil-

ket gjordes med civilrätten som förlaga. För att få en förståelse för vad som utgör sa-

ken och hur detta begrepp har kommit att utvecklas och fortfarande utvecklas kommer 

därför Olivencrona och Ekelöfs modeller för definitionen av saken att presenteras. Då 

det inte var helt självklart vilken tillämpning som var bäst anpassad för skatteproces-

sen fördes diskussion i litteraturen upp om vilken tolkning som var mest lämpad. Den-

na diskussion kommer att  redogöras för översiktligt  med avsikt att belysa problemati-

ken. Hur sakbegreppet utvecklats i praxis kommer att diskuteras i kapitel fyra.  

2.2 Skatteprocessen som sakprocess

Skatteprocessen övergick från att vara en beloppsprocess till en sakprocess i samband 

med införandet av TL. Anledningen till övergången var att omprövningsförfarandet 

krävde detta. För att kunna genomföra detta krävdes en övergång till sakprocess efter-

som det måste vara tydligt definierat vad som prövas, alltså vad som utgör saken, samt 

vilka taleändringar som var otillåtna respektive tillåtna.1  Det fanns även processeko-

nomiska skäl som att mål av enklare beskaffenhet skulle komma att prövas längre ner i 

instansordningen.2 

Att skatteprocessen utgör en sakprocess innebär att domstolen genom dom tar ställ-

ning i sak, exempelvis om en person är skattskyldig för en viss inkomst eller inte. Det 

är sedan skattemyndighetens uppgift att räkna ut konsekvenserna för den skattskyldi-

ge, det vill säga vilken skatt som ska betalas. Detta sker praktiskt genom att Skattever-

11
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ket fattar ett beslut om taxeringsåtgärd alternativt ett beslut om beskattningsåtgärd.3 

För att  kunna avgöra hur långt en doms rättskraft sträcker sig krävs att man vet vad 

som prövats i ett mål; alltså vad som är saken. Det innebär även att den klagande inte 

kan ändra sin talan så att den kommer att omfatta en annan sak än den som är uppe till 

prövning i det aktuella målet.4 

2.2.1 Sakbegreppet i förarbetena 

Vad som faktiskt  är saken, eller frågan, finns inte angivet i lagtext. Vid övergång till 

sakprocess, i samband med införandet av TL, sades i förarbetena att  saken identifieras 

normalt av de yrkanden som framställs och omständigheter [grunder] som åberopas 

som stöd därför.5  Departementschefen uttalade i förarbetena till lagen att processföre-

målet utgjordes av en enskild fråga i en sakprocess.6  Avseende rättskraften uttalades 

att  det är den omtvistade skattefrågan, vilket ofta utgörs av en inkomst- eller avdrags-

post, som nu skulle utgöra processföremålet.7  Det tidigare förfarandet med belopp-

process innebar att det yrkade beloppet utgjorde processens ram. En nyhet med sak-

process var att rättskraften nu inte skulle komma att omfatta hela taxeringen, utan en-

dast den numer avgränsade skattefrågan.8 Till den del beloppsmässiga yrkanden görs i 

ett  mål om taxering hör dessa till saken och inte själva beloppet i sig och utgör därmed 

inte processens ram.9 Detta innebär att varje del av en skattskyldigs taxering som inte 

hör till den prövade skattefrågan numer kan tas upp till omprövning vid ett senare till-

fälle, förutsatt att förutsättningar som tidsfrister med flera är uppfyllda.10 

12

3 Remstam, Maj-Britt, Nya regler om beskattningsförfarandet och skatteprocessen, Skattenytt 1991 s. 
177-201, Riksskatteverkets Handledning för taxeringsförfarandet, 1996 s. 515-519, prop. 2010/11:165 
s. 611-613. 

4 Almgren, Karin; Leidhammar, Börje, Skatteprocessen, Nordstedts Juridik AB, Andra upplagan, 2012, 
s. 163-165.

5 Prop. 1989/90:74 s. 396.

6 Ibid s. 370. 

7 Ibid s. 374-376.

8 Ibid s. 374, Bergström, Sture, Rättskraftsfrågor i den nya skatteprocessen, Skattenytt 1991 s. 203-231. 

9 Remstam, Maj Britt, Processuella frågor m.m., Skattenytt 1991 s. 408-432.

10 Almgren m.fl. s. 164-165. 



Sakprocessen innebär även att en äkta kvittningsinvändning inte kan göras. Med detta 

menas att om en part åberopat en viss grund i en process måste den motfakta som den 

andra parten åberopar röra samma grund.11  Om en skattskyldig exempelvis yrkat av-

drag för resor till och från arbetet  då tidsvinsten blir minst två timmar måste Skatte-

verkets motargument något förenklat handla om resorna och tidsvinsten. 

2.3 Rättskraft och taleändring i skatteförfarandet

Vikten av att en dom ska ha rättskraft  i skattemål motiveras dels av att den skattskyl-

dige ska kunna förlita sig på domens innehåll och inte behöva oroa sig för en ny pro-

cess. Men det finns även processekonomiska skäl som syftar till att inte betunga dom-

stolsväsendet med alltför många processer.12  Definitionen av vad som utgör saken får 

betydelse eftersom det avgör vad som kommer att omfattas av en doms rättskraft. En 

begränsning av rättskraften är att en dom i ett skattemål inte sträcker sig längre än till 

det taxeringsår och det  skatteslag som målet gällt.13  Departementschefen uttalade i 

förarbetena till TL att rättsföljden i målet styr vilka omständigheter som prekluderas, 

på motsvarande sätt som i civilrätten.14 Bestämmelsen om res judicata15 anger att Skat-

teverket inte får pröva en fråga som redan avgjorts i allmän förvaltningsdomstol.16 

Omprövning kan inte heller ske om ärendet överlämnats till allmän förvaltningsdom-

stol då det är fråga om litis pendens.17  Bestämmelserna om rättskraft och vad som är 

res judicata är nära förknippande med vad som är en tillåten taleändring i ett 

skattemål.18 Talan får ändas endast på så vis att en ny fråga inte förs in i målet.19 En ny 

13

11 Ibid s. 163-164. För ytterligare läsning om se Ekelöf, Per Olof; Bylund, Torleif; Edelstam, Henrik, 
Rättegång, tredje häftet, Norstedts Juridik AB, 2006, 7:e upplagan s. 193-200 och Olivencrona, Karl, 
Rätt och dom, PA Nordstedts och Söners förlag, 1966, Andra upplagan, s. 301-309. 

12 Alhager, Eleonor, Rättskraft i skatteprocessen, Norstedts Juridik AB, 2003 s. 61.

13 Prop. 1989/90:74 s. 375-376. 

14 Ibid.

15 66 kap. 3 § första stycket SFL. Paragrafen motsvarades tidigare av 4 kap. 8 och 12 §§ TL och 21 kap. 
3 § 1 och 3 st. SBL. I förarbetena till SFL anges att regeln om res judicata ersätter tidigare bestämmelser 
i TL och SBL och hänvisning görs till förarbetena till dessa författningar, se Prop. 2010/11:165 1073.

16 Se exempelvis RÅ 2009 ref. 22 som rörde efterbeskattning. 

17 Prop. 1989/90:74 s. 403, prop. 2010/11:165 s. 1074. 

18 Bergström 1991 s. 203-231.

19 67 kap. 32 § SFL. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1990-0324_K4_P8?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1990-0324_K4_P8?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1990-0324_K4_P12?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1990-0324_K4_P12?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0483_K21_P3?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0483_K21_P3?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0483_K21_P3?versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1997-0483_K21_P3?versid=146-1-2005


omständighet får åberopas om den inte ändrar själva saken i målet.20  Det står den kla-

gande fritt att inskränka sin talan under pågående process.21  Det framhålls även i för-

arbetena till TL vikten av överensstämmelse mellan vilka taleändringar som är möjliga 

att  göra i en process och vad som senare kommer att omfattas av en doms rättskraft.22 

Om en viss taleändring inte tillåts för att  det anses vara en annan sak än den som är 

föremål för prövningen borde alltså denna nya sak kunna väckas i ett senare skede. I 

förarbetena nämns en rad exempel på vad som bör kunna prövas igen i förhållande till 

vad som tidigare avgjorts och där uttalar departementschefen att 

”I de anförda exemplen bör man normalt  således knappast låta den övergri-

pande bedömningen, nämligen om det över huvud taget föreligger avdrags-

rätt  för köksinredning resp. facklitteratur, få hindra att en ny talan väcks om 

någon annan delpost, även om denna har ett nära samband med en delpost 

som redan varit föremål för prövning. Av samma skäl bör exempelvis, om 

avdrag medgivits i ett  mål för en kostnad i inkomstslaget rörelse, fråga hu-

ruvida den skattskyldige drivit rörelse kunna få prövas igen i ett annat mål 

om avdrag för egenavgifter. De förutsättningar på vilka en dom vilar bör 

alltså få prövas på nytt i en ny rättegång. Det bör emellertid noteras att den 

redan gjorda bedömningen självfallet kan få betydelse ur bevissynpunkt.”23

Tillkommer nya omständigheter som inte kunnat förutses vid den tidigare domen, så 

kallade facta supervenientia, kommer dessa inte att omfattas av rättskraften och såle-

des inte utgöra rättegångshinder.24

14

20 67 kap. 31-32 §§ SFL. Paragraferna ersätter 6 kap. 18-19 §§ TL samt 22 kap. 13 § SBL.

21 67 kap. 31 § 2 st 2 SFL. 

