
Skatteutskottets betänkande 

1980/81: 8 

om lag mot skattl'tlykt, m. m., (prop. 1980/81: I 7) jiimtl' motioner 

Propositionen 

Regeringen (hudgetdeparte111entct) friresl{1r i prnpnsitillnen att ribdagen 

antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag mot skatteflykt. 

2. lag om iindring i förordningen (I 1)5 J :-1-12) om fiirhandsbeskL·d 

taxeringsfrf1gor, 

3. lag om iindring i taxeringslagen ( l lJ5(i:623 ). 

-1. lag om iinclring i uppbiirdslagcn ( 1953:272). 

I prllpllsiti\lnl'll fiirl·sli1s l'n siirskild lag lllllt tkn fllrlll a\ -;k;1tll"undandra

gandl· so111 brukar kallas fiir kri11gg:1en<k a\ skatll'lag. I nwtsats till \';1d '<1111 

t. ex. 

skena\'tal 

underLinna olik;1 sl:1g :11· k rin!,!g;1l·ndetr;ms;1k t i1 >nlT. 

Kiintll'teekn;111de fiir kring!,!fil'ndl'lransaktioncrna iir :111 l'll Jll'l"'"n 11p1111i1r 

dl ,·isst ,·ko11ll111iskt resultat - inte ge11n111 dl'l fiirfarande '"111 li!,!g,·r niirn1;1>t 

till hands. utan gL'nom ett annat som friin k<llllllll'l"•il·ll;1 "'·h likn;11Hk 

synpunktl'r iir l'n <llll\'iig - od1 diirigeno111 Ulllh·ih-r de· J,,·skattning-;r,·gkr 

sllm annars skulk bli tilliin1pliga. l d,·n fiir,·sl;1gna lagl'll l'r,·ci,lTa' niir L'lt 

s:idant kringgii,·mk skall ;111s,·s fiireligga lll'h ,·ilb f,irntsi1tt11ing:1r st1111 skall 

vara uppfyllda fiir atl ,·n kringg;kndl'lr:1nsaktilln skall undnbnnas i 

skattehiinSl'l'nd,·. Ett siidant 111Hkrkii1111:111d,· inn,·hiir d:i i fiir-;t;1 hand att 

taxcrin!:! sk,·r med tilliimpning :I\ den kri11gg:'111gna bestiin1111,·Js,·11. F•"r <kt fall 

detta -;kulk kda till ett nskiiligl r,·sultat iippn<is i L1g,·n \ll·b:·i en mi"jiighl·t till 

friare hcdiimning. Utg:'111gsp11nJ.;1,·n iir :111 d,·t sk:ill hli 111i1jlig1 :1tl fiirliindr;1,·11 

ickL· a1·sedd skattdiirman. inte all i1st:1dk,1111ma l'lt hanLirc· hL·sJ..a1111ingsrL·

sultat iin nm n:.1glll kringgi1L'1Hk ink s1'L·tt. Lk1L1 hL'l\lkr lld:,;1 ;1lt Lkl 

fiirhallandl'I all taxeringen L1>tstiillts ml'll sti"d a\' dl·n ny:1 l;1gl·11 inll" 111!:'i1r 

n:ig"n siirskild !:'rund fiir ,J.;;1tll"tillii!:'!-! elkr i1111l·hiir 11;1g"11 'idg11i11g ;I\· 

onir;·1dct fiir .'-lrall. Tilliin1pnings.,111r;1dl'I f1ir,·slf1s hL·µr;i11.s;1l till inkn111,I- "'"li 

fiirmiig,·nhl'lsheskatlningL'n s:imt l'lt fatal andr:1 sk;1tlL'l'S<llll k:in <1!:'as 111gi'1r;1 

1'<l111plement till inkllmsth,·skattningcn. 

Den 111·a lagstiftningen iir rikL1d lll<lt dL· fall diir mn l·lkr mindrL' 

in\'ecldad,· tr:1nsakti,111skL·djllr har knnstruerai'- fiir all undg;·1 l·lkr nulhri11g;1 

skatt. mnla11 dL'll s11111 fiirl'lar hl"il \;i11li!,!;1 1>ch 1101111;il;1 1r;111s;1J..lillllL"I inll" 

skall behii\a riskera all heri.iras a1· den. Om en skattskyldi!,! pa fiirh;111d vill f;i 

klarhet i nm ett visst förfarande omfattas av den föreslagna skattdlyktsklau

sukn cl kr l'j. hiir han kunna f;i forhandshL·sked. Lkt f1\resli1s diirfiir L'll 

I l?ik1dag1'/1 /<180!8/. 6 sa111/. ;\'r S 
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ut,·idgning a\' de nuYarancle hcstämmelserna om riitt till förhandsbesked i 

taxeringsfri1gnr. Vidare föreslt1s att fr~1gm som gäller tilliimpning a\' 

klausulen skall prövas i första instans av liinsriitt. 

:\ted hiinsyn till att en lagstiftning av denna typ reser speciella probkm i 

riittssiikcrhetshiinseende föresliis i pwpositi1mt:n att lagstiftningen tidsbe

gränsas. DL'!l skall giilla i fr[iga om rättshandlingar som företas under (iren 

19Hl-19H5. A\'sikten iir att generalklausulen skall utviirdcras fr~ln riittssi.i

kerhetssynpunkter mot slutet a\' femärsperioden llch att lagstiftningen cUir\'id 

skall Ö\'erviigas pi1 nytt. För att siikersttilla att ett underlag finns fiir 

utviirdningen. avser regeringen att föranstalta om att riittsfall och i.:rforen

heter riirande tilWmpningen a\' lagen liipande inrapporteras till justitiekans

lern och att ii\'Cn ge denne i uppdrag att till regeringen inkomma med eget 

vttrande i saken. 
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I Ftirslag till 
Lag mot skattefl~'kt 

1-liirigc:::nom fiin:skri\'s följande. 

I ~ Denna lag giiller i fr;'1ga llnl taxering till kommunal inkomsts~att. statlig 

inklimstskatt. statlig fi.irmiigcnhetsskatt. utskiftningsskatt 0L'11 ersiittnings

skatt. 

