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Abstract 

Taxation of trusts based in common law countries is a complicated matter in 

Swedish law, mainly due to the lack of a trust concept in Sweden. It is very 

difficult, if not impossible, to come up with a well motivated answer to the 

question: who should be considered liable to tax from income stemming from 

real estate that constitutes trust property? The specific situation in each case 

decides. However, the taxation of the trustee in his or her capacity as legal owner 

of the trust property appears to be valid regarding the relevant statues concerning 

income tax.  

It can also be concluded that the Swedish regulation, both regarding hard and soft 

law is not optimized for stimulating real estate investment in the country. It is 

however hard to see any serious, enforceable alternatives. 
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Förkortningar och viktiga uttryck 

IL   Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Skatteflyktslagen  Lagen (1995:575) mot skatteflykt 

Förvaltare   Trustee 

Förmånstagare  Beneficiary 

Stiftare   Settlor 

Trusturkund   Trust deed 

God man   Protector 

Personalstatut Den rättsordning där exempelvis en trust är 
bildad 

Statutory trust  Trust som har sin grund i lag 

Express trust Trust som skapas med avsikt av parterna 

Implied/resulting trust  Skapad genom konkludent handlande 

Constructive trust Domstolen konstaterar att en trust finns 

trots att ingen sådan partsvilja funnits 

Simple trust(England) Trust där förvaltaren inte har i uppgift att 

aktivt förvalta egendomen 

Special trust Trust där förvaltaren aktivt förvaltar 

egendom 

Fixed trust Trust där kretsen av förmånstagare och 

utbetalningsmetod är fastslagen i styrande 

dokument 
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Discretionary trust Trust där förvaltaren har möjlighet att styra 

utbetalningar efter egen vilja 

Simple trust (USA) Trust som delar ut all årlig inkomst till 

förmånstagarna 

Complex trust (USA) Trust som får ackumulera inkomster 
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1 Inledning 

1.1 Truster, fastigheter och skatterätt 

Skatterätten är internationell. Det är en realitet i dagens globaliserade värld. 

Utländska företag etablerar sig inom landet i syfte att sprida sin verksamhet och 

öka lönsamheten. Utländska investerare köper andelar i svenska företag i syfte att 

ta del av tillväxten inom landet. Svenska personer, juridiska såväl som fysiska, 

investerar i utländska värdepapper och placerar pengar utomlands. Samma 

utveckling med ökad internationalisering finns på fastighetsområdet. Den 

svenska lagstiftaren har alltså till uppgift att navigera i en alltmer globaliserad 

miljö i sin strävan efter att uppnå en lämplig reglering. Rättstillämparen måste 

också i sin dömande verksamhet i allt större utsträckning hantera utländsk 

inblandning. 

Med detta sagt framstår det som naturligt att det i vissa fall uppstår situationer 

där olikheter i två rättsordningar skapar problem vid beskattningen. Ett exempel 

är när en viss typ av transaktion mellan två företag i två olika länder rubriceras på 

olika sätt i de två länderna. En utgift som i det betalande företagets land klassas 

som ränta och därmed är avdragsgill kan ses som skattefri utdelning i det 

mottagande företagets land. Lagstiftaren har försökt bygga bort dessa problem 

med hjälp av olika instrument. Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflykts-

lagen) är ett exempel. Det finns även exempel där rättstillämparen tillämpat 

institutet verklig innebörd i syfte att lösa problem av internationell karaktär. 

Också rättsekonomiska problem uppstår i gränslandet mellan nationell och 

internationell rätt. Vissa detaljer i den svenska rättsordningen kanske på ett 

alltför ingripande sätt motverkar önskvärd inblandning från ett visst land.  

Trusten som juridisk figur är ett bra exempel på problematiken. Trusten är djupt 

rotad och frekvent använd i anglosaxiska rättsordningar men existerar över 

huvud taget inte i samma form i den svenska rättsordningen. Det säger sig självt 
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att problem kommer uppstå när svenska ekonomiska intressen samverkar med 

intressen från anglosaxiska länder. Som det kommer visas i den förevarande 

utredningen är trusterna snarlika de svenska stiftelserna men de visar upp vissa 

tydliga skillnader som gör att problem uppstår vid beskattningen i Sverige. 

Problemet ligger främst i fastställande av rätt skattesubjekt för inkomster 

eftersom trusten i sig inte utgör ett skattesubjekt i engelsk rätt och att en trust 

dessutom inte har rättskapacitet. På något sätt måste dessa problem lösas.  

1.2 Syfte och grundläggande frågeställning 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda vem som ska beskattas på inkomst i 

form av avkastning från en svensk fastighet placerad i en utländsk trust. Ett 

separat delsyfte med uppsatsen är att dra slutsatser kring gällande rätts lämplighet 

utifrån en vilja att stimulera utländska investeringar i den svenska fastighets-

marknaden. Delsyftet kommer dock att få betydligt mindre plats i uppsatsen. 

Notera att lydelsen i syftet inte stämmer med titeln på uppsatsen. I syftet används 

orden ”placerad i en utländsk trust” och i titeln används ”ägs av en utländsk 

trust”. Det är ett medvetet val som illustrerar den centrala problematiken i 

uppsatsen, nämligen att truster visar prov på juridiska egenskaper som vi i svensk 

skatterätt, och även i övrigt, inte är vana vid att hantera. Truster är ett vanligt 

förekommande juridiskt fenomen i stora delar av världen, främst de 

engelskspråkiga delarna av det brittiska samväldet samt USA. De är dessutom 

delar av världen som Sverige har stora förbindelser med. Ju fler truster som letar 

sig till Sverige och ju större inblandning de får på fastighetsmarknaden desto 

större kommer behovet av klarhet gällande skattefrågorna vara. Därför är det av 

vikt att utreda frågan gällande skattesubjekt.  

Syftet ska uppfyllas genom att de problem som uppstår när en svensk fastighet 

ingår i en utländsk trust ska belysas och analyseras. Med denna analys klar ska 

gällande rätts lämplighet utredas i förhållande till stimulans av utländska 

investeringar. De mest centrala frågorna som kommer att styra framställningen 
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är: vem är, och vem bör vara skattesubjekt vid avkastning från svenska 

fastigheter som utgör trustegendom?  

1.3 Avgränsningar 

Valet att enbart behandla avkastning från fastigheter grundas i fastigheternas 

särställning i jämförelse med andra egendomsslag. Att fastigheten är belägen 

inom landet gör att en koppling till svensk beskattning uppstår. Innehållet i 

svensk skatterättslig lagstiftning ger, som nedan ska visas, vid handen att skatt 

för inkomsterna ska betalas i Sverige. Frågan är bara vem som ska betala. Med 

den valda avgränsningen blir fokus tydligt. Det rör sig om svenska fastigheter 

och utländska truster.  

Dessutom kommer enbart inkomstskatterättsliga aspekter att tas upp. 

Stämpelskatt kommer att lämnas åt sidan. Förutom ett allmänt utrymmesskäl är 

en annan anledning till detta att det i engelsk rätt finns olika beskattningsregler 

för stämpel- respektive inkomstskatt och att uppsatsen därmed skulle tappa visst 

fokus. 

Trustlagstiftningen skiljer sig mellan olika länder och det skulle bli oöverskådligt 

att behandla samtliga eller ens ett flertal olika rättsordningar. Engelsk rätt har 

valts för att beskriva trusternas grunder. Anledningen till detta är att trusten som 

fenomen härstammar från just England. I vissa delar kommer även amerikansk 

trusträtt att behandlas vid sidan av den engelska rätten. Motivet är att det i 

uppsatsens sista delar finns ett resonemang om amerikanska fastighetsfonder.  

Avsnittet om truster har tagit upp relativt mycket plats i uppsatsen. Motivet 

bakom detta val är bristen på kunskap som verkar finnas på området. Det får 

anses vara av största vikt att med tillräcklig detaljrikedom beskriva och förklara 

trusten som juridiskt fenomen innan en djupare juridisk analys får ta vid. 
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Avsnitt 5, som innehåller den centrala undersökningen, kommer att beröra den  

akademiska sidan av problemet, alltså vem som är rätt skattesubjekt i den 

aktuella situationen. Det får antas att det kommer att uppstå andra problem som 

är av mer praktisk natur. Dessa kommer inte att behandlas i uppsatsen. 

Jag har dessutom valt att behandla amerikanska fastighetsinvesteringstruster, så 

kallade REITs (real estate investment trusts). REITs investerar mer eller mindre 

uteslutande i fastigheter och är stora spelare på fastighetsmarknaden. Att 

utelämna REITs helt hade inte varit konsekvent utifrån det andra delsyftet med 

uppsatsen. Investeringar av REITs på den svenska fastighetsmarknaden ger 

upphov till vissa andra problem än de som uppstår vid investeringar från en 

vanlig trust men de har stora kopplingar till varandra. 

1.4 Metod och material 

Metoden är rättsdogmatisk med rättsekonomiska inslag. Uppsatsens huvudsyfte 

är att utreda rättsläget gällande skattesubjekt för en viss typ av inkomst. I den 

delen kommer den rättsdogmatiska metoden att användas. Om det visar sig att 

rättsläget är oklart kommer argument från dessa källor att framföras i syfte att 

visa på vilken tolkning som framstår som framträdande. Med detta gjort ska 

resultatet ställas i relation till det svenska intresset av att utländska företag 

investerar i den svenska fastighetsbranschen. Här kommer metoden att vara 

rättsekonomisk. 

Materialvalet styrs av uppsatsens tema. En anpassning av ett utländskt 

rättsinstitut till den svenska rättsordningen ska genomföras och rättskällorna som 

används följer den metoden. Svensk lagtext, praxis och doktrin samt svenska 

förarbeten kommer att jämföras med utländska motsvarigheter. Gällande truster 

är svensk praxis särskilt viktig och stor energi har lagts på att utreda läget 

gällande de få rättsfall som faktiskt finns på området. Eftersom trusten som 

juridiskt institut härstammar från engelsk rätt kommer främst engelska källor 
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användas i denna del. Även amerikanska källor kommer att användas i den del 

som rör amerikanska fastighetstruster. 