22 Prop. 1989/90:74 s. 371. 

23 Ibid s. 375.

24 Ibid s. 375-376, 403. Almgren m.fl. s. 171. 



2.3.1 Sammanfattande exempel

Om en skattskyldig person nekats avdrag för resor till och från arbetet för ett beskatt-

ningsår kan det föras en process om det nekade avdraget. Det belopp som avdraget 

yrkas med utgör inte själva saken utan saken utgörs av huruvida avdraget ska medges 

eller inte. Till stöd för detta kan vissa grunder åberopas, exempelvis att det  inte är möj-

ligt att resa kommunalt på grund av obekväm arbetstid då kommunaltrafik inte går el-

ler att  tidsvinsten med att ta egen bil blir så pass stor i jämförelse med att åka kommu-

nalt. Detta kommer då att utgöra två grunder till varför det yrkade avdraget  ska med-

ges. En tillåten taleändring skulle därmed kunna vara att växla mellan de olika grun-

derna eftersom de rör samma yrkade avdrag. Vill personen i ett senare skede föra pro-

cess om ett  annat avdrag, låt  säga för arbetskläder, är detta alltså möjligt då det utgör 

en annan fråga. Däremot kan det inte i senare process göras gällande att personen ifrå-

ga bott på annan ort och därför borde beviljats avdrag för resorna då detta är en om-

ständighet som borde tagits upp i den första processen och därmed föreligger res judi-

cata. Det  bör även tilläggas att  för nästa beskattningsår kan en ny process föras om av-

drag för arbetsresor och då kan samma grunder anföras på nytt. 

2.4 Sakbegreppet i civilprocessen

Reglerna om rättskraft inom förvaltningsprocessen bygger på en analog tillämpning av 

reglerna i rättegångsbalken (1972:740), RB.25  Det har presenterats olika synsätt  som 

handlar om hur det civilrättsliga sakbegreppet ska tolkas. De två som är mest framträ-

dande i doktrinen är Ekelöfs och Olivencronas definition av hur saken identifieras och 

avgränsas. Det  är även dessa två synsätt som diskuterats i den litteratur som handlar 

om skatteförfarandet i samband med övergång till sakprocess, samt vilket  av dessa 

som lämpar sig bäst inom skatteprocessen. 
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25 Prop. 2010/11:165 1073 f. I RB återfinns för tvistemål bestämmelserna om taleändring i 13 kap. 3 § 3 
st och om rättskraft i 17 kap. 11 §. När det gäller brottmål anges i 30 kap. 3 § RB att en dom ges över 
den gärning som talan väckts om samt att domstolen inte är bunden av något åberopat lagrum. Det är 
således gärningsbeskrivningen som här kommer att styra vad domen kommer att innefatta. Brottmåls-
domens rättskraft finns sedan angiven i 30 kap. 9 § första stycket RB där det stadgas att denna gärning 
kan sedan inte tas upp till ny prövning. Rättskraften i brottmål kommer inte att beröras mer i denna upp-
sats, för vidare läsning hänvisas till Ekelöf m.fl. 2006 s. 250-258.



2.4.1 Sakbegreppet enligt Olivencrona

Olivencrona uttalar sig om rättskraftens omfattning som bestående av tre moment: ta-

lan, saken och avgörandet. Talan består av att käranden åberopar ett rättsskydd för ett 

visst rättsförhållande. Rättsförhållandet är vad som utgör saken. Enklare uttryckt är 

rättsförhållandet de omständigheter som berättigar till ett  visst rättsskydd. Domen i sin 

tur utgör ett konstaterande av om ett visst rättsförhållande existerar eller inte.26 Det är 

detta resonemang som ligger till grund för Olivencronas syn på vad rättskraften beror 

av, vilket kan illustreras genom följande citat: ”En dom skall ha bindande kraft endast 

såvitt genom densamma ett avgörande träffats angående det rättsförhållande, för vil-

ket käranden begärt rättsskydd.”27 Om ett rättsförhållande, alltså ett  saksammanhang 

eller händelseförlopp, redan varit föremål för prövning så är det enligt Olivencrona 

samma sak som är föremål för prövning och därmed föreligger rättegångshinder.28 

Olivencrona bygger sin idé kring ”orubblighetsprincipen”. Den innebär i korthet att 

domar inte ska vara motstridiga. En senare dom ska inte kunna gå emot en tidigare 

dom.29  Därför jämförs händelseförloppen i de två olika domarna. Har en part vunnit 

bifall i sin talan i en process om ett avtals giltighet ska avtalet inte senare kunna vara 

föremål för prövning, om det åberopas samma händelseförlopp i den senare processen 

som i den första. Den tidigare domen har redan konstaterat att ett visst rättsförhållande 

föreligger. 

För att illustrera vilka taleändringar som är möjliga att göra i en pågående process och 

vad domens rättskraft sedan kommer att innehålla så introducerar Olivencrona tale- 

respektive res judicatacirklarna. Talecirkeln är en mindre cirkel och omfattar de om-

ständigheter som en part åberopar som stöd för sitt yrkande, alltså talan. Rättsförhål-

landet utgör saken. Res judicatacirkeln är större och i den ryms alla omständigheter 

som inte kan åberopas som stöd för ett yrkande i en ny rättegång. Detta kommer alltså 
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26 Olivencrona s. 258-267. 

27 Ibid s. 261. 

28 Ibid s. 261-295.

29 Ibid s. 280-287.



att utgöra domens rättskraft. En taleändring bör enligt Olivencrona tillåtas så länge den 

ligger inom res judicatacirkeln. Allt utanför den utgör en ny sak.30  

2.4.2 Sakbegreppet enligt Ekelöf

Enligt Ekelöf utgör en parts yrkande en fordran till rätten om att fastställa ett visst 

förhållande.31 Han menar vidare att vissa omständigheter kan åberopas till stöd för ett 

yrkande. Dessa kommer sedan, beroende av hur relevanta de är för själva målet, att 

utgöra rättsfakta eller bevisfakta.32  Talan har ett mindre omfång eftersom det endast 

betecknar en viss typ  av yrkande då det kan finnas yrkanden i en process som exem-

pelvis berör handläggningen av målet och inte själva saken.33 Saken utgörs enligt Eke-

löf av ”frågan om käromål skall helt eller delvis bifallas eller om det istället skall 

ogillas.”34 Följande citat av Ekelöf visar en något annan syn på vad som utgör saken  

än Olivencrona: ”Part åberopar det rättsfaktum, som anges i den tillämpliga rättsre-

geln, och innehållet i partens yrkande motsvarar rättsföljden i denna regel.”35 Ekelöfs 

synsätt knyter således an rättskraften till rättsföljden.36   Han framhåller att vid tvist om 

ett avtals giltighet så innebär hans synsätt att  olika grunder kan åberopas, så länge de 

alla rör frågan om avtalet är giltigt eller inte. Därigenom är det obehövligt att  undersö-

ka om det är samma händelseförlopp som avses då de alla rör samma rättsföljd, det vill 

säga avtalets giltighet eller inte.37 

Ekelöf inleder sitt kapitel om rättskraft med att göra distinktion av rättskraftens olika 

betydelser. Han delar upp dessa i res judicata, alltså processhinder, samt den prejudi-
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30 Ibid s. 314-317.

31 Ekelöf, Per Olof, Yrkandet, talan och saken, SvJT 1950 s. 524. 

32 Ekelöf, Per Olof; Edelstam, Henrik, Rättegång, första häftet, Norstedts Juridik AB, 2002, 8:e uppla-
gan s. 39-41. Det kan noteras att begreppet rättsfakta istället betecknas som grund i skatteprocessen, se 
Remstam, Maj-Britt, Processföremålets avgränsning i den framtida skatteprocessen, Svensk Skattetid-
ning 1990 s. 499.  

33 Ekelöf 1950 s. 525.

34 Ekelöf m.fl. 2002 s. 43.

35 Ibid s. 49.

36 Saldén Enérus, Anita, Rättskraften och taxeringsprocessen, Skattenytt 1992 s. 40.

37 Ekelöf 1950 s. 538. 



ciella betydelsen, vilket innebär att domen är bindande och kan få betydelse i en annan 

rättegång.38 Angående vad som kommer att omfattas av domens rättskraft skriver Eke-

löf om preklusion av rättsfakta som inte åberopats. Anledningen till att  även rättsfakta 

som en part inte åberopat i en rättegång ska prekluderas, är att en part inte ska behöva 

oro sig för att det finns vissa omständigheter som motparten inte åberopat i den första 

processen.39  I exemplet med avtalet skulle det kunna innebära att  det finns en omstän-

dighet till varför ett avtal inte är giltigt som inte åberopats. Den part som fått  avtales 

giltighet fastslaget måste då kunna lita på det som domslut som rätten meddelat och 

därför prekluderas även omständigheter som kunnat åberopats men av någon anled-

ningen uteblivit. Därför bör enligt Ekelöf alla omständigheter som parten hade kunnat 

åberopa till stöd för sin talan.40  Så länge det rör sig om samma rättsföljd kan inte ny 

talan väckas enligt Ekelöf utan det kommer då att utgöra res judicata. 

2.4.3 Sammanfattande exempel

En person för process om att ett avtal inte är giltigt och anför då formfel som grund. 

Domstolen fastslår att  så inte är fallet. Därefter återkommer personen i en ny process 

och anför att avtalet inte är giltigt eftersom avtalets andra part förlett honom eller hen-

ne att ingå avtalet. Rättsföljden i de båda processerna är avtalets giltighet eller inte och 

en ny  process kommer inte med Ekelöfs synsätt att tillåtas på grund av res judicata. 

Enligt Olivecrona kan det  däremot röra sig om två olika händelseförlopp, det ena berör 

om avtalet tillkommit i rätt form och det andra händelseförloppet berör vilka orsaker 

som fått parterna att  ingå avtalet. Det skulle således kunna tillåtas en ny process om 

det andra händelseförloppet. 

2.5 Efterföljande diskussion om sakbegreppet 

Skillnaden mellan Olivencronas och Ekelöfs synsätt är inte så stora och leder endast 

till olika resultat om grunderna är olika men rättsföljden densamma.41  Det kan enligt 

Bergström inte utrönas av praxis att rättstillämpningen konsekvent har valt en av dessa 
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38 Ekelöf m.fl. 2006 s. 171. 