2 ~\'id taXL'ringen skall hiinsyn ej la'> till riittshandlin,!! som har fiirl'lagits a\' 

Lkn skattskyldige eller av juridisk pnson. \ars inkomst hl'lt eller del\'i'> 

hL'Skattas hos den skattskyldigL'. om r:ittshandlingen iir il'd i L'tt fiirfarandL' 

Slllll innehiir att skattehestiimmelse kringg[1s. 

Ett fiirfarantk -,kall anses innehiira att -,katll'hcstiimmelsL' kringg~1s om 

I. fiirforandl'l. med hiinsvn till dl'l L'ko1wmiska rL'sultat som - hortst'tl fr{1n 

hL·-;kattningL'n - har 11ppno'1tts genom fiirfaramkt. framst<ir som en omviig i 

fiirhi1llande till dL't niirma-,t till hands li,!!g<11Hk fiirfarandet. 

2. fiirforamkt medfiir en iL·ke m·iisL'ntlig skattdörmiin snm med hiinsyn 

till lllllst:indighl'IL'rna kan antas ha utgjort dl't a\'giirandc skiilet fiir 

fiirfaramkt och 

.I. en taxering pi1 grund\'al av fiirfarandet klart skulle strida mot gntnlkrna 

fiir hesUimmelsen i fr;'iga eller flir dt' hcstiimmelser -,0111 skulle tilliimpas 0111 

fiirfarandet l<idL''> till grund fiir taxningl'n. 

J *Om 2 ~ tilUmpas skall taxeringl'Tl ske solll tllll den skattsk\·ldige hade valt 

det niirmast till hands liggande fiirfaramk stim a\'SL'S i 2 *andra styckl'l I. Om 

L'n -,adan grund fiir taxl'ringL'll skulk ll'da till tiskiiligt rl'sultat. skall 

taxl'ringcn hcstiimmas till skiiligt belopp. 

Denna lag triidl'r i kraft lkn I januari llJSI och tilliimpa-,p:·1 riithhandling<1r 

s11111 har fiirl'lagits unlkr tiden den I januari l'JSI - den 31 dL'CL'lllhl'l' 

JllS:'i. 

1 •· f?iksd11:;n1 !•IS(!.",\'/. I> .1'111111 . .\'r s 
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2 Fiirslag till 
Lag om ändring 
taxeringsfrågor 

förordningen ( 1951 :442) om förhandsbesked 

I Lirige111'm frireskri\·s i fr;1g;4 11111 fiirordningen ( llJ:' l :-1--L~) 11111 fiirh:111ds-

hc·sked i laXL'ringsfr;ig11r1 

ill'l.1 att i l l och l.2 ** 11rdet "fiirordning" skall bytas ut m11t ··1ag". 

ill'ls att i 12 * ordt'n "Kungl. \'laj:t"' skall bytas ut mol "regeringL'n ... 

dels att rubriken till för11rd.ningcn samt l * skall ha nedan ang1\na 

lydelse. 

Lag om förhandsbesked i taxeringsfrågor 

N111w·1111de lrdc/se 

Riksskattt'\'erkl't 1111i. diiri'.11 .11l

tlt1111 frir n:·1g11n finnes vara a\' synner

liµ \ ikt. dter ansökan l:imna besked 

p<'1 fiirhand ( flirhandsbL·skL·d) anµ:l

enLk \'iss fr;iga. som a\·ser siik:111dcns 

taxcri11g till k1>mmunal i11komst

skatt. statlig inkt>mstskatt. statlig 

fiirmiigcn hetsskat t. utskiftni11µs-

skatt t'lkr ns;ittni11gsskatt. ;i,·cns11111 

\ i-,s fr:iga riir;111lk tilb111p11i11gL'll a\' 

laµL'n 0111 bn;ikning a\ statlig 

inkomstskatt fiir ackumuk·rad i11-

k\\mst L'lkr fi'irnrt!11i11g1·11 om upp

sk1'\ i 1·is.'t1 .f;i// ml'd bl'sk:1tt11i11g :!\ 

reali.;ati1lllS\ in st. riirh:tlldShL»kL·d 

111ti ock mcddl'las i fr:i!,!11r s11111 1111 

11<i1111111. d<in·.11 d1•/ft1 finnL'S \·ara a\ 

,·ikt fiir L'nhetlig lagh1lkni11g eller 

r;i t tst il l ;i 111 pn i ng. 

· Sc·11;!'>\c l\·dcbc ;\\· 

fiil't 1nl11i11~c·11s rubrik I ll"'ll:'l 14 
11 ~ I '171 :.<I~ 

~ Sc'ILJ'\c' l\'lkl'L' I 'J71 l:ll I.+. 

Fiirt'slai:<'ll lyil<'lsc 

RiksskattL'\'LTket Jiir. 0111 clc1 fin

nes \·ara av sy1111crlig vikt fi.ir 11(1gon. 

dt.:r ansiikan liimna bl'skl'd p:'1 fiir

hand ( förhandsbeskL'll) a11g<"ic11,k 

\·iss fr:1µa. som a\·scr -,iik:1111k11s tax

ni11g till k11111111u11al ink,1111stskatt. 

statlig i11kn111stskatt. statlig t'iirmii

_!!c'llhl'lsskatt. utskift11i11gsskatt L'lkr 

t'rs;i1t11i11gsskatt. ;i\'L'lhlllll \'iss fr:iga 

ri.1ra11dc till;i111p11i11gt•11 a\ lagL'll 

( /<J5/:7fiJ) om hL·r;ik11ing a\' statli):! 

ink<>mstskatt fiir :1cku111ukrad in

komst l'lkr i !11,i; gii·1111 h,·.1·1ii111111cls1•r 

om uppsk<l\ mt'd hcsk:1tt11i11g a\ 

rc·:tli-,atillllS\'inst. ( ;,'i//,•r 1111.1iik11i11g

c11 /l"tig11 11111 1i//ii1111111i11g 1n· l11g1·11 

( /CJSO:IHHI) 11101 .1kt1111•//rk1 .fiir fi'ir

!it111dsht'skccl 111,·ililc/11s. 0111 iil'I iir 1n· 

1·ik1 fi'ir .1iik1111t!c11. 

I fragor S<llll 1n·11·s i fi'irs1<1 .11.rcki'I 

liir fiirhan<bhe-,kcd nd.11i nll'd1klas. 