När det hänvisas till engelsk och amerikansk rätt är det i flertalet fall en 

hänvisning till en sekundärkälla. Oftast hämtas alltså informationen från doktrin 

som beskriver förstahandskällans innehåll. Försiktighet har här iakttagits i 

urvalet. 

1.5 Disposition 

Avsnitt 2 kommer att behandla fastigheter och olika aspekter som är relevanta för 

uppsatsens syfte. Bland annat olika investeringsformer i fastighetsmarknaden 

samt beskattningen av avkastning från fastigheter. I avsnitt 3 kommer 

trustinstitutets allmänna delar att gås igenom i syfte att ge en överblick över dels 

vad det civilrättsliga begreppet trust egentligen innebär, dels vilka skatteföljder 

som förekomsten av en trust leder till.  Avsnitt 4 består av en grundläggande 

genomgång och analys av de olika tänkbara skattesubjekten vid beskattning av 

avkastning från fastigheter som utgör trustegendom. De olika alternativen ska 

dels vägas mot varandra men också belysas utifrån svensk rätt för att om möjligt 

besvara frågan om vem som borde vara skattesubjekt. Avsnitt 5 kommer att röra 

REITs. Dessa enheter behandlas i ett eget avsnitt eftersom de legalt sett inte är 

truster men beskattningen av dem leder till problem som anknyter till 

trustproblematiken. Syftet här är att belysa en globalt sett viktig aktör på 

fastighetsmarknaden och att peka på vissa problem i beskattningen av dem. 

Avsnitt 6 innehåller en allmän analys där resultatet från undersökningen i avsnitt 

4 och 5 ska sammanställas och slutsats gällande de övergripande frågorna nås 

och därmed uppfylla syftet. 
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2 Fastigheter 

2.1 Inledning 

Temat för uppsatsen är som framgått truster och fastigheter. Det finns därmed 

viss anledning att gå igenom grundläggande funktioner i den svenska 

fastighetsrätten. Fokus kommer främst ligga på skatterättsliga aspekter av olika 

metoder för fastighetsinvesteringar. Viss plats ges även till hur fastighets-

investeringar går till civilrättsligt samt hur olika investeringsformer i svenska 

fastigheter ser ut. Gällande de olika investeringsformerna ska fördelar och 

nackdelar med respektive alternativ belysas i syfte att visa på nyanser som 

kommer bli centrala i ett senare skede av uppsatsen. Naturligtvis kommer även 

avkastning i form av hyresintäkter att behandlas ur ett skatterättsligt perspektiv 

där kärnan i avsnittet ligger. 

2.2 Metoder för att investera i fastigheter i Sverige 

2.2.1 Direkt investering 

Det bör sägas att fokus här ligger på investeringar i fastigheter i ett mer utpräglat 

investeringsperspektiv snarare än den typen av fastighetsinvesteringar som 

genomförs vid en investering i ett boende. Man kan på grund av de relativt 

okomplicerade reglerna gällande köp av fastighet, som kommer att gås igenom 

nedan, enkelt investera i en fastighet. Fördelen med direkt ägande, ur ett rent 

praktiskt perspektiv, är att man har kontroll på fastigheten rent faktiskt. Man kan 

genomföra praktiska åtgärder på plats. Om man däremot, vilket antas gälla, 

enbart är intresserad av det mervärde som fastigheten som egendom tillför så är 

det hyresintäkterna som är avgörande. Det säger sig självt att inte alla har 

möjlighet att genomföra en investering av den här typen. Det är en stor 

kapitalmängd som måste uppbådas vid ett och samma tillfälle.  
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Om ett aktiebolag investerar i en fastighet som man sedan hyr ut kommer 

intäkterna att ses som inkomst från näringsverksamhet och beskattas enligt 

vanliga regler om bolagsskatt.  Om en privatperson investerar i en hyresfastighet 

kommer fastigheten i sig att utgöra en kapitaltillgång. Inkomster från fastigheten 

ska dock enligt 13:1 st 3 IL beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet om 

fastigheten kan klassas som näringsfastighet. Definitionen av näringsfastighet 

hämtas i 2:14 läst tillsammans med 2:8-13 IL och kan sägas innefatta alla 

fastigheter som inte är ägarens egen privatbostad. Enligt 1:5 IL ska överskott från 

näringsverksamhet och tjänst räknas samman och beläggas med kommunal 

inkomstskatt. Följaktligen kommer ca 30 % inkomstskatt påföras tillsammans 

med eventuella tillägg. 

2.2.2 Investering genom aktiebolag  

En annan möjlighet är att investera i aktier i ett bolag som i sin tur har sina 

inkomster knutna till en eller fler fastigheter. Då äger man fastigheten indirekt 

genom bolaget. Detta kan ske på flertalet sätt men det vanligaste är säkerligen att 

man som privatperson investerar i en offentligt handlad aktie, ett fastighetsbolag 

eller möjligen ett investmentbolag med inriktning på fastigheter. Fördelen för en 

investerare att köpa aktier i ett noterat investmentbolag med fokus på fastigheter 

är att tillgången är ytterst likvid. Den kan avyttras när som helst. Intäkterna från 

fastigheten kommer att genomgå så kallad ekonomisk dubbelbeskattning innan 

de slutgiltiga vinsterna når fram till investeraren. Intäkterna kommer först att 

beskattas med 22% bolagsskatt och sedan med 30% skatt på kapitalinkomst. Om 

man äger en fastighet genom ett aktiebolag som man är ensam, eller en av få, 

ägare i så finns det dessutom risk att man blir beskattad som om det vore lön från 

bolaget. Detta enligt reglerna om fåmansbolag. 

2.2.3 Investering genom fond 

En värdepappersfond definieras i 1:1 st 1 p 25 i lag (2004:46) om värdepappers-

fonder som en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som 
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består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från 

allmänheten och ägs av de som skjutit till kapital, samt om den förvaltas enligt 

andra i lagen fastslagna regler. Principen med fondinvesteringar är att man 

betalar in pengar till en förvaltare. Kapitalet knyts sedan till hur denne förvaltare 

investerar. Värdet på det ursprungliga kapitalet beror alltså på utvecklingen på de 

investeringar som förvaltaren genomför. Civilrättsligt är en investering i en fond 

samma sak som en investering i en bostadsrätt, man äger en delägarrätt i fonden. 

Man äger alltså inte de aktier som fonden investerar i. De ägs av fonden. Fonder 

är inte skattesubjekt utan det är delägarna som beskattas för utdelning och för 

kapitalvinst när andelen löses in. Detta framgår av 6:5 IL som slår fast att fonden 

inte är skattskyldig för inkomster från tillgångarna i fonden. 

2.3 Skatte- och civilrättsliga frågor 

Med risk för att verka något övertydlig här, utgångspunkten är att det är ägaren 

av fastigheten som beskattas eftersom det är ägaren som mottar avkastningen.1 

Det finns inget helt klart rättsläge på området utan praxis har i stor utsträckning 

särreglerat frågan.2 Det har framkommit mellan raderna i föregående delavsnitt 

och går att utläsa i 13:1 st 1 IL där det talas om innehav av näringsfastighet.  

Detta konstaterande är viktigt att ha med sig när man ska analysera frågan om 

korrekt skattesubjekt i internationell kontext. Notera att det enbart är en 

utgångspunkt är att det är ägaren som är skattesubjekt. Det kommer att finnas 

utrymme att problematisera denna utgångspunkt många gånger om senare i 

framställningen. Utgångspunkten hämtas alltså från en ordalydelse-tolkning av 

lagtexten. Det kan också vara bra att ha med sig. Utgångspunkten, beskriven 

ovan, som alltså hämtas från en ordalydelsetolkning kan kallas för ett uttryck för 

källteorin.3  

                                            
1 Hultqvist, s 4. 
2 Lodin, s 124. 
3 A a, s 19. 



 15 

Jordabalken (1972:994) (JB) reglerar civilrättsliga frågor gällande fastigheter. 4:1 

JB innehåller en central regel som stadgar ett krav på skriftligt avtal vid 

fastighetsköp. Enligt 20:1 st 1 JB ska den som med äganderätt förvärvat en 

fastighet söka lagfart. Det ska alltså till både dokumentation och registrering. 

3 Truster 

3.1 Inledning 

Det finns ett flertal anledningar till varför en person, juridisk eller fysisk, vill 

lämna ifrån sig egendom för förvaltning av något slag. Det kan vara en fastighet 

som man inte kan sköta om själv, det kan vara pengar som man vill ska tillfalla 

en viss person vid ett visst tillfälle och det kan röra sig om ren distribution av 

förmögenhet. En vid tolkning av begreppet förvaltning skulle dessutom kunna 

innefatta placeringar av medel i olika säkerheter, investeringar i aktier eller 

fonder. Vid köp av aktier så byter man ut sin egendom mot en rätt till utdelning 

ur ett aktiebolag. Vid köp av fondandelar byter man ut sin egendom mot ett löfte 

om aktiv eller passiv förvaltning av något slag. Grunden till själva fenomenet 

ligger i viljan att överlåta sin egendom till någon annan antingen i förhoppning 

om en vinst eller enbart i syfte att bli av med bördan att förvalta något. 

Trusten används inom common law-världen främst till sk estate planning, dvs 

förmögenhetsstruktureringar främst inom familjer. Ett exempel är att ett visst 

belopp sätts in i en trust med föräldrar som stiftare och deras gemensamma barn 

som förmånstagare. I vissa länder, exempelvis Australien, används trustinstitutet 

i pensionssystemet då de stora pensionsfonderna klassas som truster. 