39 Ibid s. 192-193. 

40 Ibid s. 196-197. 

41 Bergström 1991 s. 203-231.



teorier.42 I förarbetena tas båda principerna upp i diskussionen om rättskraften i skatte-

processen och på vilka civilrättsliga grunder den vilar.43 

Bergström belyser skillnaderna mellan Ekelöfs respektive Olivencronas teorier och 

vilka konsekvenser de kan få för skatteprocessen.44 I ett exempel som han tar upp  ska 

ett  avtals ogiltighet leda till att beskattning inte ska utlösas. Den skattskyldige anför 

två olika anledningar till att avtalet inte är giltigt  i två separata processer. Rättsföljden 

utgörs av att beskattning inte ska ske och de olika anledningarna till varför det inte ska 

ske utgör endast rättsfaktum. Enligt Ekelöf är rättsföljderna densamma i de båda pro-

cesserna och därför ska talan i den senare avvisas, medan Olivencronas synsätt tillåter 

en ny process eftersom de bygger på olika händelseförlopp.45  Bergström menar att 

Ekelöfs synsätt är det som bäst passar skatteprocessen.46 Alternativa grunder, som ger 

samma rättsföljd bör av processekonomiska skäl inte kunna åberopas i ny process utan 

bör prekluderas av den första domen.47  Saldén Enérus höll inte med Bergström och 

hänvisade till Högsta förvaltningsdomstolens bedömningar i en rad rättsfall där sak-

förhållandena varit avgörande. Domstolen hade inte i något av fallen uttalat sig om 

rättsföljden.48 Hon anför vidare som stöd för att det är Olivencronas metod som är den 

mest tillämpliga att  frågan, det vill säga saken, i förarbetena till TL definieras av yr-

kandet och de omständigheter som detta stöder sig på.49
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42 Ibid.

43 Prop. 1989/90:74 s. 374-376. 

44 Bergströms artikel är skriven i samband med införandet av TL och ger uttryck för vad han trodde 
skulle bli gällande rätt på området. 

45 Bergström 1991 s. 203-231.

46 Ibid.

47 Bergström, Sture, Rättskraftsfrågor i skatteprocessen - ännu en gång, Skattenytt 1992 s. 485-487. 

48 Saldén Enérus, Anita, Rättskraften och taxeringsprocessen, Skattenytt 1992 s. 38-43, RÅ 1990 ref. 49 
I & II, RÅ 1988 ref. 155 samt 1986 ref. 166. 

49 Saldén Enérus s. 38-43 samt gjord hänvisning till prop. 1989/90:74 s. 369. 



RÅ 1986 ref. 11650  handlade om hur en viss inkomst skulle taxeras. Samma intäkter 

och kostnader åberopades i det nya målet  som i det redan avgjorda och därmed kunde 

inte talan om efterbeskattning prövas på grund av res judicata. Högsta förvaltnings-

domstolen verkar ha baserat sin bedömning på att själva händelseförloppet tidigare 

prövats. Genom att  applicera teorin om identitet  mellan åberopade förhållanden kan 

det således anses att då åberopade intäkter och kostnader redan varit föremål för pröv-

ning täcks de av rättskraften från det redan avgjorda målet. Enligt  Saldén Enérus var 

utgången i målet ett uttryck för Olivencronas metod.51  Gäverth skrev en artikel angå-

ende vad som utgjorde saken ett  decennium efter TL:s ikraftträdande och således även 

nästan ett decennium efter Bergström och Saldén Enérus belyst  frågan.52  Han menar 

att  utgången i RÅ 1986 ref. 116 skulle kunna bli densamma även med Ekelöfs synsätt, 

beroende på hur man väljer att överföra Ekelöfs metod. Oavsett om rättsföljden är be-

skattning eller inte beskattning så utgör det samma sak. Är däremot rättsföljden be-

skattning i visst inkomstslag så skulle det inte innebära att det var samma sak. Gäverth 

drar dock slutsatsen att  det är det förstnämnda som gäller och att utgången även med 

Ekelöfs synsätt blir densamma.53 Osäkerheten kring tolkning av det ovan nämnda pro-

blemet kan vara ett av de problem med att  överföra Ekelöfs och Olivencronas metoder 

till skatteprocessen som Gäverth varnar för.54  Han nämner även att det  kan uppstå pro-

blem hur man ska avgränsa begreppet skatteslag och om detta kan innebära att det an-

ses vara en annan sak vid byte av inkomstlag från exempelvis tjänst till kapital.55 Av-

slutningsvis menar Gäverth att man i de flesta fall kommer fram till samma slutsats 

oavsett om man använder sig av Ekelöfs eller Olivencronas metoder, men att han anser 
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50 Målet är avgjort innan sakprocessen infördes i skatteförfarandet. Det har ändå tagits upp eftersom det 
först diskussioner om det målet. Efter att sakprocess infördes har praxis utvecklats men inte så mycket 
har skrivits om den nyare praxisen. 

51 Saldén Enérus s. 38-43. 

52 Gäverth börjar med att höja ett varningens finger mot att gör förenklande sammanfattningar av Eke-
löfs och Olivencronas metoder, som ju är avsedda för civilprocess, och sedan försöka applicera dem på 
skatteprocessrättslig praxis, se Gäverth, Leif s. 568-600.

53 Gäverth s. 578-579. 

54 Ibid s. 569.

55 Ibid s. 600.



att Högsta förvaltningsdomstolen i de flesta fall verkar ha anslutit sig till Olivencronas 

skola.56  

Riksskatteverket har i sin handledning för taxeringsförfarandet anfört att Högsta för-

valtningsdomstolen i vissa fall anslutit sig till Ekelöfs skola och i andra fall till 

Olivencronas.57  Ett exempel anförs med avsikt att belysa skillnaderna i tillämpning 

mellan de båda skolorna i skatteförfarandet.58 I exemplet förs talan om skattskyldighe-

ten för ett stipendium. Som grund i den första processen anges att stipendiet inte bör 

vara skattepliktigt  med anledning av stipendiets natur. I en andra process yrkas att  det 

inte är skattepliktigt då det hänför sig till ett annat  år. Enligt Olivencrona föreligger res 

judicata men inte enligt Ekelöf. En intressant aspekt är att Alhager menar att det enligt 

förarbetena inte finns utrymme för att  tillämpa Olivencronas metod som den beskrivs i 

detta exempel eftersom där anges att alla alternativa grunder som hänför sig till en och 

samma rättsföljd prekluderas.59 

2.6 Sammanfattning

I en process framställer en part yrkanden som anger vilket domslut som domstolen bör 

komma fram till. Till stöd för detta anges en eller fler grunder. Inom civilprocessen 

används ibland termen rättsfakta istället för grund. Yrkanden och grunder utgör par-

tens talan i en process. Det är av vikt  att veta vad som utgör frågan eftersom detta sät-

ter gränserna för vad som utgör tillåten taleändring samt vad som kommer att utgöra 

domens rättskraft efter avgörande. Definitionen av sakbegreppet  i skatteförfarandet 

bygger i princip  på det civilrättsliga sakbegreppet. Avgränsningen av vad som utgör 

saken har uttryckts på olika sätt av Ekelöf och Olivencrona. Ekelöf har valt att avgrän-

sa saken genom att knyta an vad som kan anses prövat till rättsföljden. Olivencrona 

däremot anser att det är samma sak om det är samma händelseförlopp som prövas. De 

scenarion då de olika skolorna kan leda till olika resultat är främst sådana då det som 

grunder anges olika händelseförlopp som leder till samma rättsföljd. 
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56 Ibid s. 596. 

57 Riksskatteverket Handledning för taxeringsförfarandet, 1996 s. 222. 

58 Ibid s. 223-224. 

59 Alhager s. 136-137. Det förarbetsuttalande som hänvisas till är prop. 1989/90:74 s. 374. 



Eftersom sakbegreppet hämtades från civilrätten är det förståeligt att det förts diskus-

sioner kring hur detta begrepp bör tolkas och utformas för att  bäst passa skatteproces-

sen. I situationer när de olika metoderna, Ekelöf och Olivencronas, leder till olika re-

sultat vid en avgränsning av saken finns ett naturligt utrymme för att undersöka vilken 

metod som är mest lämpad för skatteförfarandet. 
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3 Materiella bestämmelser av betydelse för fråge-

ställningen

3.1 Inledning

Detta kapitel avser att kortfattat  redogöra för vissa bestämmelser som används i exem-

pelfallet men även i en del av den praxis som kommer att redogöras för. Reglerna 

kommer inte att analyseras då uppsatsens fokus ligger på hur dessa används i förfaran-

det. Det kan dock vara av vikt att ha syftet med dessa bestämmelser klart för sig för att 

förstå tillämpningen av dem i de fall som refereras och i exempelfallet. 

3.2 Skatteflyktslagen

Skatteflyktslagen tillämpas då en skattskyldig genom en eller flera transaktioner lyck-

as kringgå en skattebestämmelse och därigenom uppnår en skattefördel. Om detta stri-

der mot syftet med lagen kan skatteflyktslagen tillämpas och på så vis kan beskattning 

ske som om transaktionen eller transaktionerna inte företagits.60  Skatteflyktslagen kan 

alltså tillämpas när en skattskyldig agerar på ett sätt  som leder till resultat vilket inte är 

förenligt med skattelagstiftningens syfte. Skatteflyktslagen tillämpas efter en framstäl-

lan av Skatteverket till förvaltningsrätten.61

3.3 3:12-reglerna 

De så kallade 3:12-reglerna är benämningen på bestämmelser i IL som reglerar hur  

aktieägare i fåmansföretag beskattas för de medel som tillgodogörs från aktiebolaget.62 

Enligt dessa regler kommer utdelning och kapitalvinst från ett fåmansaktiebolag till 

ägaren att  delvis beskattas i inkomstslaget kapital och delvis i inkomstslaget tjänst. 

Syftet med regelverket är att  ägaren inte ska kunna missbruka ägarförhållandet på så 
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60 Se 2 § skatteflyktslagen samt prop. 1980/81:17 s. 23-38. Den förra skatteflyktslagen upphörde att 
gälla 1 januari 1993 men återinfördes genom lag (1995:575) mot skatteflykt, se prop. 1994/95:209 s. 
34-35. För mer ingående läsning om skatteflyktslagen se Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, 
Peter; Silfverberg, Christer; Simon-Almendal, Teresa, Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, 
Studentlitteratur, Fjortonde upplagan, 2013 s. 737-747.