1J111 .!c1 fillllL's ,·;1ra :L\ \'ikt fiir L'nhl't

li):! la):'.tnlkning elkr r:ittstill;u11p-

11i11µ. 
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Nurnranclc lydl'lse 

Vad 01·m1 Sa,l!h skall iigc1 111t1f.ff<1-

ra11dc rillii1111711i11,t:. n:ir :i,l!an: till fos

ti,l!het eller den. fiir \·iikL'll e/111r11 han 

icke iir iigare garantihelopp fiir fos

tighet likriil skall llf'/>tugc11 sci111111 

skatkplikti)! inkomst i rn/iglrd nu·cl 

rnd därom .1tt1dgc1s i -17 ~ kllllllllllll;d

skattl'lagen. ön-;kar p;'1 fiirhand 

erh;'1lla besked ang<iL'ndc \'i-;s fr;1ga. 

snm avsn taXL'ring a\' fastighl'll'll. 

Förcslugcn lwlelse 

Vad som lrur Sa/,!ts i .fi'irstc1 11.rc/.;,·1 

ji'irsta 111c·11i11g«11 oclr 1111dm sr.rckct 

skall ocksti 1illc'i11117u.1. n:ir :igarc till 

fastight'I i.in.-;kar p;·i fiirh;111d crhiiJJ;i 

besked angi1e11Lk ,·iss frhg.a. Slllll 

avsl'J' taXL'ring. a\· fastighelL'n. l>«l

sc1111111u giilfrr Lkll fiir \'iikcn garanti

hL' i< ipp fiir fastig.hl'l sb 11 fels Il/'!' .1n111 

...katll'pliktig. inknmst enligt hestii111-

111«lscmc1 i -17 ~ knmmunalskatlL'la

g.cn (1928:370). trors ull han i111c :ir 

Om riitt att a\· riksskatk\t'l'kL't Om r:itt att <I\ riksskattl'\'L'l'kL'l 

erh;llla förhandsbesked i fri1g.a rii- L'rh;.dla frirhandsht.-skc:·d i l'r<'1g;1 rii-

ranck mer\':irde-,katt /i'ircskri1·«.1 1 

la/,!L'n <lm men·:inkskatt. 

ralllk meniirdökatt fi'ir«skri1·s i 

i<l,l!L'll ( /</fi,\';./,111) lllll lllL'I'\ iirdL'

sL\tt. 

Denna lag. triider i kraft tre \·cck1ir dtn <kn dag.. da lagc·n L'niigt uppgift p;·, 

dl'n har utkommit frilll tnl'kl'l i S\·L'nsk fiirl'allning ... samling. 



SkU 1980/81:8 

3 Fiirslag till 
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:62."\ l 

I !iirigenom föreskrivs i fräga om taxl'ringslagL'n (I LJ:'i'1:h23l1 

dels att 67 * skall ha nedan angivna lyddsL', 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. I 14 a ~. av nedan angivna 

lydelse. 

N11ram11dc lrdclse Föreslagen lrdclsc 

67 *c 
Omriikning av inkomst pt1 grund Omriikning av inkomst p<'1 grund 

av 43 * I mom. kommunalskattela- av 43 * I mom. kommunalskattcla-

gen L'llL'r taxering till kommunal gen (1928:370) L'ller taxering till 

inkomstskatt pti grund av 57 * 3 kommunal inkomstskatt p{1 grund av 

mom. samma lag mä icke verkställas 57 * 3 mom. samma lag filr inte 

av taxeringsnämnd. Anser niimnden verkstiillas av taxL'ringsniinrnd. An-

alt s<'1dan <"itgiird bör l'idtagas skall ser niimnden att s;idan iHgiird hiir 

skriftlig anmiilan hiirom göras hos 1·id1a.1· skall skriftlig anmiilan hiirnm 

skatlL'chL'kn. DL'nnL' iig('I' giira fram- giiras hos skattL·chdc·n. lknnL' .fiir 

stiillning i fri1gan hos liinsriitten. I giira framstiillning i fri1gan hos liins-

fört·knmmandL' fall skall han iiver- riitten. I fiirt'kommandL' fall skall 

liimna anmiilan till allmiinna omhu- han (i\·erliimna anmiilan till allmiin-

det för mellankommunala mi\I för na omhudt·t fiir mL'llankommunala 

framstiillning. hos den mellankom- mtil för framstiillning hos den mcl-

munala skatteriitten och samtidigt lank11mmunala skatteriitlL'n och 

undnriitta skattechefen i annat län. samtidigt underriitta skattechefen i 

diir den skattskyldige taxerats till annat liin. diir den skattskyldigt' 

kommunal inkomstskatt. taxerats till kommunal inknm,t

skatt. Vad 1111 .1c1gt.1 giiller ot'kscl i 

fi·äga 11111 tillii1111111i11g 111' lc1g<'11 

( 1980:01)(!) 11101 ska11cflyk1. 

Om handliiggning a\· framstiillning enligt första stycket och om fullfiiljd av 

talan mot beslut i si1dan fr;lga skall i tilliimpliga delar giilla vad som iir stadgat 

om hes\·iir riirande taxering. 

I L1~t·1111111tn·ckt 1'171:.'\lJ'I. Scnastt· lyd''-'.,,. lagL·ns rubrik lll7-tf'7\. 
: S.:n:istl' lyLkl'' 11>71!: 17~. 
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N111·1m11u/c lydelse 

7 

Föreslagen lydelse 

114 (/ ~ 

Utii1'('r rnd so111 jiiljcr 111· I J.+ ~ 

skall cjicrta.rai11g ske. 11iir riillclse 

pilk11//as 111· 1111 lagm ( 1980:000) 11101 

ska11e(lyk1 iir ri/hi111p/ig. 

Denna lag triidcr i kraft den januari I l!X I. 

I'* Riksdagm N80!8/. (J sam/. Nr 8 
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4 förslag till 
Lag om ändring i uppbi)rdslagen ( 1953:272) 

!Hirigenom förL·skrivs att -19 * 2 oeh -I 1110111. uppbiirdslagen ( llJ.'i3:272) 1 

skall ha nedan angirna lydl'ise. 