För att tillfredsställa allmänhetens önskan om att frånhända sig egendom i 

särskilt syfte har lagstiftare runt om i världen försökt skapa möjligheter och 

ramar för att säkert och tryggt kunna göra detta. Med ovan nämnda, vida, 

definition av förvaltning kan institut som aktiebolag, stiftelser, pensionsfonder 
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osv räknas upp. Det är fullt naturligt att utvecklingen skett på olika sätt i olika 

delar av världen. De anglosaxiska länder som kan klassas som common law-

länder4 använder i stor utsträckning trustinstitutet för att möjliggöra förvaltning.5 

Spår av trustinstitutet kan ses så långt tillbaka som på 1200-talet.6 Det finns 

exempelvis historier om hur tempelriddare lämnat ifrån sig sin egendom till 

tredje man för förvaltning innan korstågen.7 Det viktiga att ta med sig är trustens 

ursprung inom common law-världen. 

3.2 Civilrätt 

3.2.1 Allmänt 

Målet med detta underavsnitt är att besvara frågan: vad är en trust? Ett par ord 

om avsnittets upplägg är på sin plats i syfte att göra det mer läsbart. Inledningsvis 

kommer trustens komponenter att presenteras. Sedan kommer nödvändiga 

rekvisit för en trusts existens att beröras. Därefter kommer vissa andra detaljer 

gällande olika former av truster redovisas. Till sist ska trustens generella 

egenskaper diskuteras för att ge en förståelse for hur institutet egentligen 

fungerar och vad som gör det speciellt. 

3.2.2 Trustens komponenter  

Som tidigare nämnts är en trust i grund och botten ett sätt för någon att lämna 

ifrån sig förvaltning av egendom med ett visst speciellt mål. Grunden till en trust 

hämtas i situationen när en stiftare (settlor) överlämnar egendom till en 

förvaltare (trustee) för att förvalta egendomen i en eller flera förmånstagares 

(beneficiaries) intresse alternativt i ett speciellt syfte.8 Det ska dock sägas att det 

                                            
4 Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland, USA mfl. 
5 Simon, s 1. 
6 Oakly, s 1 ff. 
7 A st. 
8 Hädanefter kommer de svenska uttrycken att användas. 



 17 

inte finns någon klar definition av en trusts innebörd i juridisk mening.9  Många 

försök att definiera en trust har genomförts och ingen konsensus verkar finnas. 

Ovan beskrivna definition stämmer överens med den definition av trust som 

återfinns i Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on 

their Recognition artikel 5 som, märk väl, inte har implementerats i Sverige. Det 

väsentliga är att egendomen som lämnas över till förvaltaren i samma ögonblick 

byter ägare. Förvaltaren får alltså en sorts begränsad äganderätt till egendomen 

eftersom de ekonomiska rättigheterna såsom utdelning och avkastning 

tillkommer antingen förmånstagarna eller det särskilda syftet.10 Stiftaren lämnar 

alltså ifrån sig äganderätten till egendomen och därmed i princip all 

förfoganderätt. Stiftaren kan lämna instruktioner för egendomens förvaltning i en 

så kallad trusturkund (trust deed) och därmed indirekt behålla viss kontroll.11 

Men det råder inte någon tvekan om att stiftaren legalt ger upp rätten till 

egendomen. Viss kontroll kan också behållas genom utnämnande av en så kallad 

god man (protector). Trusturkunden kan exempelvis kräva den gode mannens 

godkännande av vissa dispositioner av trustegendomen.12 

3.2.3 Vissa krav 

Av tidigare delavsnitt framgår vilka parter som krävs för bildandet av en trust. 

Vissa övriga kriterier måste också uppfyllas. I rättsfallet, från den engelska 

domstolen Court of Chancery, Knight vs Knight13 slår domaren Lord Langdale 

fast att tre vissheter (certainties) måste föreligga för att en trust ska anses 

uppkommen. Det måste finnas visshet om att stiftaren haft intention att skapa en 

juridiskt bindande förpliktelse för förvaltaren, det måste finnas visshet om vilken 

egendom som placeras i trust och det måste finnas visshet om vem eller vilka 

som ska uppbära de ekonomiska rättigheterna från trustegendomen, dvs vem som 

                                            
9 Pettit, s 27. 
10 Kleist, s 1. 
11 Simon, s 2. 
12 A st. 
13 Knight v Knight (1840) 49 ER 58. 
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är förmånstagare. Dessa tre kriterier upprätthålls inte alltid. Undantag finns men 

för denna framställnings fokus kommer dessa inte behandlas djupare. 14 

Utöver de tre vissheterna upprätthålls ett krav på att trusten måste ha en faktisk 

förmånstagare.15 Någon måste alltså kunna ta emot de ekonomiska rättigheter 

eller fördelar som knyter an till trustegendomen. 

3.2.4 Kategorier 

Värt att nämna är att truster kan delas in olika kategorier beroende på dess 

attribut och struktur. Nedan kommer ett antal centrala kategoriseringsmodeller att 

belysas. De engelska benämningarna på de olika trustformerna kommer att 

användas i genomgången.  

Indelning baserad på hur en trust blir till 

En trust kan bildas enligt lag om vissa kriterier, uppställda i lagen, uppfylls och 

får då benämningen Statutory trust.16 Ett exempel i engelsk rätt på en situation då 

en Statutory trust uppstår är när en fastighet testamenteras till ett flertal personer 

och ingen uppdelning av fastigheten sker.17 Då ska de fyra personer som nämns 

först i testamentet bli förvaltare av fastigheten med samtliga testamentstagare 

som förmånstagare.18 Det som sker är alltså att lagen tvingar in vissa personer i 

de begrepp som tidigare nämnts som krav för en trusts uppkomst. Om en stiftare 

överlåter egendom till en förvaltare med en krets av förmånstagare och samtliga, 

ovan uppräknade, krav uppfylls så uppstår en sk Express trust.19 Man skulle 

kunna kalla det för en avtalsbaserad trust eftersom förvaltaren och stiftaren 

kommer överens om förutsättningarna. Om egendom förflyttas mellan två parter 

(stiftare och förvaltare) och det får anses underförstått mellan dessa att ett 

                                            
14 Oakley, s 58f.  
15 A a, s 74. 
16 A a, s 39. 
17 A st. 
18 A st. 
19 A a, s 40. 
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förvaltningsuppdrag ska föreligga så uppstår också en trust som betecknas 

Implied trust eller Resulting trust.20 Här liknar formatet snarast ett konkludent 

handlande enligt svensk rätt där en partsvilja utläses ur ett särskilt beteende.21 En 

typ av trust, Constructive trust, kan också uppstå om en domstol anser att en 

enskild part, förvaltaren, beter sig på ett sätt som gör att en trust ska anses 

föreligga.22 I det engelska rättsfallet Keech vs Sandford uppstod en trust gällande 

ett hyresavtal när förvaltaren av avtalet utnyttjade sin position för att förnya 

avtalet fast med förvaltaren själv som hyrestagare. 23  Nu har vi lämnat 

partsavsikten bakom oss och tittar enbart på fall där domstolen konstruerar en 

trust till förmån för de förmånstagare som fanns i det ursprungliga 

trustförhållandet. Den trust som konstrueras får samma krets av personer som 

förmånstagare som den tidigare, med samma förvaltare.24 

Indelning baserad på förvaltarens uppgift 

En sk Simple trust föreligger då förvaltaren enbart har i uppgift att handha 

egendomen och fördela den till förmånstagaren i enlighet med vissa instruktioner 

återgivna i trusturkunden. 25  Motsatsen, en sk Special trust, uppstår när 

förvaltaren i trusturkunden ges instruktioner att agera på ett speciellt sätt, 

exempelvis ta in hyra från en fastighet och dela ut överskottet från fastigheten 

efter amorteringar och driftkostnader till en viss förmånstagare.26  

Indelning baserad på hur trustegendomen ska delas ut 

När en förvaltare har i uppgift att dela ut trustegendomen till en viss krets av 

förmånstagare, i en viss proportion på en viss tidpunkt så talar man om en sk 

                                            
20 A st. 
21 Adlercreutz, s 80. 
22 Oakley, s 41. 
23 Keech vs Sandford (1726) Sel.Cas Ch 61 – återgivet i Oakley, s 41. 
24 Oakley, s 41. 
25 A st. 
26 A st. 
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Fixed trust.27 Motsatsen, en sk Discretionary trust uppstår när förvaltaren har en 

möjlighet att bestämma hur egendomen ska delas ut.28 

Indelning baserad på kategorisering av förmånstagare 

En trust kan ha bestämda förmånstagare och kallas då för Private trust men kan 

också vara en sk Public trust om syftet med trusten är att gynna ett visst ändamål 

som allmänheten eller någon betydande del av allmänheten kan ta del av.29 

3.2.5 Trustens civilrättsliga karaktär  

Med dessa detaljer berörda kan en mer allmän bild av trustinstitutet skönjas. 

Själva ordet Trust kan fungera som en bra start vid en mer övergripande 

diskussion. Det är ett förtroendeförhållande som uppstår mellan förvaltaren och 

stiftaren och mellan förvaltaren och förmånstagarna. Ett förtroende som till och 

med manifesteras genom att den formella äganderätten övergår till förvaltaren. 

Ändå talar man om trusten som ett objekt i sig. Det har i svensk doktrin framförts 

åsikten att en trust närmast utgör en kontraktsrättslig konstruktion.30 Om man 

begränsar sig till att säga att the trust, dvs förtroendet i sig, enbart sträcker sig till 

ett avtal så kan slutsatsen vara befogad. Det finns dock anledning att se det hela i 

ett något bredare perspektiv. Trusten blir i svenskt hänseende som ett moln som 

lägger sig över de tre centrala parterna. Det är svårt att greppa vad förekomsten 

av ett sådant moln egentligen betyder. Civilrättsligt lär det inte finnas några 

större problem med detta faktum ur ett svenskt perspektiv. Möjligtvis uppstår 

problem på det sakrättsliga planet men det ligger inte inom denna uppsats 

omfång. 