61 Se 4 § skatteflyktslagen. 

62 Benämningen 3:12 kommer från den numera upphävda lagen 3 § 12 mom. SIL. Numer återfinns be-
stämmelser om fåmansföretag och hur utdelning delas upp mellan inkomstslagen tjänst och kapital i 56-
57 kap. IL. 



vis att  denne kommer att drabbas av lägre beskattning än en arbetstagare.63  En förut-

sättning är att ägaren varit  verksam i betydande omfattning i bolaget och därför pre-

sumeras en viss del av det belopp som företagsledaren tillgodogör sig från bolaget ut-

göra ersättning för arbetsinsatsen.64  Den del som beskattas i inkomstslaget tjänst 

kommer att drabbas av progressiv beskattning vilket inte är lika fördelaktigt som be-

skattning i inkomstslaget kapital. Med anledning av detta kan det finnas incitament att 

försöka komma ifrån detta regelverk och så att säga tvätta bort 3:12-stämpeln så att 

exempelvis en kapitalvinst från en försäljning av ett bolag istället kan beskattas i in-

komstslaget kapital.65
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63 Prop. 1975/76:79 s. 1, 34-39. 

64 Lodin m.fl. s. 443-449.

65 För vidare läsning av regelverket kring fåmansföretagarbeskattning se Lodin m.fl. s. 443-471. Regel-
verket innebär även att det kan vara fördelaktigt för arbetsgivare att inom ramen för det lönebaserade 
utrymmet motta utdelning, se 57 kap. IL.



4 Saken i praxis
4.1 Inledning

Vad som utgör saken i skatteförfarandet har utvecklats genom praxis. Detta avsnitt av-

ser att  redogöra för praxis som har betydelse för hur saken ska definieras. Genom att 

studera dessa mål kan man även skapa sig en uppfattning av vilken tolkning av hur 

saken kommit att utformas, om det blev Ekelöfs linje eller Olivencronas, som kommit 

att  överföras på den skatterättsliga avgränsningen av vad som prövas. Slutligen kom-

mer två mål redogöras för och analyseras mer ingående. I båda dessa mål har skatte-

flyktslagen åberopats som grund för ett yrkande. Det första målet är från 2000 medan 

det andra avgjordes 2012. 

4.2 Utveckling av vad som utgör saken i rättspraxis

4.2.1 RÅ 2003 ref. 15 - Konstverksmålet

I RÅ 2003 ref. 15, nedan benämnt Tavelmålet, var det fråga om Skatteverket gjort en 

otillåten taleändring. Målet rörde ett  icke medgivit avdrag för förlust vid avyttring av 

ett  konstverk för ett fåmansbolag. Skatteverket hade som skäl för sitt beslut angett att 

konstverket inköpts för företagsledarens privata bruk. I kammarrätten bytte Skattever-

ket grund för att neka avdraget till att förlusten inte var verklig. Kammarrätten ansåg 

att bytet av grund utgjorde en inte tillåten taleändring. Uppfattningen vann inte stöd 

hos Högsta förvaltningsdomstolen som tillät taleändringen. Saken definierades där en-

ligt följande: ”[d]en tvistiga frågan eller saken avser de skattemässiga konsekvenser-

na - i avdragshänseende - för bolaget av dess mellanhavanden med företagsledaren 

vad gäller det aktuella konstverket.” 

4.2.2 Kommentarer till Konstverksmålet

De yrkanden som gjordes i detta mål av Skatteverket gällde alltså att avdrag inte skulle 

medges. Som grund åberopas först att det var företagsledarens privata bruk som styrt 

inköpet och sedan att förlusten inte var verklig. Det är alltså dessa två grunder som 

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg det möjligt att alternera mellan då rörde samma 

sak. Det första som kan konstateras är att rättsföljden blir densamma oberoende av vil-

ken grund som yrkandet baseras på: avdrag för förlusten eller inte. Men det kan även 
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utifrån definitionen av vad som utgör saken konstateras att det rör sig om samma hän-

delseförlopp eller saksammanhang. Det som prövas är mellanhavandena mellan bola-

get och företagsledaren avseende konstverket. 

4.2.3 RÅ 2005 ref. 77 - ABASV

RÅ 2005 ref. 77, nedan benämnt ABASV, handlade om rätten för aktiebolaget ABASV 

till avdrag för underskott i ett av aktiebolaget ägt kommanditbolag. ABASV yrkade 

avdrag för del i underskott som uppkommit i kommanditbolaget. Skatteverket anförde 

som grund för sitt beslut att  inte medge avdraget att det inte var tillräckligt  visat  att 

ABASV gjort det åtagande som krävdes för att  avdraget skulle kunna medges. Skatte-

verket åberopade i kammarrätten en ny grund till varför avdrag inte skulle medges. 

Denna nya grund hänförde sig till transaktioner i kommanditbolaget och som inverkat 

på det underskott som uppkommit i densamma. Högsta förvaltningsdomstolen godtog 

dock inte den nya grunden utan ansåg att åberopande av denna utgjorde en otillåten 

taleändring och gjorde följande uttalande: ”Den först i kammarrätten åberopade grun-

den hänför sig inte till ABASV:s dispositioner utan till transaktioner som [kommandit-

bolaget] företagit och som påverkat storleken av det underskott som [kommanditbola-

get] redovisat. Ett kommanditbolag är inte skattskyldigt, utan resultatet av ett kom-

manditbolags verksamhet beskattas hos delägarna. Det underskott för vilket ABASV 

yrkat avdrag har visserligen i allt väsentligt sin grund i de värdeminskningsavdrag 

[kommanditbolaget] gjort. Detta innebär emellertid inte att frågan i en process som 

avser ABASV:s rätt till avdrag för del i underskott även omfattar förutsättningarna för 

[kommanditbolagets] värdeminskningsavdrag.”

4.2.4 Kommentarer till ABASV

I ABASV utgjorde alltså åberopandet  av kommanditbolagets transaktioner som ny 

grund en otillåten taleändring. En process som rörde ABASV:s rätt till avdrag kunde 

enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte utsträckas till att även innefatta kommandit-

bolagets förehavanden, trots att beskattning av kommanditbolaget sker hos ägaren 

ABASV. I detta mål är det  enligt min mening händelseförloppet som avgränsar saken. 

Rättsföljden är densamma för båda grunderna och kan således inte vara utslagsgivan-

de. Det händelseförlopp eller saksammanhang som prövades var ABASV:s dispositio-
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ner och detta utgjorde det händelseförlopp som definierar saken. Däremot omfattades 

inte de olika transaktioner som kommanditbolaget företagit för att  generera underskot-

tet av saken i målet då detta inte kan anses ingå i det ursprungliga händelseförloppet. 

4.2.5 RÅ 2004 ref. 144 - Bostadsrättsmålet

Målet RÅ 2004 ref 144, nedan Bostadsrättsmålet, rörde beräkningsunderlag för skatte-

tillägg. I målet hade den skattskyldige felaktigt beskattats i inkomstslaget  kapital istäl-

let för tjänst när en försäljningsvinst uppkommen vid avyttring av en bostadsrätt skulle 

beskattas. Han påfördes därmed skattetillägg för höjningen i inkomstslaget tjänst. Den 

skattskyldige menade att  det inte rörde samma fråga då det handlade om olika in-

komstslag och att detta var en kvittningsinvändning som inte var möjlig att göra. Hög-

sta förvaltningsdomstolen uttalade dock att den fråga som prövades var hur ”...försälj-

ningslikvid[en] som erhållits vid avyttring av bostadsrätten skulle beskattas.” 

4.2.6 Kommentarer till Bostadsrättsmålet

I Bostadsrättsmålet kan det vid en första anblick uppfattas som att  Högsta förvalt-

ningsdomstolen går emot det  förarbetsuttalande som säger att rättskraften endast  om-

fattar det inkomstslag och taxeringsår som varit  föremål för prövning.66 Det bör dock 

noteras att målet i högsta instans rörde beräkning av skattetillägg och inte själva taxe-

ringen som sådan. Rättsföljden är därmed de beskattningskonsekvenser som uppkom-

mit utifrån händelseförloppet som utgjordes av avyttringen av bostadsrätten. Här utgör 

de olika inkomstslagen inte olika grunder och det kan därför inte sägas gå emot förar-

betsuttalandet. Byte av inkomstslag ingår snarare enligt min mening i själva händelse-

förloppet som leder fram till rättsföljden skattetillägg. 

4.2.7 RÅ 2007 ref. 9 - Stipendiemålet

RÅ 2007 ref. 9, härefter benämnt Stipendiemålet, rörde beskattning av ett stipendium 

som konstnären C.H. erhållit. Skatteverket ansåg att  stipendiet skulle tas upp som in-

täkt av näringsverksamhet. C.H. överklagade beslutet och yrkade att han inte skulle 
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beskattas för stipendiet. Skatteverket framställde även ett  andrahandsyrkande för det 

fall att domstolen skulle komma fram till att stipendiet var skattefritt. Innebörden av 

detta yrkande var att avdrag inte skulle medges i C.H.:s näringsverksamhet för kostna-

der som stipendiet var avsett  att täcka. Kammarrätten ansåg att stipendiet var skatte-

fritt  men biföll samtidigt Skatteverkets andrahandsyrkande och reducerade avdraget 

för kostnader i näringsverksamhet med ett belopp motsvarande stipendiesumman. An-

gående saken presenterade Skatteverket följande resonemang: ”I denna del måste om-

fattningen av processföremålet bestämmas, dvs. prövning måste göras om saken i må-

let omfattar både intäkts- och kostnadssidan. I detta fall finns ett sådant samband mel-

lan skatteplikten och avdragsrätten att dessa får anses utgöra en och samma fråga och 

att saken i detta mål därför utgörs av de skattemässiga konsekvenserna med anledning 

av ett mottaget stipendium.” Högsta förvaltningsdomstolen var av en annan åsikt och  

uttalade sig enligt följande: ”Kammarrätten har godtagit att stipendiet är skattefritt 

enligt 19 § KL eftersom det inte utgått periodiskt eller utgjort ersättning för arbete för 

stiftelsens räkning, dvs. oberoende av vad det använts till. Under dessa förhållanden 

får kammarrätten genom att pröva också avdragsrätten för kostnader anses ha gått 

utanför ramen för processen.”