N111·1m111de lydelse Föreslagen lydelse 

-19 * 
:! 1110111.-' Skattskyldig 111t1 av J:insstyrelsen erh~1lla anst:1nd med inbl'lalning 

av skatt. kvarskatteavgift eller riinta 

l) om den skattskyldige anfört besv:ir iivn taxering nch erliiggamkt a\· 

skatt. som p:lfiirts i anledninµ av den icke lagakraftvu11n;1 taxeringen. skulk 

for den skattskyldige medföra bL'tydande skade,·erkningar L'iler l'i.jest 

framst;I siisom obilligt: till belopp snm betingas av den skattskyldiges yrkande 

i frt1ga om taxeringen. 

2) 1Hn ansökan gjorts angi1ende skatteberiikning för ackumulerad inknmst. 

ang[1cnde uppskov med beskattnin)! av intiikt av skogsbruk. angöcnde 

avräkning av utländsk skatt eller ang[1ende befrielse fri1n crliiggande av skatt. 

som ptiförts avliden person eller hans dödsbo. eller om skattskyldig eller 

dödsbo anfört besvär över beslut med anledning av s[1dan ansökan: till 

belnpp som betingas av ansökningen eller besvären. 

3) om ansökan gjorts ;m_l!:iende 

nedS:ittning enli~t S.'i * 2 mom. av 
kvarskatteavgift eller om besviir 

anförts över beslut i anledning av 

s[1dan ansökan: till belopp som 

betingas av ansökningen eller besv:i

ren. 

Anst~md enligt första styckL't \"id 

1 ) må 111edgin1s endast om den 

skattskyldige st:iller niijaktig siikn

het hos liinsstyrelsen om icke med 

h:insyn till ansttmdstidens varaktig

het. den skattskyldiges fiirh~tllandcn 

och omständigheterna i övrigt kan 

3) om ;1nsiikan gjorts ang<'1ende 

ne(kittning (•nligt S.'i * 2 1110111. a,· 

harskatteavgift eller om hesviir 

anförts över be~dut i anledning av 

sildan ansökan: till belopp snm 

betingas av ansiikningen eller besvii

ren. 

4) 0111 kvarståcndc eller tillko111-

111a11de skall har 11äförrs pli grund m· 

rut J ~ lagrn ( 1980:000) 11101 skam·

flykt har 1i/lii111pa1s: till belopp som 

he1i11gas ar 1·atl som slil1111da 

päför1s. 
AnsUind enlig.t fiirsta styckL'I \·id 

l) 1'll1'r 4) filr llH'clgcs endast om den 

skattskyldige sUiller ni\jaktig S:iker

hL't hos liinsstyrelsen. 0111 inte med 

hiinsyn till anst{mdstidens var;1ktig

het. den sk:tttskyldigL's frirh~1llanden 

och omsUindigheterna Ö\Tigt kan 

I Lag<:n omlryc·kt 1'!72:7:'. S..:nastc' lnklsc· a\· bgc:ns rubrik J<J7.t771. 
c S<:nast.: lnkls..: I 'J7k:'!72. 
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N111·1m111dc lydelse fi'ir<'slagrn lydelse 

amagas. att det belopp som avses antas. att det belopp som avses med 

mcd anstirndct iindft kommcr att anständet iinch\ kommer att bchliri-

hchörigen erliiggas. gen erläggas. 

-+ mo m. 3 Den som tltnjutit -I mo m. Den som titnjutit 

anstiind med inhctalning a\· skatt 

enligt 2 nllllll. I) skall crliigga riinta 

(ans t ;'1 n d s r ii n ta) för dcn dcl av 

skatten som skall erliiggas senast Yid 

anst:'1ndstidL·ns utgJ1ng. Vid riintebe

riikningen giilla i tilliimpliga delar 

hestiimmelserna i 32 ~ första styck

et. 

ansti\ncl med inhctalning a\' skatt 

enligt 2 nH1111. I) e//a ./)skall erliigga 

r:inta (ansti1ndsriinta) för den 

del av skatten som skall erliiggas 

senast \'id anstilndstidens utgiing. 

Vid riinteheriikningcn giil/a i till

liimpliga delar hcstiimmclserna i 32 ~ 

fiirsta stycket. 

Vid beriikning av ansti'rndsriinta giiller. 

att riinla utg;ir fr{1n utgiingen av den m{1nad. dit skatten skullc ha erlagts om 

ansti-1nd icke medgivits. till och med den mimad. d{1 anst{1ndstiden g;°ttt till 

ända: samt 

att riinta utg{ir i helt krnntal. var\'id öretal bortfaller. 

Rifalles den skattskyldigL~S besdr. skall erlagd riinta ~1tcrbetalas sedan 

taxeringen vunnit laga kraft. 

Bcst:immclserna i denna lag om tillkommande skatt iiga motsvarande 

tilliimpning betriiffandc ansti'111dsränta. 

Denna lag tr:ider i kraft den 1 januari J lJ8 I. 

-1 S..:nask lvdcls.: I lJ7.u-::'iJ. 
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Motionerna 

1'vfotioner l'iickta med anledning a1· propositionen 

1980/81:58 av Joakim Ollen (m) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att hos regeringen begiira 

utredning av förutsiittningarna för en omvänd generalklausul i enlighet med 

vad som anförts i motionen. 

1980/81 :59 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas att riksdagen 

1. antar det i motionen framlagda förslaget till lag om skatteflykt. 

2. antar de i propositionen framlagda förslagen till 

a) lag om ändring i förordningen ( 1951 :-142) om förhandsbesked 

taxeringsfrtigor, 

b) lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) med den iindringen att 

67 * utgår. 

3. avslår propositionen i vad avser ändring i uppbördslagen ( 1953:272). 

4. beslutar att skatteflyktsklausulcn skall tilliimpas i enlighet med de i 

motionen gjorda motivuttalandena. 

Motioner 1·iickta under den allmiiniw 11101io11stidc.•1 1979 

1979/80:794 av Lars Ulander m. fl. (s) 

I motionen yrkas med hiinvisning till motion l lJ7lJ/RO: l ()()() att riksdagen 

beslutar att hos regeringen anhalla om {1tgiirder i syfte att sbrpa kontrollen 

vid utfärdande av Il-skattsedlar. 