                                            
27 A a, s 43. 
28 A st. 
29 A s 44. 
30 Kleist, s 4. 
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Den engelska trusten är inte en juridisk person enligt gällande rätt i England.31 

Detta faktum är värt att påpeka eftersom det får betydelse för beskattningen, 

något som vi får anledning att återkomma till. 

3.3 Skatterätt 

Huvudregeln i engelsk rätt är att inkomstskatt betalas av förvaltaren. Sedan får 

förmånstagaren, när vinsten skjuts över till denne, betala inkomstskatt på den 

totala summa som hade tillkommit denne om inte trusten funnits, dvs beloppet 

som faktiskt betalats ut samt den skatt som erlagts av förvaltaren. Dock så får 

förmånstagaren räkna av den betalda skatten i ett senare skede.32 Vissa likheter 

med beskattning av svenska aktiebolag finns här. En ekonomisk dubbel-

beskattning sker onekligen. Man får dock tro att det inbördes förhållandet 

förvaltare/förmånstagare reglerats i avtal och att någon annan än förvaltaren, i 

alla fall i de fall det rör sig om en professionell förvaltare, belastas för 

skattekostnaden. Detta skulle exempelvis kunna tänkas ske i ett långvarigt avtal 

där förvaltaren, exempelvis en advokat, arvoderas med den faktiska skatten plus 

en viss summa som motsvarar ersättningen för förvaltaruppdraget. 

I undantagsfall kan även stiftaren bli skattskyldig. Om stiftaren eller stiftarens 

partner har vad som i engelsk rätt kallas interest i trustegendomen kommer 

inkomsten att behandlas som om det är stiftarens. Ett exempel på sådan interest 

är att stiftarens partner har en livränta utställd i trustegendomen. Ett annat 

exempel är om det i trusturkunden föreskrivs att stiftaren ska erhålla egendomen 

under vissa omständigheter. Ordet interest i den engelska rätten verkar här 

närmast ha, föga förvånande kanske, innebörden ekonomiskt intresse. Ett annat 

fall där stiftaren beskattas är när ett ogift, minderårigt barn till stiftaren eller 

dennes partner mottar medel ur trusten.33  

                                            
31 Skatteverkets handledning 2014, s 430. 
32 Hela stycket - Oakley, s 703f. 
33 Hela stycket – Oakley, s 703ff. 
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I engelsk rätt råder i alla fall inte någon tvekan om fördelningen mellan 

beskattningen på det principiella planet. Det är en av de olika parterna i 

trustförhållandet som ska betala, inte trusten i sig. Detta spär ytterligare på 

intrycket av den dubbla karaktären hos trusten. Den existerar på ett plan som är 

främmande för oss. 

3.4 En jämförelse mellan truster och stiftelser 

3.4.1 Stiftelsens civilrättsliga karaktär 

Stiftelser finner sin juridiska bas inom svensk rätt i stiftelselagen (1994:1220). 

1:2 stiftelselagen stadgar att en stiftelse bildas genom att egendom enligt 

förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en 

självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Enligt 1:3 stiftelselagen ska ett 

skriftligt stiftelseförordnande framställas. Detta förordnande motsvarar ett 

aktiebolags bolagsordning och kan sägas vara det styrande och grundläggande 

dokumentet för stiftelsens existens.34 Enligt 1:4 stiftelselagen utgör en stiftelse en 

juridisk person. Det framgår av lydelsen i paragrafen som stadgar att en stiftelse 

kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför 

domstolar och andra myndigheter. Denna lydelse träffar definitionen av en 

juridisk person enligt svensk rätt.35 Egendomen som avses i 1:2 stiftelselagen blir 

enligt paragrafens lydelse stiftelsens egendom. Besittning ska övergå från 

stiftaren och sakrättsligt skydd mot stiftarens borgenärer måste uppnås.36 

Vid en ytligare jämförelse med aktiebolaget ser man ett par tydliga punkter 

framträda. Stiftelsen har inte några delägare eller medlemmar på samma tydliga 

sätt som ett aktiebolag och den ekonomiska fördelen, om man nu kan kalla den 

det, som stiftelsens förvaltning resulterar i fördelas till utvalda personer snarare 

än till de som investerat kapital.  

                                            
34 Hemström, Giertz, s 124f. 
35 Hemström, Giertz, s 21. 
36 Aa, s 125. 
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3.4.2 Stiftelsens skatterättsliga behandling 

Vi har ovan konstaterat att stiftelsen som juridisk figur utgör en juridisk person 

enligt svensk rätt och att den visar på vissa likheter med aktiebolaget. Det är 

alltså en naturlig följd att när en stiftelse bedriver rörelse beskattas den i princip 

på samma sätt som ett aktiebolag.37 Huvudregeln är att stiftelser är fullt ut 

skattskyldiga men vissa stiftelser har befriats från skatt. Detta framgår av 7:2-7 

IL som innehåller undantag från skatt utifrån vissa kriterier. Det är alltså 

stiftelsen i egenskap av juridisk person som är skattskyldig för inkomsten från 

fastigheten. 

Gällande stipendier och dylikt som betalas ut av stiftelsen så kan det kort sägas 

att 8:5 IL innehåller regler som undantar utbildningsstipendier samt icke-

periodiska stipendier som inte utgör ersättning för arbete. Det kan säkerligen 

antas att de fall där denna skattefrihet inträder ofta korresponderar med de 

tillfällen då stiftelsen också är skattebefriad.  

3.4.3 Jämförelse 

Det finns ett flertal intressanta punkter att diskutera gällande likheter och 

skillnader mellan de två instituten. Syftet med en trust och med en stiftelse bör 

ofta korrespondera väl. Det rör sig om förvaltning och utdelning av en viss 

egendomsmassa.  

Eftersom trusten som skatterättsligt, eller för den delen civilrättsligt fenomen inte 

har letat sig in svensk lagstiftning uppstår problem. Detta eftersom beskattning 

av inkomst från fastigheter är knuten till ägaren av fastigheten. Ägaren till en 

näringsfastighet blir beskattad för den näringsverksamhet som anses bedrivas 

där. En juridisk person blir beskattad för inkomster från fastigheter som den äger. 

Det såg vi tydligt både gällande aktiebolag och stiftelser. Vi kan finna grunden 

                                            
37 Gunne, Löfgren, s 46. 
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till problemet  i den form som en trust antar rent principiellt. Det har tidigare 

något svävande talats om ett moln. Analogins betydelse är inte helt given och i 

förevarande avsnitt finns det anledning att förklara det mer detaljerat. Grunden i 

molnbegreppet och också grunden i själva problematiken finns i det begränsade 

ägande som förvaltaren av trustegendomen verkar ha. Om man jämför det ägande 

som förvaltaren av en trust har med det ägande som en stiftelse har i svensk rätt 

så ser man ett par intressanta skillnader. Den första och mest uppenbara är i fallet 

att det i engelsk trusträtt finns en möjlighet att det är fysiska personer som blir 

ägare. Den möjligheten finns ju inte i Sverige eftersom stiftelsen är en juridisk 

person. 

4 Rätt skattesubjekt 

4.1 Inledning 

En engelsk trust äger en svensk fastighet och i fastigheten finns hyresgäster som 

betalar hyra varje månad. Dessa inkomster är helt klart skattepliktiga. Men vem 

ska betala skatten? Avsnitt 2 respektive 3 ger tillsammans en problematisk bild 

av läget eftersom det slås fast att fastighetens ägare ska betala skatten på 

avkastning samtidigt som det i trustinstitutets kärna finns aspekter som gör att det 

råder osäkerhet om vem som ska ses som den faktiska ägaren. Det finns ett flertal 

möjligheter här. Man skulle kunna se stiftaren, alltså den ursprungliga ägaren 

som skattskyldig. Också förvaltaren, den juridiska ägaren, skulle kunna tänkas 

vara skattskyldig. Dessutom kan förmånstagarna, de som faktiskt åtnjuter 

fördelarna ekonomiskt ses som skattskyldiga. Ett sista alternativ är att man ser 

trusten som sådan som skattskyldig.  

Nedan kommer de olika alternativen att ställas mot varandra. Trustens vara eller 

inte vara som skattesubjekt kommer att tas upp först. Anledningen till detta är att 

diskussionen aktualiserar ett antal frågor som är specifika för just juridiska 
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personer och som inte blir aktuella i de andra alternativen. Eftersom möjlig 

beskattning av stiftaren behandlas direkt efter delavsnittet om möjlig beskattning 

av truster, kommer det delavsnittet att innehålla en kort inledande redogörelse för 

allmänna frågor som berör valet mellan olika kretsar av fysiska personer som kan 

bli aktuella för analysen.  

4.2 Trusten som skattesubjekt 

4.2.1 Inledning 

Det första steget vid fastställande av eventuell skattskyldighet för truster är att 

hitta en grund i svensk lagstiftning för en sådan slutsats. Den juridiska basen för 

denna metod kan hittas i grundlagen och i allmänna rättsprinciper om legalitet. 

Enligt 2:10 st 2 regeringsformen (1974:152) får skatt eller statlig avgift inte tas ut 

i större mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet 

inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Det måste alltså finnas en 

juridisk grund, i lagstiftningen, för att beskatta trusten. Den snabba slutsatsen 

hade varit att enbart konstatera att truster inte finns i svensk rätt och att en trust 

därmed omöjligen skulle kunna utgöra skattesubjekt. Det finns dock instrument i 

svensk lagstiftning som innehåller möjligheter för beskattning trots att trusten 

som juridisk företeelse inte existerar i Sverige. 

Gällande truster måste man inledningsvis göra ett vägval i beskattnings-

hänseende. IL gör skillnad på dessa två typer av personer, fysiska och juridiska. 