4.2.8 Kommentarer till Stipendiemålet

Enligt förarbetena utgörs saken vanligen av en intäkts- eller avdragspost.67  Stipendiet 

rörde en intäkt och det yrkande som Kammarrätten inte kunde bifalla då det  föll utan-

för processramen enligt Högsta förvaltningsdomstolen handlade om avdragsposter. 

Det kunde således inte utgöra samma händelseförlopp  och inte heller rättsföljden blir 

densamma då det ena rör skatteplikt eller inte för en intäkt och det andra medgett eller 

nekat avdrag för kostnader. En ytterligare fråga är om det ens kan anses röra samma 

skatteslag, vilket är ytterligare en begränsning som lagstiftaren uttalat  för processra-

men i förarbetena.68  Stipendiet var inte skattepliktigt men de avdragsposter som prö-

vades rörde inkomstslaget näringsverksamhet. Anledningen till att Skatteverkets reso-

nemang inte håller finns enligt min mening i domstolens formulering att ”stipendiet är 

skattefritt [...] oberoende av vad det använts till.” Det händelseförlopp eller saksam-

28

67 Prop. 1989/90:74 s. 374-376.

68 Ibid s. 375.



manhang som prövats är alltså inte de kostnader som C.H. haft utan de omständigheter 

som stipendiet utgått på och som därmed gjort det skattefritt. 

4.2.9 RÅ 2001 ref. 20 - Värdepappersmålet

RÅ 2001 ref. 20, nedan Värdepappersmålet, rörde skattetillägg med anledning av icke 

redovisade realisationsvinster för värdepappersförsäljning. Vissa avyttringar hade ge-

nererat vinster men andra inte. Frågan var om underlaget för skattetillägget  skulle be-

räknas på summan av realisationsvinsterna eller utifrån resultatet av samtliga försälj-

ningar. Högst förvaltningsdomstolen gjorde följande närmast principiella uttalande: 

”Vad beträffar värdepappersförsäljningar finns det normalt fog för att se varje försälj-

ning - eller snarare beräkningen av försäljningens resultat och den skattemässiga be-

handlingen av detta - som en särskild fråga.”

4.2.10 Kommentarer till Värdepappersmålet

Utgångspunkten i målet är att varje försäljning utgör ett  eget händelseförlopp som ska 

behandlas var för sig och därmed utgör en egen fråga. Det finns även för varje enskild 

avyttring en egen rättsföljd: påförande eller inte av skattetillägg med anledning av icke 

redovisad realisationsvinst. 

4.2.11 RÅ 2005 ref. 7 - Redovisningsmålet

I RÅ 2005 ref. 7, nedan Redovisningsmålet, var det återigen fråga om skattetillägg. I 

målet hade ett bolag erhållit utdelning från ett dotterbolag och tagit upp detta som in-

täkt, trots att utdelningen skulle varit skattefri. Bolaget hade även gjort nedskrivningar 

på anläggningstillgångar, vilka utgjordes av aktier i dotterbolaget. Då beloppen var 

samma tog de enligt bolaget ut varandra eftersom de inte förändrade bolagets resultat. 

Detta åberopades som grund för bolagets yrkanden om undanröjande alternativt ned-

sättning av skattetillägget. Skatteverket menade att  grunden var en äkta kvittningsin-

vändning eftersom den inte hänförde sig till samma sak som den oriktiga uppgiften, 

vilket var orsaken till skattetillägget. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade följande 

om vad som utgjorde frågan i målet:”En nedskrivning av värdet på aktier i ett dotter-

företag kan, såsom Skatteverket påpekat, ha flera orsaker. Exempelvis kan den löpande 

driften i dotterföretaget ha gått med förlust eller kan dotterföretaget ha tömts på medel 
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genom aktieutdelning eller ha lämnat skattemässigt avdragsgilla koncernbidrag. Av-

görande vid bestämmandet av nedskrivningens storlek är aktiernas värde vid räken-

skapsårets utgång. Härav följer att det är värdeutvecklingen fram till denna tidpunkt 

och inte någon enstaka transaktion i sig, t.ex. i form av en aktieutdelning, som utgör 

det för yrkandet om nedskrivning av värdet på aktierna relevanta händelseförloppet. 

Nedskrivningen av värdet på aktierna resp. intäkten i form av utdelning är därför att 

se som två olika frågor i nu aktuellt hänseende.” Detta utgjorde således enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen två olika frågor och kvittningsinvändningen69  kunde därför inte 

göras av bolaget. Bolaget befriades slutligen från skattetillägget av den orsaken att det 

fanns ett nära samband mellan de olika transaktionerna och därmed ansågs det uppen-

bart oskäligt att påföra skattetillägg. 

4.2.12 Kommentarer till Redovisningsmålet

Även om bolaget slutligen inte påfördes skattetillägg har den bedömningen att göra 

med skattetillägget och inte med den processuella frågan. Högsta förvaltningsdomsto-

len vidhåller att den grund som bolaget anför är en annan fråga än den som legat  till 

grund för skattetillägget. I det ovan angivna citatet har domstolen definierat de olika 

händelseförlopp som utgör de två frågorna. Frågan om nedskrivningen på aktierna ut-

märks av händelseförloppet ”värdeutvecklingen fram till denna tidpunkt och inte nå-

gon enstaka transaktion i sig”. Det händelseförlopp som utgör frågan om aktieutdel-

ning däremot är enbart en enda transaktion. 

4.3 Slutsatser och kommentarer

Frågan är om den osäkerhet kring sakprocessens utformning som ett flertal personer 

uttryckte vid övergång från beloppsprocess till sakprocess kvarstår eller om det har 

utmejslats en tydlig linje genom praxis. De flesta målen har berört  vad som utgör tillå-

ten respektive otillåten taleändring. För att  kunna svara på denna fråga måste det utrö-

nas vad som utgör saken i målet och utifrån detta kan det sedan konstateras om en ta-

leändring är tillåten eller inte. I praxis upprepas att saken, eller frågan, inte finns defi-

nierat i lag men att det i förarbetena normalt definieras av yrkandet  som framställs och 
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de omständigheter (grunden) som åberopas som stöd för yrkandet. Därefter övergår 

man ofta till att säga att det som avgränsar frågan är om det ingår i samma händelse-

förlopp eller saksammanhang.70  Det är utifrån denna utgångspunkt som det sedan ska 

utrönas vad som faktiskt utgör saken.

I de mål som refererats ovan kan konstateras att oavsett om man väljer att definiera 

saken utifrån händelseförloppet eller rättsföljden så leder detta oftast till samma resul-

tat. I de flesta fall förefaller det som om praxis egentligen inte kommit till några kon-

troversiella slut utan snarare använt sig av lagstiftarens uttalanden, exempelvis om att 

saken utgörs av vissa intäkts- eller avdragsposter. Enligt  min mening förefaller det 

dock som om arbetssättet varit att identifiera händelseförloppet. 

Angående den tidigare nämnda osäkerheten kring tolkningen av sakbegreppet kan sä-

gas att följande blivit  något mer klargjort. Det exempel som nämns är avseende rätts-

följden och om den ska anses var beskattning eller inte beskattning, eller om det är 

beskattning i visst inkomstslag. Det senare skulle då få till följd att om det gäller be-

skattning av medel från ett  fåmansföretag hos företagsledaren skulle det kunna bli 

problem då det rör sig om beskattning i två inkomstslag; kapital och tjänst. Detta be-

höver dock inte bli problematiskt. I Bostadsrättsmålet, som förvisso rörde skatte-

tillägg, har saken enligt min mening definierats utifrån det  händelseförlopp som lett 

fram till att  beskattning på något vis ska ske. Genom detta resonemang behöver man 

inte fastna i en diskussionen kring om olika inkomstslag per definition utgör olika sa-

ker. 

4.5 Mål där skatteflyktslagen åberopats som grund

I det följande avsnittet kommer två rättsfall studeras lite noggrannare än de som redo-

gjorts för ovan. I båda dessa rättsfall har skattemyndigheten som grund för sitt yrkande 

åberopat en tillämpning av skatteflyktslagen. I det första målet från 2000 fördes frågan 

om skatteflyktslagens tillämplighet in först i sista instans som en alternativ grund av 

Riksskatteverket. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgjorde det inget  hinder att 
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åberopa skatteflyktslagen i sista instans som en grund så länge det  utgick från samma 

händelseförlopp som prövningen av målet gällde. I målet från 2012 var en tillämpning 

av skatteflyktslagen anledningen till att målet anhängiggjordes vid domstolen. Där-

emot valde Högsta förvaltningsdomstolen att inte göra någon prövning emot skatte-

flyktslagen utan istället konstatera att beskattning skulle ske enligt bestämmelserna i 

IL. 

4.5.1 RÅ 2000 ref. 54

I målet hade Roger G. förvärvat ett aktiebolag för en krona. Samtidigt förvärvade han 

även en räntebärande revers om 2 147 619 kronor utställd på bolaget för 128 900 kro-

nor. Bolaget hade inga andra tillgångar. Roger G. överförde därefter sin advokatrörelse  

till det förvärvade bolaget. Därefter gjordes en utbetalning till Roger G. från bolaget 

om 862 640 kronor. Roger G. redovisade i sin deklaration utbetalningen som återbe-

talning av fordran. Skattemyndigheten ansåg däremot att den del av utbetalningen som 

översteg vad Roger G. betalat för fordran borde betraktas som utdelning och inte som 

återbetalning. Motiveringen till skattemyndighetens beslut var att varken aktierna eller 

fordran hade något reellt värde för Roger G. Det som möjliggjorde utbetalningen var 

Roger G.:s eget arbete i bolaget. Värdet av fordran utgjordes endast av det belopp som 

han erlade för rättigheten. Beskattning skulle enligt skattemyndigheten ske på så vis 

att  128 900 kronor togs upp som inkomst av kapital medan resterande del skulle utgöra 

utdelning och beskattas i både kapital och tjänst i enlighet med bestämmelser i lag.71 

Såväl dåvarande länsrätt som kammarrätten gick på skattemyndighetens linje och 

överklagandet avslogs i båda instanserna. Roger G. överklagade även kammarrättens 

dom till dåvarande Regeringsrätt som meddelade prövningstillstånd. 