1979/80: 1590 av Olof Palme m. fl. (s) 

I motionen yrkas att riksdagen hos regeringen bcgiir förslag till lag mot 

skatteflykt utformad i huvudsaklig överensstämmelse med de i motionen 

angivna principerna. 

1979/80:1865 av Lars Werner m. fl. (vpk) 

I motionen yrkas med hänvisning till motion 1864 att riksdagen hos 

regeringen begär att förslag till allmiin skatteflvktsklausul liiggs fram 

omedelbart. 
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Skrivelser 

Till utskottet har inkommit en skrivelse friin Medhorgarriittsrörelsen. 

Vidare har Sveriges industriförbund och Stockholms handelskammarc 

avlämnat en gemensam skrivelse till utskottet. 

Utskottet 

Bakgrund 

Svensk skattelagstiftning innehitlkr inte niigon allmiin regel mot skatte

flykt. diiremot ett antal specialn:gler som tillkommit i syfte att förhindra 

konkreta skattellyktsförfaranden. 

Frågan om införande av en generalklausul mot skatteflykt har iiverviigts i 

olika sammanhang. 1953 ;'1rs skatteflyktskommiHc gjorde på sin tid en 

undersökning av den skatteriittsliga bedömningen i praxis av skentransak

tioner. Kommitten konstaterade att regeringsriiHen. i de fall då en 

riittshandling till sin verkliga juridiska innebörd var något annat iin den 

rubricerats som, bortsett fr<in riittshandlingens yttre form och bediimt denna 

i enlighet med dess verkliga innehttll. Ni1got behov a\· en författningsrniissig 

reglering av skentransaktioner ans{1g kommitten diirfrir inte fiirelig)!a. 

Kommitten stiillde sig 1)cksi1 avvisande till en allmiin regel i skattclagstift

ningen för bedömningen av andra skat!dlykts<'itgiirder iin skentransaktioner 

med i huvudsak den motiveringen att den inte ans<t)! det m11jli)!t att utforma 

ni1gon godtagbar besliimmelse mot kringgi1endcförfaramkn som samtidigt 

tillgodoS:1g bi'tcle riittssiikerhets- och eflektivitctskrav. 

I ett i oktober I 1J75 publicerat bet:inkande ( SOU 1975: 77) Allmiin 

skatteflyktsklausul konstaterade rn expertgrupp inom förctagsskattebcred

ningen att skatteflykten utgjorde ett samhiillsproblem av allvarlig karaktiir. 

Som orsak hiirtill anga\·s det skiirpta skattetrycket. den alltmer komplicerade 

skattclagstiftningen och den vidgade skillnaden i skattebelastningen p[1 olika 

slags inkomster. Expertgruppen pekade pil att metoden att söka komma till 

riitta med skatteflykt genom specialregler var förenad med vissa o!iigenheter. 

bl. a. genom att lagstiftningen inte kunde göras retroaktiv och genom att den 

träffade oeks{1 fall diir n{1gon skattctlyktsavsikt inte föreli1g. En ytterligare 

nackdel med specialhesUimmelst:r var - menade expertgruppen - att de 

kunde sägas mista sin aktualitet redan i och med att de infördes. 

Expertgruppen i1heropadc till sti.id for en allmiin skatteflyktsklausul i 

första hand den allmiinpre\·entiva effekten. Skattskyldiga. som planerade 

skatteflyktsi1tgiirder. kunde - framhiills det - inte riikna med framg;'1ng sf1 

snart de valde en metod som rent formellt överensstiimde med de materiella 

riittsreglerna. 

Expertgruppen utformade ett förslaµ till generalklausul omfattande s[1 gott 

som samtliga skatter och avgifter. Klausulen innehar att vid bestiimmande av 

skatt eller taxering a\·tal eller annan riittshandling skulle hediimas L'fter sin 
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verkliga innebiird och sina ckorlllmiska Vl'rkningar. En fiirutsiittning fiir 

tilliimpning av klausulen var all en eller fkra riiltshandlingar i \ ilb den 

skattskyldige - direkt eller indirekt - medverkat bl'rl'tt honom L'n förmi1n i 

skattehänseende. Vidare kriinles att denna för111[1n pii sannolika grumkr 

utgjorde dl'n skattskyldiges huvudsaklig:i fördel av riittshandlingen och att 

fiirmiinl'n stod i strid med lagstiftningens anda och mening. 

Om med tillämpning av dessa bestiimmelscr skatteflykt ans{1gs föreligga. 

skulle skatten eller taxeringen hl'stiimmas med bortseende fr{111 riittshand

lin!:(l'n eller - om en s{1dan beriikningsgrund in!L' kunde tilt:impas l'lll'r skulll' 

leda till oskiiligt resultat ··· till L'tt skiiligt belopp. 

Fxperl!:(ruppl'ns forsla!,! rl'missbehandlades. P.-i grundval av den vid 

rcmis-,bchandlin!:(l'n framförda kritiken har en arbetsgrupp inom budgt'lde

partl'ml'ntet i bl'tiinkanckt ( Ds R 1978: <i) Lag mot skatteflykt förnrdat vis-,a 

iindringar i expertgruppens förslag. 

Förslaget 

Propositionen bygger - ml'd vissa modifikationer - p{1 dl't inom departe

mentet omarbetade förslaget, som iivcn det rl'misshl'handlats. Dl'n i 

propositionen förcslap1a klausulens tilliimpningsomr{1de har begriinsats till 

inkomst- och förmögenhetsbcskattningl'n ol'h till \"issa siirskilda skatter. som 

kan siigas utgiira komplement till inkomstheskallningen. ni"imligt'n utskift

ningsskattcn och crsiittningsskattl'n. 

Klausulen inleds med en föreskrift om att riittshandling som skattskyldig 

företagit inte skall ligga till grund för taxeringen. om rättshandlingen utgiir 

led i ett förfarande som inncbiir att skattebestiimmclsc kringg{1s. Dl'tta 

innebär att klausulen inte blir tillämplig pf1 andra skentransaktioner iin 

skattetlyktsförfaranden eller pii avtal som döljer faktiska riittsvnkningar. 

Avtal som är civilrättsligt ogiltiga men som efterlevs av parterna faller ocksii 

utanför tillämpningsområdl't. 