Åtskillnaden manifesteras tydligast i 3 och 6 kap IL som innehåller regler för hur 

de två olika kretsarna av skattskyldiga ska bestämmas. Gällande truster blir kap 6 

IL om juridiska personer relevant. Gällande de andra möjliga alternativen blir 

kap 3 IL om fysiska personer relevant. 

4.2.2 Obegränsat skattskyldig 
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Enligt 6:4 IL är den som är obegränsat skattskyldig skattskyldig för alla sina 

inkomster i Sverige och från utlandet. 6:3 IL innehåller definitionen av vilka 

enheter som anses vara obegränsat skattskyldiga. Kraven är att det rör sig om en 

juridisk person som är obegränsat skattskyldig om den på grund av sin 

registrering eller, om registrering inte har skett, platsen för styrelsens säte eller 

någon annan sådan omständighet är att anse som svensk juridisk person.  

Uttrycket svensk juridisk person vållar vissa problem här. Vi har ju nyss 

konstaterat att en trust inte anses vara en juridisk person i England. Möjligen 

skulle en trust kunna uppfylla definitionen enligt svensk rätt. Det finns dock 

ingen klar definition av vad som skatterättsligt utgör en juridisk person.38 

Alternativet är att istället gå på den civilrättsliga definitionen av uttrycket.39 Inte 

heller här finns någon tydlig, lagfäst definition men man talar ofta om att de ska 

ha rättskapacitet.40 För att bedöma denna fråga måste det utredas huruvida 

rättskapacitet finns enligt dess personalstatut, dvs den rättsordning där trusten 

bildades.41 Ett exempel är när HD i NJA 2008 s 660 slog fast att en amerikansk 

förvaltning av dödsbo i USA hade rättskapacitet och därmed ansåg man att själva 

förvaltningen, som alltså inte var bolagiserad eller dylikt, kunde föra talan i 

svensk domstol. Det bör för tydlighetens skull påpekas att vi nu diskuterar 

civilrätt och inte skatterätt. Eftersom de två områdena så tydligt samman-

kopplades sammanfaller definitionen och därmed blir civilrätten relevant. 

Med ovanstående i åtanke kan det verka som att bedömningen faller redan på 

delrekvisitet juridisk person. Om lydelsen i 6:3 IL tolkas motsatsvis blir 

slutsatsen att begränsad skattskyldighet omöjligen kan föreligga om inte den 

relevanta enheten utgör en juridisk person. Det skulle alltså utgöra skatterättslig 

grund för skattskyldighet. 42  Röster har framförts i doktrin som anser att 

                                            
38 Kleist, s 5. 
39 Prop 1999/2000:2, del 2, s 23, RÅ 1997 ref 31. 
40 Kleist, s 6. 
41 Bogdan, s 148. 
42 Berglund, s 240, Kleist, s 5. 
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tolkningen är felaktig och att man istället ska läsa paragrafen som en territoriell 

avgränsning av skattskyldighet och därmed inte som en begränsning av vilka 

skattesubjekt som kan omfattas.43 Det är något oklart vad som menas här. 

Författaren hänvisar till förarbeten44 där det stadgas att införandet av paragrafen 

inte skulle förändra gällande rätt utan snarast vara en spegelbild av gällande rätt 

samt att paragrafen kommit till med 1:5 mervärdesskattelagen (1994:200) 

(momslagen) som förebild. Detta får tolkas som att gällande rätt innan 1999 hade 

ett innehåll som motsvarar författarens tolkning. 1:15 momslagen innehöll på den 

tiden mycket riktigt en liknande lydelse men kopplingens innebörd är inte helt 

glasklar. Författaren, med stöd i förarbetena, tycks mena att 6:3 IL enbart sållar 

bort enheter med bas utomlands men däremot möjliggör tillämpning för enheter 

som inte utgör juridiska personer men som har bas i Sverige. Om denna tolkning 

stämmer öppnas en möjlighet för utländska truster att bli betraktade som 

obegränsat skattskyldiga i Sverige eftersom det faktum att de i England inte utgör 

juridisk person inte längre hindrar tillämpning.  

Den uppmärksamme har lagt märke till att diskussionen enbart kretsat kring 

begreppet juridisk person. Meningen i 6:3 IL innehåller ju också ordet svensk. 

Det finns alltså, i lagen, ett krav på att trusten pga platsen för styrelsens säte eller 

dylikt kan anses vara svensk. I förarbetena lämnades inte några klara besked 

gällande hur man uppnår detta krav på nationalitet. Några remissinstanser kom 

med förslag om att endast registrering eller plats för styrelsens säte skall leda till 

obegränsad skattskyldighet.45 Man valde dock att bortse från dessa instansers 

åsikt, något som borde innebära att det finns andra grunder, men att ange exakt 

vilka grunder som medför att en juridisk person anses som svensk ansågs inte 

vara praktiskt möjligt.46 Som exempel på "någon annan sådan omständighet" kan 

nämnas att den juridiska personen har ett organ som motsvarar en styrelse och att 

                                            
43 Berglund, s 240. 
44 Prop 1999/2000:2, s 69. 
45 Prop 1999/2000:2, s 71. 
46 A st. 
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detta organ har sitt säte i Sverige.47 Men om det helt och hållet saknas någon 

sådan motsvarighet får man se till andra omständigheter, såsom att den 

huvudsakliga verksamheten bedrivs här i Sverige.48 En trust i England kommer 

med största sannolikhet inte att uppfylla dessa kriterier eftersom den är baserad 

helt och hållet utomlands. Frågan är då hur en trust skulle behöva se ut för att 

uppfylla rekvisitet svensk. En möjlighet som företräds i doktrinen är att 

förvaltaren av trusten skulle bo i Sverige.49 De två exemplen på gynnsamma 

faktorer som ges i 6:3 IL är registrering och styrelsens säte. Man kan då möjligen 

passa in en trustförvaltares hemvist i Sverige under rekvisitet styrelsens säte. 

Som vi ovan kunnat läsa angavs förekomsten, i Sverige, av ett organ som liknade 

en styrelse som en möjlig grund.50 Nu börjar vi verkligen närma oss en öppning. 

Det finns god anledning att tro att en förvaltare skulle kunna anses vara ett organ.  

Meningarna verkar gå isär gällande huruvida en trust som i sitt hemland inte 

utgör juridisk person överhuvudtaget kan anses kunna bli ett skattesubjekt. Den 

stora skiljelinjen verkar vara huruvida det faktum att trusten i engelsk rätt inte 

utgör en juridisk person ska avgöra frågan definitivt. Slutsatsen blir att 

möjligheten ändå finns där.  

4.2.3 Begränsat skattskyldig 

Gällande begränsad skattskyldighet är läget något annorlunda. Den centrala 

regeln återfinns här vid samläsning av 6:7-8 IL och stadgar att en utländsk 

association om den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter, föra talan 

inför domstolar och andra myndigheter och enskilda delägare inte fritt kan 

förfoga över associationens förmögenhetsmassa utgör en utländsk juridisk person 

och därmed klassas som begränsat skattskyldig. Det framgår dessutom av 

paragrafen att det är enligt lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma 

                                            
47 A st. 
48 A st. 
49 Kleist, s 6. 
50A prop, s 71.  
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rekvisiten ska testas. Innebörden av den begränsade skattskyldigheten är enligt 

6:11 IL att denna utländska juridiska person ska beskattas i Sverige för vissa 

typer av inkomster, varav inkomster från fastigheter är en. Om en trust hamnar 

under definitionen i 6:7-8 IL blir alltså trusten skattesubjekt. Den sista 

kursiveringen fyller ett syfte. Det är viktigt att poängtera att vi här lämnar den 

civilrättsliga definitionen av en juridisk person och istället nu tillämpar en 

alldeles egen definition. 

Uppgiften blir alltså att jämföra trusten med lagens krav och komma fram till om 

den kan passas in under ramarna som 6:7-8 IL ställer upp. Det spelar ingen roll 

om man kunnat tillämpa exempelvis stiftelselagen eller annan lag för att hitta 

juridisk bas för trusten, man får enbart använda kriterierna i 6:8 IL.51 Som vi 

tidigare konstaterat har inte truster rättshandlingsförmåga enligt engelsk rätt. 

Engelsk rätt ska enligt 6:8 IL ligga till grund för bedömningen av enhetens 

struktur. Kraven i 6:8 IL är därmed inte uppfyllda.  

4.2.4 Innehav av tillgång? 

En annan faktor som är intressant att peka på är att vi, som ovan i delavsnitt 2.3 

påpekats, i Sverige utgår från att ägaren av fastigheten ska beskattas för 

inkomsten. Juridiskt sett så är det ju inte trusten som äger fastigheten enligt 

engelsk rätt. Det är förvaltaren som äger fastigheten med en begränsad 

förfoganderätt. Man måste alltså först slå fast att det inte är den juridiska ägaren i 

engelsk mening, utan i svensk mening som beskattas. Vi ser då alltså trusten som 

sådan som ägare av fastigheten, och trusten innehar därmed fastigheten i 

skatterättslig mening. Det skulle möjligtvis uppstå problem om en domstol skulle 

testa den förevarande situationen i skarpt läge. Kan man verkligen säga att 

trusten som sådan innehar fastigheten enligt de krav som ställs upp i 13 kap IL? 

Skatteverket är i sin handledning inne på samma spår när man konstaterar att en 
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enhet som inte har rättskapacitet omöjligt kan äga en fastighet.52 Viss tveksamhet 

råder här.  

Som ovan påpekats kräver svensk civilrätt att dels skriftligt köpekontrakt 

upprättas och dels att lagfart sökes av ägaren vid en fastighetstransaktion. 