I sista instans vidhöll Riksskatteverket sin inställning men anförde även som alternativ 

grund att skatteflyktslagen var tillämplig på förfarandet.72  Högsta förvaltningsdomsto-
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len kom därmed att pröva om det utgjorde en tillåten taleändring av Riksskatteverket 

att  åberopa skatteflyktslagen som alternativ grund eller om saken därmed kom att änd-

ras på så vis att det inte var en tillåten taleändring. Högsta förvaltningsdomstolen gjor-

de följande uttalande: 

”Som framgår av det föregående har Regeringsrätten i den tidigare sakpro-

cessen enligt GTL framför allt lagt vikt vid om det föreligger överensstäm-

melse i fråga om det händelseförlopp och de inkomster och utgifter som ut-

gör underlag för bedömningen. Prövningen enligt TL bör ha samma inrikt-

ning.

Det händelseförlopp och de inkomstposter som avses med [Riksskattever-

kets] i Regeringsrätten framställda yrkande om tillämpning av lagen mot 

skatteflykt överensstämmer med dem som varit föremål för underinstanser-

nas bedömning. [Riksskatteverkets] påstående att Roger G. genom förfaran-

det erhållit en icke oväsentlig skatteförmån, att denna utgjort det huvudsak-

liga skälet för förfarandet och att en taxering på grundval av förfarandet 

skulle strida mot lagstiftningens grunder kan inte anses innebära att saken 

ändrats. [Riksskatteverkets] yrkande skall således inte avvisas med hänvis-

ning till vad som följer av en tillämpning av principerna för sakprocessen.”

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade slutligen underinstansernas avgöranden och 

biföll överklagandet med hänsyn till instansordningsprincipen då yrkandena fram-

ställts först i sista instans.73 

Det kan dock tilläggas att två regeringsråd var skiljaktiga angående motiveringen och 

anförde följande: ”åberopande av skatteflyktsklausulen som alternativ grund är emel-
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lertid inte enbart begränsat till en ny rättslig bedömning av det händelseförlopp som 

varit föremål för prövning i underinstanserna. Yrkandet medför också att nya förut-

sättningar förs in i målet som varken länsrätten eller kammarrätten kunnat lägga till 

grund för sitt avgörande eller haft anledning att gå in på med hänsyn till hur skatte-

myndigheten där fört sin talan.” Enligt deras mening borde yrkandet avvisas då yr-

kandet innefattade nya omständigheter som dels av rättssäkerhet men även med hän-

syn till instansordningsprincipen inte borde tillåtas. 

4.5.2 Kommentarer till RÅ 2000 ref. 54

I målet fastslogs att det inte innebar en ändring av saken att åberopa skatteflyktslagen 

först i en senare instans så länge den stöder sig på samma händelseförlopp eller sak-

sammanhang. Åberopande av skatteflyktslagen utgör endast  en möjlig grund som kan 

tillämpas på de händelser som är föremål för prövning och kan likställas med åbero-

pande av vilken rättslig grund som helst.74  Anledningen till att yrkandet inte tilläts i 

RÅ 2000 ref. 54 var att lägre instanser inte beretts möjlighet att  ta ställning till de nya 

förutsättningarna som åberopandet av skatteflyktslagen medförde. Yrkandet kan såle-

des ogillas med hänsyn till instansordningsprincipen fastän det inte utgör en otillåten 

taleändring. Det utgör därmed två olika aspekter som domstolen tar ställning till. 

I målet definierar Högsta förvaltningsdomstolen frågan (benämnt huvudfrågan i målet) 

på följande vis: ”Huvudfrågan i målet är om det som återbetalning betecknade belop-

pet till någon del skall behandlas som utdelning och bestämmelserna i 3 § 12 mom. 

första stycket SIL tillämpas på denna del.”

Det som utgör frågan i målet är alltså det händelseförlopp som Högsta förvaltnings-

domstolen ringar in i sina domskäl och som citerats ovan. Frågan är hur intäkten, som 

av Roger G. har redovisats som en återbetalning, ska behandlas som utdelning eller 

inte. Behandlas utbetalningen som utdelning får det till följd att 3:12-reglerna blir 

tillämpliga och därmed ska viss del beskattas som inkomst av tjänst och viss del som 

inkomst av kapital.75  När Riksskatteverket vill tillämpa skatteflyktslagen på förfaran-
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det måste alltså Högsta förvaltningsdomstolen komma till slutsatsen att denna grund 

baseras på samma händelseförlopp som tidigare varit föremål för prövning. 

Det kan vara av intresse att närmare titta på hur Riksskatteverket formulerat sitt yr-

kande och grunder eftersom frågan normalt definieras av dessa enligt lagstiftaren.76 

Den första grunden utgjordes av att  den utbetalning som gjorts egentligen inte var en 

återbetalning av ett lån då denna fordran var värdelös, utan istället var ett sätt att kunna 

ta ut medel ur företaget utan att behöva beskatta dessa enligt uppdelningen mellan 

tjänst och kapital. Det rörde sig enligt Riksskatteverket om en vanlig utdelning till en 

aktieägare i ett fåmansföretag. Den senare åberopade grunden om skatteflyktslagens 

tillämplighet syftar till att få tillämpa regler om fåmansföretag på beskattningen trots 

att  dessa inte är direkt tillämpliga. Innehållet i den andra grunden baserades på samma 

inkomstposter och händelseförlopp som den tidigare. Beskattningen av utbetalningen 

skulle således komma att ske både i inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst. 

Därmed kan konstateras att rättsföljden blir densamma oavsett vilken grund som är 

tillämplig.77 Det händelseförlopp som åberopas är väsentligen detsamma som tidigare. 

Även argumentationen kring själva tillämpningen av skatteflyktslagen, vilken baseras 

på syftet med transaktionerna samt erhållande av en skatteförmån, kan återfinnas i den 

första grunden.

Så långt i resonemanget förefaller det som att de båda grunderna är nästan identiska. 

Men såväl majoriteten som minoriteten sätter fingret på en skillnad. Minoriteten menar 

att  den nya grunden innebär att nya förutsättningar förts in i målet. De anför även att 

anledningen till detta är det sätt på vilket Riksskatteverket fört sin talan. Även majori-

teten är inne på samma spår när diskussionen förs kring instansordningsprincipen. Där 

sägs att nya förutsättningar förts in i målet. Problemet enligt majoriteten är dock inte 

förutsättningarna i sig, vilka de uppenbarligen anser falla inom sakens avgränsning, 

utan att lägre instanser inte haft  möjlighet att beakta dessa.  Hur kan det då vara sam-

ma sak när det uttryckligen sägs att nya förutsättningar förts in i målet? Enligt  min 

mening kan ett möjligt svar på detta finnas i Olivencronas rättskraftcirklar. Området 
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för res judicatacirkeln är vidare än talecirkeln och det måste finnas rum för att modifi-

era grunderna eftersom denna grund inte kommer att kunna åberopas i en senare pro-

cess på grund av res judicata. Sammanfattningsvis anser jag att minoriteten belyser 

problemet när de anför att det  rör sig om ”en ny rättslig bedömning av det händelse-

förlopp som varit föremål för prövning i underinstanserna.” Det är här som gräns-

dragningen mellan vad som utgör tillåten taleändring eller inte aktualiseras.

 

4.5.3 HFD 2012 ref. 20, ”Peru-målet”

Peru-målet handlade ursprungligen om skatteflykslagens tillämplighet på ett skatte-

upplägg eller inte. Omständigheterna i målet  var i korthet följande: K.P. var gemen-

samt med sin son M.P. som ägare till bolaget Fastigheter AB. Ägarandelarna var kvali-

ficerade. Genom ett flertal transaktioner, bland annat innefattande underprisöverlåtel-

ser, överfördes tillgångarna från Fastigheter AB till det peruanska bolaget Kappa. K.P 

och M.P. köpte en rad andra bolag som kom att ingå i det skatteupplägg som syftade 

till att undvika beskattning i enlighet med 3:12-reglerna. Slutligen likviderades bolaget 

Kappa, som var ett av bolagen som ingått i transaktioner och därigenom fått ett förhöjt 

värde, varmed fordran på köpeskillingen av bolaget  skiftades ut till K.P. Likviden be-

skattades därefter som kapitalvinst i enlighet med skatteavtalet mellan Sverige och Pe-

ru.

Skatteverket gjorde en framställan till förvaltningsrätten och yrkade att skatteflyktsla-

gen skulle tillämpas på taxeringen. Beskattning skulle då ske för kapitalvinst avseende 

avyttring av aktier i Fastigheter. Enligt 57 kap. IL78  skulle vinsten då fördelas mellan 

inkomstslagen tjänst och kapital. I andra hand yrkade Skatteverket att likviden skulle 

beskattas som utdelning från Fastigheter och även då uppdelas mellan de två 

inkomstslagen.79  K.P. invände att skatteflyktslagen inte var tillämplig på inkomster 

som undantagits från svensk beskattning genom ett skatteavtal; i vart fall inte det 

svensk-peruanska skatteavtalet. 
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Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten anger i sina domskäl att frågan i målet  är 

huruvida skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet eller inte. Högsta förvaltnings-

domstolen formulerar sig något annorlunda under rubriken ”Vad målet gäller” i skälen 

för avgörandet. Där sägs att  förutom skatteflyktslagens tillämplighet så gäller målet 

”frågan om likvidationen av Kappa leder till några skattekonsekvenser för K.P.”