För att ett förfarande skall anses inncbiira att en skattchcstiimmclse 

kringg{1s skall tvi1 förutsiittningar vara uppfyllda. För dt'! första skall ett annat 

förfarande pil vilket bestiimmelsen i frt1ga iir tilliimplig framst{1 som niirmast 

till hands liggande med hiinsyn till dl't l'konnmiska rL'Stiltat som - bortsett 

fr:'111 beskattningen - har uppn<'itts med det valda förfarandet. Fiir det andra 

skall en taxering pi1 grundval av förfarandet klart strida mot grunderna för 

den bestämmelse som kringgåtts dler för de bestämmelser som skulle 

komma i fråga om det av den skattskyldige valda förfarandet lades till grund 

för taxeringen. 

Som yt!L'rligare villkor för tilliimpningen av klausulen giiller att frirfaranckt 

för den skattskyldige medför en inte oviisentlig skattcförm;in och att cknna 

förmån kan antas ha utgjort det avgörande skiilct fiir valet av förfarande. 

Med riittshandling som har företagits av den skattskylcligL' skall likstiillas 

rättshandling som företagits av juridisk pnson \·ars inkomst helt eller delvis 
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beskattas hos den skattskyldigl'. 

Om en skattskyldig pil förhand vill fä klarhet i um L'tt \'isst fi.irfarandl' 

omfattas av skatteOyktsklausulen eller inte skall han ha möjlighet att erh{1lla 

förhandsbesked. 

Förslaget innehiir ocks{1 att frt1gor som giiller tilUmpning av klausulen skall 

!Jtlivas i första instans av liinsriitt och att ansti1nd alltid skall kunna medges 

med inbetalning av skatt som pMiirts med stöd av klausull'n. 

Lagstiftningl'n skall vara tidsbl'griinsad och giilla i friiga om riittshandlingar 

som företas under åren 1981-1985. Den skall mot slutet av fem{irsperioden 

utviirderas foln riittssiikerhetssynpunkt och diirvid kunna ompriivas pii 

nytt. 

Riittsfall och erfarenheter av lagens tilliimpning skall fortlöpande inrap

porteras till justitiekanslern, och denne skall erhälla rl'gl~ringens uppdrag att 

inkomma med eget yttrande riirande lagstiftningl'n och dess tilliimpning. 

I anslutning till propositionen har väckts tv<"1 motinner, 1980/81: 58 av 

Joakim Ollen (m) och 1980/81: 59 av Lars Werner m. fl. (vpk). Under den 

allmänna motionstiden vid 1979/80 iirs riksmiitl' viicktl's trl' motioner som 

utskottet ocks<'1 bl'handlar i detta sammanhang, niimligcn 1979/8!1: I 59fl av 

Olof Palml' m. fl. (s) om förslag till lag mot skattellykt. 197'!!80: 1865 av Lars 

Werner m. fl. (vpk), även den avseende en allmän skatteflyktsklausul och 

1979/80: 794 av Lars Ulander m.fl. (s) om iitgiirder mot skattdusk. 

neho\'('( (/\' ('Il skatteflvktsklau.rn/ 111. 111. 

:'v1cdborgarriittsriirelsen (\1RR), L'n organisation som arbetar för att iika 

medborgarnas direkta inflytande i samhiilll't och för att fiirstiirka deras fri

och riittigheter. har i skrivl'lsl' till utsk1ittet framh:lllit att gl'nl'ralklausull'n 

L'nligt MRR:s mening inte hör antas av rik>dagl'n. \IRR anser att ett 

samhiilll' som vill kallas ett riittssamhiilll' intl' - som förl'sl:'1s i propositionen -

kan behandla en och samma riillshandling helt olika. beroende pi"! om den 

kommer under en vanlig domstols bedömning eller priivas av skattedomsto

larna. MRR anser all elen i propnsitionen föreslagna skatteklausulen. om den 

antas, m<iste kornpll'tteras med bestiimmt:Iser llm dt' civilriittsliga konse

k\·enserna av att skattemyndighl'tl'rna vid taxl'ring inte skall hl'akta vad som 

verkligen intriiffat. 

Möjligheten att erhillla fiirhandsbl'skl'd synes l\1RR intl' kunna vara till 

större hjiilp. dti ett S:-1dant hcskl·d intl' kan ge s\·ar p~t fr<l,l!or hur de 

t·ivilriittsliga följdverkningarna av en riittslwndling skall anpassas till de 

a\'g:örandcn som triiffas vid taxering. 

Det torde vara en allmiin erfarenhet att skatteundandragande i olika 

former - trots att Sverige kL1111mit att fa en ganska 1imfattandl' spl'ciallag

stiftning mot skatteflykt - under senare iir tilltagit och numera utgiir ett 

allvarligt samhällsproblem. De bell.lpp snm hiirigennm undandras det 



SkU 1980/81:8 14 

allmänna iir betydande både i absoluta tal och sedda i relation till de samlade 

skatteintii kterna. 

Ett av skattelagstiftningens viktigaste syften mf1stc vara att ge en. st1 längt 

det är möjligt, rättvis fördelning av den samlade skattebiirdan. 1 den m[rn en 

skattskyldig genom olika Mgiirder undandrar sig sin andel av skattebördan 

innebär det automatiskt en ökad belastning för andra. 

Skatteutskottet har vid upprepade tillfällen behandlat fdgor om skatte

fusk och skatteflykt och därvid alltid starkt understrukit angcbgcnheten av 

att samhiillet med kraft ingriper mot alla former av skatteundandragande. 

Enligt utskottets mening visar erfarenheterna att den metod som hit1i\\s 

tilliimpats frir att söka komma till riitta med skatteflykt - n;imligen 

lagstiftning genom punktvisa ingripanden - inte ensam iir till fyllöt för att 

tillgodose detta syfte. Som departementschekn framh;iller i propositionen 

torde just ambitionen att ge skattereglerna ett s;1 exakt inneh;"ill som möjligt 

utgöra en del av orsaken till sjiilva skattdlyktspmblematiken. I den mi'1n nya 

former av skatteflykt framkommer miistc nya speciella skatteflyktsregler 

tillskapas, och all sannolikhet talar för att lagstiftaren aldrig kommer att 

kunna förutse och reglera alla tänkbara skattcflyktssituationer. 