Kommer, i den förevarande situationen, trusten i sig att söka sådan lagfart eller är 

det någon annan inblandad som kommer att göra det? Eftersom trusten i England 

inte har rättshandlingsförmåga finns det inget som tyder på att trusten skulle 

inkomma med sådan lagfartsansökan självmant. Snarast lär det vara förvaltaren 

eller förvaltarkollektivet som får stå på en sådan lagfart. Det finns få fakta att 

stödja sig på i denna slutsats men det får anses vara en rimlig slutsats med tanke 

på omständigheterna.  

Den juridiska argumentationen bakom att konstatera att en trust är skattesubjekt 

är i sig svag, argumentationen gällande kravet på innehav är i det närmaste 

obefintligt. Det kan tyckas vara något märkligt att en trust teoretiskt sett kan 

anses vara en svensk juridisk person i IL:s mening men att den fortfarande inte 

har förmåga att självständigt äga en fastighet i landet.  

4.2.5 Slutsatser 

Med facit i hand är det alltså beträffande engelska truster större sannolikhet att 

status som skattesubjekt uppnås enligt 6:3 IL och därmed anses obegränsat 

skattskyldiga än att de anses vara begränsat skatteskyldiga enligt 6:8 IL. Stora 

frågetecken finns gällande huruvida en trust överhuvudtaget kan äga en fastighet. 

Det får dock anses vara av begränsad betydelse eftersom majoriteten av 

investeringar kommer att ske från truster vars ledning är baserad i Storbritannien 

och därmed inte kan falla inom definitionen i 6:3 IL.  

                                            
52 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst 2014, s 430. 
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4.3 Stiftaren som skattesubjekt 

4.3.1 Allmänt om utredningen av fysiska personers skattskyldighet 

Ovan i avsnitt 2.3 talades det på ett principiellt plan om beskattning av 

fastigheter. Det konstaterades att utgångspunkten är att det juridiskt sett är ägaren 

av fastigheten som ska beskattas. Sett ur den synvinkeln är föregående delavsnitt 

intressant eftersom trusten i svensk rätt inte erkänns som skattesubjekt och 

därmed inte borde kunna äga fastigheter. Om diskussionen i fallet med trusten 

som potentiellt skattesubjekt blev en fråga om beskattningsrättens vara eller icke 

vara så blir den gällande fysiska personer snarare en fråga om vem som ska 

betala skatt på avkastningen. I delavsnitt 2.3 målades en bild upp av att det är den 

juridiska ägaren i strikt mening som beskattas. I avsnitt 4.3-5 kommer denna bild 

att problematiseras.  

Även om det potentiellt skulle kunna bli så att varken stiftare, förvaltare eller 

förmånstagare anses vara skattesubjekt så kommer utgångspunkten att vara att 

utreda vilket av de tre alternativen som har bäst stöd i gällande rätt. 

4.3.2 Stiftaren som innehavare av fastighet 

Vid en första anblick flertalet argument mot att låta stiftaren utgöra skattesubjekt. 

Hela grunden bakom existensen av en trust är ju att stiftaren ska lämna ifrån sig 

egendom, inbegripet det juridiska ägandet, till förvaltaren till förmån för 

förmånstagaren. Det har ovan konstaterats att egendomen flyter in i trusten så 

fort avtal därom sluts och förvaltaren hamnar i ett förtroendeförhållande med 

stiftaren med den juridiska äganderätten som central punkt.  

För att en stiftare ska anses vara skattesubjekt behövs det alltså något mer. En 

möjlig utväg skulle kunna vara att argumentera för att fastigheten enligt svensk 

rätt fortfarande tillhör stiftaren och inte förvaltaren. Tillämplig lag är lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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(avtalslagen) samt JB. Som tidigare påpekats krävs det skriftform för bindande 

avtal i fastighetstransaktioner och lagfart måste dessutom sökas. Om man överför 

det juridiska ramverket på en situation vid en trustbildning så skrivs troligen ett 

kontrakt med låg eller obefintlig köpeskilling där stiftaren är säljare och 

förvaltaren är köpare. Trusturkunden borde kunna infogas i köpekontraktet men 

kan även ställas upp separat. Det lämnas onekligen inte mycket utrymme att se 

stiftaren som juridisk ägare.  

Finns det fler möjliga vägar till att se stiftaren som skattesubjekt? Skatteverket 

har i sin handledning uttalat att stiftaren i vissa fall ska ses som skattesubjekt, 

nämligen om denne inte avskilt egendomen från sig i tillräckligt stor 

utsträckning.53 Det finns exempel i praxis från Kammarrätten i Stockholm då 

domstolen gått in och kringgått juridisk äganderätt och beskattat stiftaren i fall då 

stiftaren har funnits i kretsen av möjliga förmånstagare och dessutom genom 

trusturkunden skaffat sig inflytande över egendomens användning.54 Det finns 

dessutom fall då domstolen valt att beskatta stiftaren när denne förutom att vara 

förmånstagare och god man i trusten dessutom utövat faktiskt inflytande över ett 

bolag som ingick i trustegendomen.55 

I samtliga fall ovan utgjorde den relevanta trustegendomen lös egendom. Skulle 

samma argumentation som Kammarrätten och Skatteverket använder tillämpas 

om det istället rör fast egendom? Argumentet att stiftaren inte avskilt sig 

egendomen när denne utgör förmånstagare i trusten har absolut bärkraft även när 

trustegendomen består av fast egendom. Det rimmar dessutom väl med den 

ordning som gäller i engelsk trusträtt där, som ovan konstaterats, stiftaren 

beskattas när denne har ett sk interest i trustegendomen. Däremot så finns det 

vissa betänkligheter gällande argumentet att stiftaren på något sätt genom 

trusturkunden eller andra sidoarrangemang tagit kontroll över egendomen. 

                                            
53 Skatteverkets handledning 2014, s 424.  
54 Kammarrätten i Stockholm, domar meddelade 2008-09-04: 2088-07, 2090-07. 
55 Kammarrätten i Stockholm domar meddelade 2010-07-02, 3868-3872-08, 3873-08, 3875-3878-08. 
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Gällande lös egendom är det tämligen enkelt att hitta lösningar där man som 

säljare av egendomen kan behålla kontroll. Återtagandeförbehåll är en möjlighet 

och andra konstruktioner kan också tänkas. Gällande fast egendom däremot finns 

det regler i JB som verkar innebära problem. 4:3 JB innehåller en regel som säger 

att klausuler innehållandes återtagandeförbehåll eller villkor för avtalets 

fullbordan måste tas in i det skriftliga avtalet. 4:4 JB stadgar att villkor gällande 

ett köps fullbordan eller bestånd enbart är giltiga i två år från dess att 

köpehandling upprättas.  

Det är alltså inte möjligt att två år efter upprättandet av köpehandlingen tillämpa 

sådana klausuler som Kammarrätten använde som stöd för att beskatta stiftaren. 

Kammarrättens resonemang är öppet för två olika tolkningar. Den första 

tolkningen är att förekomsten av återtagandeförbehåll eller dylikt utgör en klar 

grund att beskatta stiftaren. Innebörden skulle i så fall alltså vara: om det finns ett 

återtagandeförbehåll samt att stiftaren är förmånstagare så blir stiftaren 

skattesubjekt. I så fall är stiftaren att anse som skattesubjekt i två år, därför att 

när tvåårsfristen löpt ut så är inte längre kraven uppfyllda i och med att 4:4 JB 

automatiskt ogiltigförklarar återtagandeförbehållet. Det finns inte stöd för att 

anse stiftaren vara skattesubjekt enbart på den grunden att stiftaren är 

förmånstagare. Samtliga rättsfall från Kammarrätten innehöll två moment, alltså 

ytterligare ett än det faktum att stiftaren kan komma i åtnjutande av 

trustegendomen som förmånstagare. Den andra tolkningen är att förekomsten av 

ett återtagandeförbehåll eller dylikt manifesterar stiftarens grundläggande ovilja 

att helt placera trustegendomen i trust. Man ser isåfall uppkomsten av klausulen 

som ett resultat av stiftarens vilja att inte frånträda egendomen. Denna vilja 

bryter därmed igenom och smittar så att säga trusten även efter att tvåårsfristen 

löpt ut. Eftersom det saknas prejudicerande domar på området får frågan anses 

vara öppen.56  

                                            
56 Kleist, s 11. 
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4.4 Förvaltaren som skattesubjekt 

4.4.1 Legal ägare som avgörande faktor? 

Om man börjar med att blicka utåt mot engelsk rätt kan vi konstatera att det de 

facto är förvaltaren som har den juridiska äganderätten till fastigheten ur ett 

engelskt perspektiv. Detta faktum är svårt att bortse från när vi nu ska bedöma 

vem som lagligen äger en fastighet. Ett inledande argument bygger på ett 

lämplighets- och kontinuitetsbaserat resonemang. Hur lämpligt är det egentligen 

att beskatta en förvaltare som visserligen äger fastigheten men inte åtnjuter de 

ekonomiska fördelarna?.57 Förvaltaren är som tidigare konstaterats legal ägare till 

trustegendomen. Det har vidare konstaterats att förvaltaren i de flesta fall enligt 

engelsk rätt beskattas för inkomsterna i första ledet. Givet den svenska lagtextens 

lydelse, läst tillsammans med källteorin, råder det inte någon större tvekan om att 

man kan hitta stöd för beskattning av förvaltaren. Man bör dock inte stanna här i 

analysen utan istället välja utgångspunkten att trusten är ett oreglerat institut i 

svensk rätt och att frågan därmed inte är helt klar. Ett argument som förts fram är 

att man i svensk rätt ska göra en helhetsbedömning om vem som ska anses vara 

ägare och att det därmed vore ologiskt att beskatta en förvaltare som inte får ut 

någon faktisk inkomst.58 Kritiken är i viss mån befogad. Det ter sig onekligen 

något märkligt vid första anblick. Det intressanta gällande den framförda åsikten 

är att det inte presenteras något stöd för den utan den vilar i stort sett enbart på ett 

rimlighetsresonemang.59 Om man följer den utgångspunkt som framkom genom 

källteorin ter sig doktrinuttalandet som ett motargument mot hela innebörden 

bakom utgångspunkten att den civilrättslige ägaren ska vara skattskyldig. 