Högsta förvaltningsdomstolen gör först vissa uttalanden om skatteflyktslagens tillämp-

lighet av mer generell karaktär. Därefter tillämpas IL: ”Enligt 44 kap. 7 § första styck-

et IL anses ett värdepapper avyttrat om det företag som gett ut det träder i likvidation. 

Likvidationen av Kappa leder därmed till att K.P. ska kapitalvinstbeskattas.” Därefter 

konstateras att beskattningen inte begränsas av skatteavtalet med Peru och anledning 

att pröva förfarandet mot skatteflyktslagen föreligger inte. Högsta förvaltningsdomsto-

len formulerar sitt avgörande på följande vis: ”Högsta förvaltningsdomstolen förkla-

rar att K.P. ska beskattas för kapitalvinst som uppkommer med anledning av likvida-

tionen av det peruanska bolaget. Målet återförvisas till Skatteverket för vidare hand-

läggning.”

4.5.4 Kommentarer till Peru-målet

Inledningsvis ska det upplysas om att detta mål inte uppmärksammats i litteraturen 

som ett mål rörande saken. Det är dock av intresse ur ett processrättsligt perspektiv 

enligt min mening då skatteflyktslagen inte tillämpas trots att  det är detta som yrkas. 

Därmed finns det utrymme att föra en diskussion om vad som definierar saken; om 

detta styrs av parternas yrkanden eller utifrån andra aspekter. 

Är saken i målet då frågan om skatteflyktslagens tillämplighet, vilket  verkar var upp-

fattningen i lägre instanser, eller utgörs saken av hur likvidationen ska hanteras skat-

temässigt?  Enligt praxis på området avgränsas frågan, alltså saken, av det händelse-

förlopp som prövas. I detta fall utgörs det enligt Högsta förvaltningsdomstolen av lik-

vidationen av Kappa. De grunder som åberopas som stöd för yrkandet måste stödja sig 

på och alltså hänvisa till samma händelseförlopp för att kunna utgöra tillåten taleänd-

ring, vilket konstaterades i bland annat målet från 2000. I förarbetena uttrycks defini-
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tionen av frågan på liknande sätt.80 Yrkandena kan då utgöras av beskattning eller inte 

beskattning och grunderna ringar alltså in händelseförloppet. I första instans yrkar 

Skatteverket att beskattning ska ske med stöd av skatteflyktslagen och då för kapital-

vinst vid avyttring av aktier. I andra hand yrkas att beskattning ska ske såsom för ut-

delning. Domslutet blir beskattning för kapitalvinst med anledning av att aktierna av-

yttrats. Däremot tillämpas inte skatteflyktslagen. Följaktligen sker beskattningen enligt 

IL men inte med en tillämpning av skatteflyktslagen trots att yrkandet var av innehållet 

att skatteflyktslagen skulle tillämpas och därigenom skulle beskattning ske. 

Enligt min mening råder det en viss diskrepans mellan vad som yrkats av skattemyn-

digheten och domslutets innehåll. Detta kräver en närmare analys av hur man ska se på 

yrkandena och deras koppling till saken. Enligt  Olivencrona utgörs partens talan ett 

åberopande av ett  rättsskydd för ett viss rättsförhållande. Händelseförloppet är det som 

utgör rättsförhållandet och så länge detta överensstämmer så är det samma sak.81  En-

ligt Ekelöf så utgör yrkandet en fordran till rätten om att fastställa ett  visst rättsförhål-

lande och innehållet i yrkandet motsvarar rättsföljden i den åberopade rättsregeln.82 

Det framstår enligt min mening som att Olivencronas metod lättare går att förena med 

utgången i Peru-målet än Ekelöfs. Ekelöf verkar efterfråga en starkare koppling mellan 

vad yrkandet ska innehålla och domslutet. I detta fall skulle det kunna innebära att ef-

tersom Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att beskattning ska ske enligt 

IL och inte utifrån skatteflyktslagen, vilket var innehållet i yrkandet, så är det inte gi-

vet enligt Ekelöf att  det faktiskt är samma sak. Även lagstiftaren har uttalat att  frågan 

normalt identifieras av yrkandet och grunderna.83  Det bör tilläggas att målet ursprung-

ligen rörde en tillämpning av skatteflyktslagen och därmed inte utgjorde ett ordinärt 

mål om beskattning. Detta kan enligt min mening innebära en viss brist på förutsebar-

het för den skattskyldige eftersom hela det händelseförlopp  som innefattar skatteupp-

lägget nu kommer att omfattas av rättskraften. Här kan det finnas utrymme för diskus-

sion om den metod som rättstillämparen valt verkligen är den mest lämpade. Det bör 
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enligt min mening finnas ett tydligare samband mellan innehållet i yrkandet och dom-

slutet. 

4.6 Jämförelse av målen RÅ 2000 ref. 54 och Peru-målet

I RÅ 2000 ref. 54 godtogs åberopande av skatteflyktslagen i sista instans. Det utgjorde 

endast en rättsligt grund möjlig att åberopa. Högsta förvaltningsdomstolen agerande i 

Peru-målet verkar gå i samma linje. Trots att förvaltningsrätten och kammarrätten de-

finierat frågan som skatteflyktslagens tillämplighet eller inte så valde Högsta förvalt-

ningsdomstolen inte att gå på samma linje. Istället har saken definierats utifrån händel-

seförloppet, det vill säga likvidationen av Kappa. Frågan är alltså baserad på det hän-

delseförloppet och vilka skattekonsekvenser som detta händelseförlopp kan resultera i. 

Således utgör skatteflyktslagens tillämplighet endast en möjlig grund, eftersom att 

Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att beskattning ska ske enligt IL och 

att det därmed saknas anledning att ens göra en prövning mot skatteflyktslagen. 

Frågan är om Högsta förvaltningsdomstolen kunnat agera annorlunda i Peru-målet. I 

domen kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att beskattning ska ske direkt 

med stöd av IL. Denna fråga har aldrig varit  aktuell i lägre instanser då hela prövning-

en utgått  från skatteflyktslagens tillämplighet eller inte. Det kan tilläggas att  förvalt-

ningsrätten ansåg skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet men inte kammarrätten. 

Ytterligare kritik skulle kunna riktas med stöd i RÅ 2000 ref. 54. Där ansågs det inte 

problematiskt att åberopa skatteflyktslagen eftersom denna baserades på samma hän-

delseförlopp. Däremot godtogs inte grunden med hänvisning till instansordningsprin-

cipen eftersom yrkandet innebar att ”nya förutsättningar, som underinstanserna inte 

har haft anledning att ta hänsyn till, förs in i målet”. Då lägre instanser haft uppfatt-

ningen att målet rör en tillämpning av skatteflyktslagen skulle en tillämpning av IL 

kunna innefatta nya omständigheter som inte beaktats tidigare. 
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5 Exempelfall
5.1 Inledning

Det fiktiva fall som ska redogöras för är hämtat från Skatteverket. Där benämns det 

som ett skatteupplägg med syftet att kringgå 3:12-reglerna.84  Ett skäl till att  detta ex-

empel valts är då det har viss aktualitet eftersom det är ett upplägg som Skatteverket 

avser få prövat, men även eftersom det  innefattar åberopande av skatteflyktslagen som 

grund vilket påminner om de mål som redovisats ovan. Med exempelfallet som ut-

gångspunkt kommer några scenarion diskuteras där det får betydelse hur sakbegreppet 

definieras. 

5.2 Förutsättningar

X som är en fysisk person tillika ägare att fåmansföretag AB A som han är verksam i i 

betydande omfattning. Detta företag har X för avsikt att  avyttra till en extern köpare Y. 

Skulle X avyttra AB A direkt till Y skulle X beskattas för den vinst som uppkommer i 

samband med försäljningen enligt 3:12-reglerna85  och en viss del skulle därmed kom-

ma att beskattas i inkomstslaget tjänst  och drabbas av progressiv beskattning. Detta 

innebär ofta en mindre fördelaktig beskattning ur den skattskyldiges perspektiv än om 

hela vinsten hade beskattats i inkomstslaget kapital.

Händelseförloppet i upplägget är följande: X bildar NYAB 1 till vilket AB A avyttras 

för omkostnadsbeloppet. Även NYAB 1 kommer att  omfattas av 3:12-reglerna efter-

som det  äger AB A i vilket X varit verksam. Därefter avyttras AB A till den externa 

köparen Y. X bildar ännu ett bolag NYAB 2 som köper NYAB 1. Båda bolagen likvi-

deras och X gör gällande att varken NYAB 1 eller NYAB 2 träffas av 3:12-reglerna 

eftersom X aldrig varit verksam i något av bolagen. Den vinst som uppkom i samband 

med avyttringen av AB A har alltså legat i NYAB 1  genom de övriga transaktionerna. 

I samband med likvidationen hoppas nu X kunna tillgodogöra sig likviden genom be-

skattning i inkomstslaget kapital och därigenom slippa beskattning enligt 

3:12-reglerna.
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Skatteverket har själva angett att de avser att få liknande upplägg prövade av domstol 

och då genom att:86 

1. X ska anses vara verksam i betydande omfattning i NYAB 1 eller NYAB 2 då X 

varit den som genererat de vinster som finns i bolagen,

2. Titta på den verkliga innebörden i dessa transaktioner på så vis att mellanleden inte 

ska tillmätas betydelse,

3. Tillämpa skatteflyktslagen.87 

5.3 Definition av saken

Med utgångspunkt i det fiktiva fallet  med X som ska avyttra AB A ska nu saken, alltså 

den fråga som prövas, i det målet avgränsas. Det är en utgångspunkt för att sedan kun-

na avgöra vilka taleändringar som är möjliga att göra samt vad som kommer omfattas 

av rättskraften. Metoden för detta har vi fått genom praxis vilket är att fastställa hän-

delseförloppet och därmed måste yrkanden och grunder beaktas. 