\1ot denna bakgrund och dt1 en gt·neralklausul genom framför allt sin 

allmiinpre\·e111iva effekt kan förviintas motverka skattdlvkt anser utskottet -

i likhet med en betvdande majoritet av de remissinstanser snm yttrat sig i 

frf1gan ···att det finns skid att. som ett komplement till speciallagstiftningen pt1 

1mir;'1det. nu införa en generalklausul i skattelagstiftningen. fiir en sf1dan 

i1tgiird talar s{tväl riittviseskiil som hiinsynen till de lojala skattebetalarna. 

I3etriiffande de av MRR uttalade farhi1gorna för att gl·neralklausulcn kan 

rn negativa effekter fr;°1n riittssäkerhetssynpunkt vill utskottet erinra om att 

svensk skattelagstiftning redan i dag arbetar med generalklausuler i den 

meningen att skentransaktioner underkiinns och att avtal och andra 

riittshandlingar i praxis bedi.ims dter sitt verkliga innehttll. Syftet ml'd 

generalklausulen iir i första hand att ~istadkllmma en riittvis beskattning. inte 

ett h:'irdare heskattningsresultat än det som skulle blivit följden av ett 

··normalt"" handlande. dvs. ett handlande som inte inneburit skatteflykt. Som 

MRR fra111h~1lkr kan de riittshandlingar som företagits givetvis ha lett till 

civilriittsli!_.!t bindande förpliktelser för den skattskyldige. Av 3 *i förslaget till 

Jag om skatteflykt framg;·ir att. om en taxering i enlighet med klausulen skulle 

leda till oskiiligt resultat. jiimkning bi·ir skl· och taxningen bestiimmas till ett 

skiiligt hel1ipp. S;'1d;1n jiimkning hiir l'nligt propositi\lnen kunna giiras 

framför allt i s~idana fall d~ den skattskyldige sjiilv. direkt eller indirekt. kan 

siigas ha blivit dubbelt hl·skattad. 

Som departementschcfen framhi1ller tllrde med kontrahenternas skatteflir

h{11landen i regel inte omedelbart pilverkas av den skattskyldigcs egen 

taxering. Även hiir kan emellertid - menar han - tiinkas fall diir ett 

hiinsynstagandc till det sammanlagda skatteresultatet framsU1r som skiiligt. 

och Lb hör ocks~I jiimkning ske. 
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I .agst ifi11i11gc11s tillii111p11i 11gso111råd(' 

Av utskottets tidigare redogörelse frarng:ir att expertgruppens förslag till 

allmiin skattenyktsklausul omfattade si1 gott som samtliga direkta skatter och 

sociala avgifter. medan tilliimpningsornr;"1det enligt propnsitionen hegriinsats 

till inkomst- och förmögenbetsbeskattningen samt de siirskilda skatter som 

kan siigas utgöra komplement till inkomst- och fiirmögenhl'lsheskattningen. 

niimligen utskiftningsskatten och ersiittningsskatll'n. Expertgruppens förslag 

omfattade ocks[1 skenriittshandlingar. dvs. avtal som fiirl'las för skens skull 

och sitledes utan att parterna har för avsikt att fullfölja dem. a\·tal som döljer 

faktiska riitts\'erkningar och civilriittsligt 1igiltiga a\"\al som efterlevs av 

parterna. medan generalklausulen enligt prop(lsit ipncn utc•;lutande a\'ser de 

egentliga kringgi1endefalkn. dvs. de fall dii en skathkyldig. i avsikt att uppn{1 

ett visst ekonomiskt resultat. uteslutande a\' skatlt'sk:il viil.jcr ett förfarande 

som fr(111 kommersiella och andra liknande synpunkter framstiir som en 

oniidig omviig. Det biir understrykas att endast dt·n omstiindighe!L'n att ett 

förfarande iir inriktat p{1 att uppnii en skattdörmi111 inte _l!iir klausulL'n 

tilliimplig. Förfarandet mi1ste ocksi1 med hiinsyn till det eknnnmiska resultat 

som uppni1tts framst{1 som en om\·iig. 

Yrkandet i vpk-motionen 1980/81: 5(.1 innehiir all tilliimpningsomri1det i 

enlighet med expertgruppens förslag utvidgas till att a\·se S<'1 gott S(lfll samt liga 

skattl'r och avgifk'r och att klausulen blir tilliimplig ncks;I pä bl. a. 

skenriitlshandlingar och avtal med en annan in1lt'hiird iin .som framg[1r av 

deras ruhricering. M1itioniirerna anser det \'iktigt att flirta randen som vid en 

tiWimpning av genl'ralklausulcn intL' anses kunna )!Odlas vid den dirl'kta 

beskattningen inte heller godbnns \·id dt·n indirt'kla heskattninµen. De 

anser dl't ocksii obefogat att hl'griinsa tilliimpningen till dl' egentliga 

kringg(1cnddalkn nch menar att klausulen med en s;1dan utformning 

kommer ;1tt kunna tilliimpas endast undantags\'is. 

En a\' anledningarna till att tilliimpnings\lmriidL·t i propo.sitinnL'll anst'lls 

bi\ra begri·insas till i huvudsak inknmst- och förmiigenhl'lshL·skattninµcn samt 

utskiftnings- \lch ers:ittningsskatterna iir att det hetriiffande flertalet andra 

skatter <Kh avgifter saknas mi\jlighct att fri hindandL· fiirhandshcsked. F.tt 

annat skiil har varit svarighcterna ·att p~-1 dessa skatter och ;l\·gifll'r fiira ii\·L·r 

en klausul S\lm iir a\·passad fiir den dirL·kta ink\lmst- \>ch fiirmiigcnhL·tshL·

sk<ittningen. 