Förekomsten av dessa båda synsätt ger en intressant polemik som uppenbart 

leder till möjlighet för vidare diskussion. Utgångspunkten för den kommande 
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analysen blir att hitta ytterligare argument som talar för att anse att förvaltaren är 

skattesubjekt.  

4.4.2 Stödargument 

Rättsfallen RÅ 2003 not 67 och RÅ 2003 not 160 gällde tyska fastighetsfonder 

som skulle etablera sig- och börja investera i fastigheter i Sverige. Fonderna var 

inte juridiska personer i Tyskland och var heller inte skattesubjekt där utan de 

förvaltades av ett GmbH som agerade som ett rent förvaltningsbolag. Eftersom 

fonden inte hade rättskapacitet så fick GmbH äga fastigheterna antingen direkt 

eller indirekt. I ena fallet skulle fonden äga svenska fastigheter, i det andra skulle 

fonden äga ett svenskt kommanditbolag som i sin tur skulle investera i fast-

igheter. Domstolen gjorde i båda fallen en grundlig undersökning för att utreda 

om fonderna kunde passas in under uttrycket utländsk värdepappersfond och där-

med anses som skattesubjekt. Det gick inte.  

I RÅ 2003 not 160 konstaterar domstolen att det inte går att beskatta fonden 

eftersom den inte är skattesubjekt. Man konstaterar dessutom i all korthet att 

förmånstagarna till fonden inte heller kan beskattas. Därefter slår man fast att det 

tyska förvaltarbolaget i sin roll som legal ägare till kommanditbolaget ska 

beskattas. Argumentationen i RÅ 2003 not 67 är i det närmast identisk. 

Skillnaden var att det inte låg något kommanditbolag i mitten av strukturen. 

Domstolens domskäl är intressanta. Trots att fallet rör en fond och inte en trust så 

finns det ett ganska stort värde i avsaknaden av argument från domstolens sida 

när man konstaterar att det tyska förvaltarbolaget ska betala skatt i sin roll som 

legal ägare. En möjlig tolkning är att domstolen testar andra alternativ innan den 

bara tillslut går på lydelsen i lagtexten och beskattar ägaren. Om så är fallet 

hamnar saker och ting i helt nytt läge. Har domstolen här etablerat en metod där 

den letar efter möjliga alternativ men hela tiden har beskattning av förvaltaren 

som reservplan? Helt klart är i alla fall att HFD här ansåg att legalt ägarskap 

räckte för beskattning. 
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4.5 Förmånstagaren som skattesubjekt 

Det kanske tyngsta argumentet för att lägga skattebördan på förmånstagaren är 

att det är denne som får del av inkomsterna. Det finns ett stort mått av 

rimlighetsresonemang bakom argumentet men juridiskt så är det inte lika starkt. 

Ett klassiskt exempel som visar på hur det lätt blir fel tankesätt när en inkomst 

tillfaller en annan än den faktiske ägaren av inkomst är RÅ 1962 ref 46 där en 

person haft tjänsteinkomster som han avsagt sig till förmån för en stiftelse. 

Domslutet blev att han själv fick skatta som om han mottagit ersättning och 

sedan gett bort den utan avdragsrätt. Fallet visar på en grundläggande funktion 

som har visat sig vid ett par tillfällen redan i uppsatsen, beskattningsrätten hängs 

upp vid källan till inkomsten. I RÅ 1962 ref 46 gällde det inkomst av tjänst men 

principen är densamma. 

Det har dock hänt att domstolen gått in och tagit ställning i liknande fall och 

kommit till andra slutsatser. I RÅ 2008 not 94 hade en svensk ishockeyspelare 

som spelat professionellt i Kanada fått en del av sin månadslön löpande insatt i 

en trust i syfte att periodisera inkomsten. Domstolen ansåg att ishockeyspelaren 

var skattesubjekt. Resonemanget byggde på att konstatera att ishockeyspelaren 

blev ägare i och med att pengarna betalades ut till trusten. Det rörde sig om 

inkomst av tjänst och dessutom så hade den sedermera beskattade förmåns-

tagaren själv varit med och beslutat att medlen skulle avsättas till trusten. Dessa 

faktorer gör att prejudikatet förmodligen får ett något begränsat värde.60  

Med detta sagt så bör det tilläggas att det naturligtvis är svårt att veta exakt hur 

stor innebörd prejudikatet har eftersom det saknas andra fall som kan skärpa 

konturerna. Det kan mycket väl bli så att HFD i nästa fall gör samma bedömning 

i ett fall med kapitalinkomst. Då skulle läget förändras helt eftersom klart stöd då 

kan hittas för direkt beskattning av förmånstagaren. Det får anses vara en öppen 
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fråga och rättstillämparen, i detta fall HFD, har en intressant uppgift framför sig 

när fallet väl kommer upp.  

5 Amerikanska fastighetstruster (REITs) 

5.1 Inledning  

Som det redan ovan konstaterats utgör fastigheter en central och speciell del av 

det ekonomiska landskapet. En fastighets materiella form gör att en stor mängd 

kapital binds upp i ett fysiskt objekt. Man kan tänka sig ett flertal alternativa sätt 

att strukturera kapitalet i en fastighet som har flera ägare. Ett alternativ är att 

fastigheten ägs av ett aktiebolag vars aktier ägs av ett visst antal personer som 

därigenom, i form av utdelning, får ta del av avkastning från fastigheten. Detta 

kan ske på ett par olika sätt. Antingen kan en viss krets personer bilda ett 

aktiebolag tillsammans i syfte att äga fastigheten. En annan möjlighet är att ett 

noterat investmentbolag köper på sig fastigheter. Ett annat alternativ är att 

enskilda fysiska personer äger delar av fastigheten i samägande. En ytterligare 

möjlighet är att fastigheten styckas och delarna fördelas. Gemensamt för de två 

sista alternativen är att ägarna beskattas i beskattningens första led. Enligt det 

första alternativet, dvs med ett indirekt ägande genom aktiebolag, beskattas först 

aktiebolaget med 22% bolagsskatt innan den fysiska personen beskattas. 

Likviditeten i en direkt ägd fastighet är naturligtvis sämre än om man äger en 

börsnoterad aktie. Bestämmanderätten över de enskilda fastigheter som ägs 

reduceras även till förmån för andra delägare i och med ett aktiebolags form. 

Vissa formkrav i aktiebolagslagen gällande årsstämma och minoritetsregler blir 

tillämpliga. Som ovan redovisats finns också alternativet att investera i 

fastigheter genom investeringsfond. Likviditeten är här något sämre och 

bestämmanderätten är i det närmsta noll. Dessutom påför fondförvaltaren en 

förvaltningsavgift som minskar den årliga vinsten för fondandelsägaren. 
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5.2 En amerikansk lösning 

5.2.1 Beskattning av truster i amerikansk rätt 

I arbetet som ledde fram till det nu gällande dubbelbeskattningsavtalet mellan 

Sverige och USA kom amerikanska truster på tal. Ingen djupare diskussion 

fördes men man hann med att konstatera att truster i USA är skattesubjekt.61 

Beskattningen skiljer sig åt mellan sk Simple Trusts som delar ut all årlig 

inkomst till förmånstagarna och sk complex trusts som får ackumulera inkomster. 

Simple trusts anses inte ha någon skattepliktig inkomst, utdelningen får alltså 

dras av mot inkomsterna, medans complex trusts beskattas för sina inkomster 

som ackumuleras.62 

5.2.2 REIT-institutet 

De olika investeringsformerna i fastigheter som presenterats ovan visar på olika 

för- respektive nackdelar. Systemet med REITs togs fram i USA på 1960-talet 

som en alternativ modell för fastighetsinvesteringar.63 Grundtanken är att en 

sådan trusts 64  vinster under vissa förutsättningar kan befrias från 

dubbelbeskattning och alltså enbart resultera i beskattning hos mottagaren av 

utdelning.65 Centrala krav är att den ska vara beskattningsbar som ett bolag, att 

den investerar minst 75% av sina tillgångar i fastigheter, att den delar ut minst 

90% av sin beskattningsbara inkomst till sina delägare samt att den måste ha 

minst 100 delägare. Om dessa samt övriga krav uppfylls får REITen dra av 

utdelning från inkomsterna. Om REITen delar ut 100% av sina inkomster utlöses 

alltså inte något inkomstskatt. 

                                            
61 Prop. 1994/95:60 s. 56. 
62 A st. 
63 Tax treaty issues related to REITs, s 1. 
64 Det är tveksamt huruvida det rör sig om en trust eller ej. 
65 http://www.sec.gov/answers/reits.html. 
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Det man gör är alltså att ta bort ett helt led i beskattningen. Man får som 

investerare alltså en lättrealiserad aktie som ger samma utveckling som en direkt 

investering i fastigheter66 utan att behöva oroa sig för de administrativa problem 

ett direkt ägande innebär. Dessutom öppnas möjligheter för småskaligt ägande 

eftersom en REIT utan större problem kan noteras på en börs. Alla fördelar med 

aktieformen behålls samtidigt som man får skattemässiga fördelar som närmast 

liknar investering i en fond. 

Något bör här nämnas om REITens definition associationsrättsligt.  Det faktum 

att det kallas trust i USA behöver inte betyda att det rör sig om en trust rent 

faktiskt enligt amerikansk rätt. Det finns snarast mycket som talar för att REITs 

inte utgör truster. Det faktum att REITs kan noteras och handlas på en börs tyder 

verkligen på att man lämnat trustformatet bakom sig. Ett bolag består ju av 

andelar som kan köpas och säljas medan en trust enligt definitionen har en helt 

annorlunda karaktär. Det kan tänkas att mindre, privata REITs som inte handlas 

på en börs fortfarande har kvar sin karaktär som trust enligt amerikansk rätt. 