 

Ska de olika angreppspunkter som Skatteverket avser att använda för att komma åt 

skatteupplägget betraktas som grunder eller yrkanden? Detta beror naturligtvis på hur 

Skatteverket väljer att formulera det eller de yrkanden som framställs samt grunderna 

som används som stöd för yrkandena. Som rättsläget är nu framstår det dock inte helt 

nödvändigt att dra denna gräns då talan får ändras så länge inte en ny fråga förs in i 

målet.88 Talan utgörs av grunderna och yrkandena och så länge det  handlar om samma 

händelseförlopp så är det samma sak. Tillvägagångssätten ovan baseras på samma 

händelseförlopp och det borde därmed inte utgöra något problem att alternera mellan 

dem i de olika instanserna. Det spelar alltså inte så stor roll om det betecknas som tre 

alternativa yrkanden eller om yrkandet formuleras som att beskattning ska ske för lik-
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vidationen och alternativen utgör tre grunder. Detta resonemang är i enlighet med Oli-

vencronas metod och det tillvägagångssätt som praxis i huvudsak har valt. 

Låt säga att  Skatteverket vill komma åt det upplägg som redovisats ovan. Om skatte-

flyktslagen ska tillämpas måste Skatteverket göra en framställan till förvaltningsrätten 

om att få tillämpa lagen på förfarandet, liksom var fallet i Peru-målet. Det framstår då 

enligt min mening oproblematiskt att  ta till sig förvaltningsrättens och Kammarrättens 

definition av frågan i målet. Enligt dessa lägre instanser utgjordes frågan av skatte-

flyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande. Det kvarstår dock att utreda om det är 

möjligt att  åberopa även de andra grunderna som Skatteverket nämner. Med beaktande 

av utgången i Peru-målet borde det eventuellt vara möjligt eftersom saken där definie-

rades som om likvidationen utlöste några skattekonsekvenser, det vill säga utifrån 

händelseförloppet. Så var även fallet i Peru-målet där Skatteverket framställde ytterli-

gare ett yrkande. 

Ett annat möjligt scenario är att det är fråga om ett vanligt mål om beskattning, det vill 

säga inte en framställan om skatteflyktslagens tillämplighet, utan ett överklagat beslut 

om beskattning som prövas av domstolen. X har då i sin inkomstdeklaration tagit upp 

hela det belopp som tillgodogjorts efter likvidationen av de två bolagen NYAB 1 och 

NYAB 2 i inkomstslaget kapital. Skatteverket anser att  detta är felaktigt och beskattar 

X både i inkomstslagen tjänst och kapital, vilket överklagas av X. I rätten formulerar 

Skatteverket sitt yrkande som att  beskattning ska ske i båda inkomstslagen och som 

grunder för yrkandet anges att X ska anses ha varit verksam i de båda bolagen då X 

genererat de vinster som finns, alternativt  att transaktionernas verkliga innebörd ska 

vara avgörande. Först i sista instans åberopas skatteflyktslagen. I enlighet  med RÅ 

2000 ref. 54 så kan alltså skatteflyktslagen åberopas i ett  senare skede om det inte 

därmed förs in en ny grund. 

5.4 Rättskraftens omfattning

Enligt förarbetena vid övergång till sakprocess skulle det vara möjligt att  väcka ny ta-

lan om vissa rättshandlingars tillämplighet även om ett mål om beskattning redan förts 
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vari dessa rättshandlingar ingått.89  Frågan är om detta stöds av praxis då väl dessa 

ändå måste anses ingå samma händelseförlopp? 

Det som kan ifrågasättas med Högsta förvaltningsdomstolens resonemang är möjligt-

vis den pedagogiska lämpligheten att komma till detta slut i ett mål som inte är ett 

egentligt mål om beskattning utan en framställan från Skattemyndigheten om att 

tillämpa skatteflyktslagen. Det finns alltså inget överklagat beslut om beskattning eller 

liknande. Då skatteupplägget utgörs av en rad transaktioner kvarstår frågan om det i 

framtiden är möjligt att få konsekvenserna av en av dessa transaktioner prövad i ett 

enskilt  mål. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen:s formulering i Peru-målet  så utgjor-

des frågan av om ”likvidationen av Kappa leder till några skattekonsekvenser”. Detta 

framstår som en bred formulering av vad som utgör frågan i målet. Saken definieras 

utifrån händelseförloppet  och däri ingår skatteuppläggets samtliga transaktioner.  Om 

jämförelse görs med Redovisningsmålet, där skillnad gjordes på ett helt års transaktio-

ner och en utdelning som utgörande en av transaktionerna, kan det tänkas att det even-

tuellt skulle vara möjligt att  få en delpost prövad. Det handlade dock om två juridiska 

personer och målet  rörde utdelningen, inte årets transaktioner. Skillnaderna är därför 

så stora att ingen säker slutsats kan dras. 

5.4.1  Olika rättsföljd - samma händelseförlopp

Problemet som kan uppstå är att den skattskyldige X i processen haft uppfattningen att 

det endast är skatteflyktslagens tillämplighet som är föremål för prövning, och kanske 

har andra delar i taxeringen som X vill få prövade vid ett senare tillfälle. Ännu tydliga-

re blir det om X vill föra talan om vissa omständigheter kring avyttringen av AB A till 

Y. Enligt förarbetena ska det vara möjligt  att kunna väcka en talan om ett avtals giltig-

het utan att det ska anses prekluderat av en tidigare process. Det framstår dock som att 

Högsta förvaltningsdomstolen:s formulering av vad som utgör frågan i målet från 

2012 ställer hinder i vägen för en sådan process. 
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En applicering av Ekelöfs metod skulle kunna leda till ett annat resultat. Ett mål som 

rör avyttringen av AB A till den externa köparen Y inte kommer att prekluderas. Om 

vikt läggs vid rättsföljden så är den en annan i de två olika målen. Det ena målet hand-

lar om skattekonsekvenser och det andra målet om avtals giltighet. Skulle det röra be-

skattningskonsekvenser som enbart  rör X är det inte säkert att  utgången blir densam-

ma. Det är här som det enligt min mening kan bli problematiskt med Högsta förvalt-

ningsdomstolens definition av frågan i Peru-målet. Av den praxis som utvecklat sak-

begreppet verkar det mest troliga att  frågan ska avgränsas utifrån händelseförloppet. 

Därmed måste, om vi fortsätter att utgå från målet från 2012, en distinktion göras om 

det är alla transaktioner som slutligen lett fram till likvidationen av NYAB 1 och 

NYAB 2 och de skattekonsekvenser som det lett till för X ingår i händelseförloppet. 

Alla de tre grunder som redogjorts för ovan förefaller baserade på hela händelseför-

loppet och inte bara den slutliga likvidationen. Om det bara var likvidationen som in-

gick i händelseförloppet skulle inte grunderna vara tillämpliga då de har som mål att 

komma åt att X inte beskattats som om AB A sålts direkt till Y. Detta är alltså ett fall 

där rättsföljderna är olika men grunderna baserade på samma händelseförlopp. 

5.4.2 Samma rättsföljd - olika händelseförlopp

Ett annat scenario kan tänkas baserat på tidigare exempel om ett  avtals giltighet för att 

utröna vad resultatet skulle kunna bli om rättsföljden är densamma men de grunder 

som åberopas är olika. Det skulle således handla om två yrkanden som leder till sam-

ma resultat, i detta fall beskattning för X. Istället för att  bilda NYAB 2 så köper X ett 

befintligt bolag av en extern säljare. I övrigt är scenariot detsamma. I rättegång 1 inne-

håller Skatteverkets yrkande en uppmaning till rätten att X ska beskattas för vinsten 

som uppkommit med anledning av likvidationen av NYAB 1 med skatteflyktslagen 

som grund. Det som kommer att ingå i händelseförloppet är samtliga transaktioner 

som ingått i skatteupplägget. X yrkar att beskattning ska ske enligt deklarationen, i 

vilken X tagit upp likviden som inkomst av kapital. Skatteverket vinner bifall och X 

beskattas enligt  3:12-reglerna. En tid senare väcker X ny talan i rättegång 2 och yrkar 
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där att  beskattning inte kan ske eftersom X inte varit rätt ägare till NYAB 2.90  I likhet 

med exemplet om avtalets giltighet utgör detta ett formfel. Rättsföljden är densamma, 

att  X inte ska beskattas. Däremot baseras detta yrkande på en annan grund, vilken in-

nefattar vissa mellanhavanden som har att  göra med förvärvet av NYAB 2. Den nya 

rättegången skulle inte bli res judicata med Olivencronas synsätt, eftersom det är ett 

annat händelseförlopp  som utgör grunden för yrkandet i rättegång 2. Däremot skulle 

det med en strikt  tolkning av Ekelöfs metod bli res judicata eftersom rättsföljden är 

beskattning eller inte för X, med anledning av likvidationen. 

5.5 Avslutande funderingar 

Denna uppsats har syftat till att undersöka hur saken i skatteförfarandet definieras. 

Den diskussion som fördes vid övergången till sakprocess har än idag viss bäring. Det 

framstår som att det inte längre råder lika stor osäkerhet kring vilken metod som gäller 

för definitionen av saken i skattförfarandet då praxis allt mer valt att identifiera frågan 

utifrån händelseförloppet. Däremot finns det enligt  min uppfattning fortfarande ut-

rymme att diskutera om den metod som valts är den mest optimala. En definition av 

saken utifrån rättsföljden kan ibland vara mer ändamålsenlig eftersom det kan stämma 

bättre överens med yrkandena och det därmed leder till större förutsebarhet, inte minst 

för den skattskyldige om vad som faktiskt kommer att omfattas av rättskraften. Detta 

kan bli fallet  om saken ges en alltför vid och oprecis definition. Det som kan utgöra 

god processekonomi får inte överskugga den enkla men basala aspekten att det ska 

vara möjligt att förutse vad domslutet kommer att innehålla. Parterna måste veta vad 

som prövas i målet, alltså vad som är saken. 
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