5.3 Behandling av REITs i svensk rätt 

Ett av de stora problemen vid beskattning av avkastning från fastigheter som ägs 

av en trust är ju som tidigare konstaterats att det förmodligen inte är möjligt att 

beskatta trusten i sig.  Att passa in en REIT i definitionen av utländsk juridisk 

person i 6:8 IL borde dock inte vara så svårt. Ett av kraven på att uppnå REIT-

status är som tidigare sagts att man är formellt beskattningsbar som bolag. 

Börshandlade REITs har helt klart aktier och utgör därmed ett bolag snarare än 

en trust. Att bolaget utgör en utländsk association råder det inte några tvivel om. 

Att bolaget som sådant kan ingå avtal och föra talan inför domstol följer också av 

bolagsformen. Det tredje kravet i 6:8 IL, nämligen att enskilda personer inte ska 

kunna fritt förfoga över associationens egendomsmassa, är troligen också 

                                            
66 I de flesta fall kommer det att röra sig om ett fastighetsbestånd snarare än en viss specifik fastighet. 
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uppfyllt i fallet. Ett av kraven för att utgöra en REIT är enligt amerikansk lag att 

bolaget styrs av en styrelse eller trustees.67 Det får antas att det är dessa som styr 

användandet av egendomsmassan. 

Man hade kunnat tro att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA 

skulle reglera förevarande fråga men vid läsning av propositionen till införandet 

av lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas 

Förenta Stater nämns inte problemet.68 Man diskuterar det fallet att utdelning 

betalas ut av REITs men inte det aktuella fallet, dvs att en REIT mottar 

avkastning/inkomst från Sverige.69 Det slås tydligt fast att avkastning från en 

fastighet belägen i ett av länderna får beskattas där.70 

6:12 IL innehåller en specialregel som kan vara av intresse i sammanhanget. 

Enligt regeln ska inte den utländska juridiska personen beskattas för den del av 

inkomsterna enligt 6:11 IL som delägarna i den juridiska personen ska beskattas 

för enligt 5:2a eller 39a:13 IL. Enligt 5:2a IL ska obegränsat skattskyldiga 

delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person vara skattskyldiga för 

personens inkomster. Med en i utlandet delägarbeskattad juridisk person avses en 

utländsk juridisk person vars inkomster beskattas hos delägare i den utländska 

stat där personen hör hemma. Ordalydelsen öppnar för en möjlig tillämpning i 

vårt fall. Om en svensk fysisk person, som enligt kraven i 3:3 IL är obegränsat 

skattskyldig i Sverige, är delägare i en REIT bör denne kunna beskattas direkt 

enligt ordalydelsen i 6:11 och 5:2a IL. Samma sak bör gälla med juridiska 

personer som är obegränsat skattskyldiga pga svensk registrering enligt 6:8 IL. 

Den regel som uppstår vid sammanförning av 6:12 och 5:2a IL bör kunna ge viss 

lättnad för en amerikansk REIT men med tanke på hur marginellt det svenska 

ägandet i en REIT lär vara så bör inte lättnaden uppgå till allt för stora summor. 

                                            
67 http://www.sec.gov/answers/reits.html. 
68 Prop. 1994/95:60. 
69 A prop, s 66. 
70 A prop, s 70. 
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Slutsatsen av ovanstående är att REITs, om de mottar avkastning från svenska 

fastigheter, anses som begränsat skattskyldiga i Sverige och att inkomsten enligt 

6:11 IL är att anse som skattepliktig inkomst för bolaget/REITen. 

5.4 Rättslägets konsekvenser 

Det verkar alltså inte råda någon tvekan om att det är REITerna som ska 

beskattas. Det får dock anses vara ytterst obekvämt för de amerikanska REITs 

som vill investera i svenska fastigheter att påföras skatt på det sättet som sker. 

Själva tanken bakom REIT-institutet är ju som bekant att det mellanliggande 

bolaget helt ska befrias från skattebelastning. Det säger sig självt att det inte 

kommer finnas stor vilja från REITernas sida att se skattetrycket öka eftersom 

den enligt amerikansk lag måste dela ut minst 90% av den beskattningsbara 

inkomsten. Problemet kan illustreras med följande exempel: Om en REIT 

överväger att investera i fastigheter i Europa och exempelvis irländsk rätt skulle 

möjliggöra beskattning på förmånstagarnivå i USA är det sannolikt att, givet att 

alla andra förutsättningar ser någorlunda lika ut som i Sverige, man väljer Irland 

eftersom beskattningen därmed i större utsträckning liknar den i hemlandet. Man 

lär vilja undvika en skatteexponering för bolaget eftersom det troligen inte finns 

stora resurser i bolaget pga det höga kravet på utdelning. Här anser jag att det 

finns en risk att det uppstår grund för en ovilja från amerikanska REITer att 

investera i svenska fastigheter, något som knappast kan vara eftersträvat av 

lagstiftaren.  

Frågan blir då hur situationen ska hanteras. Sverige ska naturligtvis inte avstå 

från beskattning. Lagstiftningen ger ju tydligt stöd för att beskatta REITen. Men 

om möjlighet finns att genom en lagändring skifta skattesubjekt skulle man 

kunna behålla beskattningsrätten och på samma gång möjliggöra ett mer lukrativt 

investeringsklimat. En möjlighet vore att införa specialbestämmelser i den 

svenska lagstiftningen med innehållet att beskattning ska ske av mottagarna av 

utdelningen snarare än av REITen som sådan. Liknande lagstiftning finns redan i 
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6:11 och 5:2a IL och den är delvis tillämplig men man skulle behöva utöka 

kretsen för att få verklig effekt. Problemen här är snarast praktiska. Hur man rent 

praktiskt driver in skatt från enskilda personer i utlandet är en separat fråga som 

får lösas på annan plats.  

6 Slutsatser 

6.1 Skattesubjekt de lege lata 

Syftet med uppsatsen var ju som bekant att utreda vem som kan anses vara 

skattesubjekt vid beskattning på avkastning från svenska fastigheter som ägs av 

en utländsk trust. Det finns som utredningen ovan visat inte något klart svar i 

gällande rätt. Rättspraxis ger vid handen att olika situationer gett olika resultat i 

frågan om skattesubjekt. Att lämna analysen här och konstatera att rättsläget 

består av ett flertal olika lösningar beroende på situationens beskaffenhet ser inte 

jag som något oväntat eller märkligt. Däremot är det kanske på sin plats att 

kommentera slutsatserna.  

Det är uppenbart att källprincipen är central i frågan. Dvs principen om att det är 

personen som innehar fastigheten i civilrättsligt hänseende som också ska betala 

skatten på avkastningen. Utgångspunkten är att det är den legala ägaren som ska 

betala skatten men avsteg har skett i praxis. Exempel på detta är när domstolen i 

RÅ 2008 not 94 valde att beskatta ishockeyspelaren och drog slutsatsen att han i 

realiteten blev ägare så fort medlen avsattes till trusten. Som påpekats i doktrin så 

är det möjligt att argumentera för att rättsfallets prejudikatvärde är relativt lågt 

pga de speciella omständigheterna men rättsfallet är ändå intressant. Kommer 

HFD framöver vara sparsamma eller frikostiga i att ”tillskapa” ägande? Det är så 

det verkar nämligen, att huvudregeln är att det är den legale ägaren som ska 

beskattas och att därefter speciallösningar ska till för att någon annan ska 

beskattas. Det går dock inte att utläsa någon sådan huvudregel ur domarna men 
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det är svårt att se någon annan grund i lagstiftningen. Det är också intressant i de 

två fallen, RÅ 2003 ref 67 och RÅ 2003 ref 160, gällande de tyska 

fastighetsfonderna att domstolen efter att ha testat om trusten i sig eller 

förmånstagarna skulle beskattas bara går in och säger att förvaltarbolaget ska 

beskattas i egenskap av ägare. I den lydelsen kan man se vissa spår av den 

uppställda huvudregeln ovan.  

6.2 Skattesubjekt de lege ferenda 

Ur ett praktiskt synsätt är det absolut enklast att beskatta förvaltaren till trusten. 

Det är dennes namn som kommer stå på lagfarten. I nio fall av tio lär det vara en 

professionell förvaltare som har löst ersättningsfrågan separat med stiftaren så att 

betald skatt ersätts. Det framförda argumentet att det vore ologiskt att beskatta 

förvaltaren eftersom denne inte åtnjuter ekonomiska fördelar har också visst fog 

för sig.  Ur ett rättsekonomiskt perspektiv är det säkerligen mest lämpat, i alla 

fall när det gäller engelska truster, att beskatta förvaltaren eftersom förvaltaren 

enligt engelsk lag är skattesubjekt och därmed borde ha rutiner för att sköta 

skattebetalningen samt vara medveten om att det kommer att ske. 

Den svenska lagstiftningen gällande skattesubjekt medför vissa betänkligheter 

vid beskattningen av truster. Men även angående REITerna uppstår problem 

eftersom den juridiska personen som enligt svensk rätt blir skattesubjekt och 

begränsat skattskyldig inte är den slutgiltiga skattebetalaren enligt det 

amerikanska systemet. En möjlig lösning på problemet skulle vara att införa en 

ändring i lagen med innebörd att det är förmånstagaren som ska beskattas. En 

annan möjlighet är att förhandla om skatteavtalet mellan Sverige och USA så att 

antingen skattefrihet uppnås eller att skatten kan reduceras på något sätt. 

En tredje utväg är väl att lämna regelverket därhän och acceptera rådande läge. 

Forskning i ämnet skulle kunna ge en bild av om de svenska reglerna de facto 

avskräcker investerare ifrån USA att söka sig till Sverige.  
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