lk vanligast fiirl'kommamk· f;llkn a\' skattdl~·kt t\lrdc f. n. ot,·ivclaktiµt 

_[!:illa inkomst- \)l'h fiirmiigenhl'tshcskattningt·n. lkhowt av in_l!ripandcn iir 

diirfr\r sti\rsl i fri1ga om dessa skatter. An·n om det inhiirdcs samhandL·t 

mellan olika skal ter och ;I\ _t!iftcr i och för sig k undt' mot iVL'ra en ut vidgning av 

klausukns tilliimpnin_l!S\lmr;lde torde det. som dcparlt'mL'JJtsrhefen framh{il

lit. inll' v;1ra miijligt att utan mer inµ;IL'nde utredning införa en riitt till 

förhandsbesked pi1 hela skatte- \lch avgiftsnmri1det. Eftersom riillL'n till 

förhandsbesked ic·nligt utskot!L'h mt•n1n!! m;istc anses ut!!iir;1 ett frfö1 
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riittsS:ikerhetssvnpunkt betydelsefullt för att inlL' siiga ni\dviindigt komple

ment till en m· lagstiftning a\' den art snm fiiresl{1s i propositionen iir utskottet 

inlL' berett att - innan praktiska erfarenheter vunnits av klausulens 

tilliimpning- förorda att klausulen utvidgas till att avse andra skatter än dem 

som förcsli"is i propositionen. Utskottet vill erinra om att klausulen skall gälla 

i fri1ga om taxering till skatt. Genom anknytningen till taxeringen blir det 

miijligt att i förekommande fall ändra avgifter - exempelvis egenavgifter -

som hestiims på grundval av taxeringen, om denna höjs med tillämpning av 

klausulen. 

Utskottet anser inte heller att det finns skiil att utvidga tilliimpningsom

r;1dct utö\'er de rena kringg{1cnclefallcn. Skenriittshandlingar underkiinns 

redan nu a\' skattedomstolarna. och avtal som diiljer faktiska riittS\'erkningar 

bediims dter sin verkliga innebörd. Civilriittsligt ogiltiga avtal biir enligt 

uhkntte1' mening inte omfattas av en generalklausul mnt skatteflykt. 

Med det anförda avstvrker utskottet bifall till motion 1980/X I: 59 i nu 

hl'11andlade delar. 

Fiirut.1ii1111i11gar .får 1i1/ii111p11i11g a1· k/1111s11/e11 

Enligt expertgruppens förslag till skatteflykt kriivdes för tilliimpning av 

skatteflyktsklausulen att en eller flera riittshandlingar vari den skattskyldig~ 

direkt eller indirekt medverkat berett honom en "skatteförm{1n··. Det skulle 

vidare "pii grund av omstiindighcterna .. vara ··sannolikt" att denna förmi'1n 

utgjorde hans "huvudsakliga fördel av riittshancllingen". Förmi\nen skulle 

dL·ssutom st;'1 "i strid med lagstiftningens anda och mening", 

I prnpositionen har expertgruppens förslag s~1 till 1·ida modifierats att 

"skattefiirm[m" iindrats till ''icke oviisentlig skatteförm;h1" och uttrycket 

"huvmbakliga fördel av riittshandlingen" hytts ut mot "det avgörande skiikt 

fiir förfarandet''. Som villkor giifler hiirutiiver att det a1· den skattskyldige 

valda förfarandet framst{lf' som en om\'iig i jiimfiirelse med ett annat närmast 

till hands liggande förfarande och att en taxering pi1 grundval av förstniimnda 

förfarande "klart skulle strida mot grunderna" för den hestiimmclst' som den 

skattskyldige kringg:'1tt eller för de bestiimmelser som skulle komma i fr{1ga 

om den skattskyldiges förfarande lades till grund för beskattningen. 

Skattt'utskottets socialdemokratl'r har med anledning av s-motionen 

l97lJiXO: 1590 vrkat att de nu angivna förutsiittningarna för tilliimpning av 

skattdlyktsklausulen lagfästs och utfnrmas i enlighl'l med expertgruppens 

fiirslag med dl'n iindringl'n att de som fiirutsiittning fiir klausulens 

tilliimplight'! gndtar att riittshandlingen för den skattskyldige skall ha 

medfört en icke oviisentlig skatteförmän. Yrkandet i vpk-motionen 

l 9X!li8 I :59 innehiir att expertgruppens förslag i mots\'arande delar gennm

förs utan ändring. 

En allmiin skatteflyktsklausul utgiir som tidigare niimnts en nyhet i svensk 

skattelagstiftning. Det iir enligt utskottets mening diirfiir angcliiget att g[1 

fram mL'd fiirsiktighet niir det giiller att reglera timfottningen a\' den m·a 
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lagstiftnin1,!L'n och förutS:ittningarna frir ckss tilliimpning. 

En alltfiir allmiin utformning a\· skattdlyktsklausukn kan uppenharligL'n 

innchiira en risk fiir att riittssiikerhl'tskra\· ii\"cntvras. Tilliimpningsnmr:idl't 

f:.1r ;[ andra sidan inte giiras s:'1 sniivt ;1tt rimli1,!:t dfekti\·itL'tskra\' [1sido

<itts. 

S(1vitt utsk11ttet kan hedi.\ma innehiir förslagl't i prnp11sitionen en rimliµ 

a\"\"iigning ml'ilan dessa bi1da intressl'n. Enligt utskottets mening föreligger 

intL' ni1gra mer avgiirandl' skillnadl'r ml'llan frirslaget i s-m•>tionen och dd i 

pn>positi1men. I h;1cla fallt:n frirutsiitts i princip att den skattskvldigL' genom 

t'lt visst fiirfarande uppn:Ht ett beskattningsresultat snm iir förmi1nligarl' iin 

vad som iir nnrmalt i jiimfiirliga situationer.Att skattdiirm:'1nen i dt'I ena 

falkt skall ha utgjnrt den skattskyldigt'S hu\udsakliga fiirdcl a\ nch i dt'l 

andra falll't dl't a\·giirandc skiikt för dl'tta förfar:mdl' kan intl' hl'ikr siigas 

innl'hiira n:lgon pi1taglig skillnad. 

Priirningen av lagstiftningens intentioner skall t'nligt fiirslagt·t i s

motionl'n. som i dl'nna dl'i Ö\'t'l"t'nsstiimmn med expertgruppens. ske med 

utgangspunkt i lagstiftningens anda och ml'ning ml'n l'nligt propnsitionen 

ml'd kdning av dl' hl'stiimml'isl'r som kringg:ltts t'ller dt• hl'stiimml'lsL·r som iir 

tilliimpliga p:I dl't a\" dl'n skattskyldigl' \·akta fiirfarandl't. 

Vid remisshehandlingen a\" L'XpntgruppL'ns förslag riktadL'S fr:ln tkra h[1ll 

kritik mot uttnTkl'l ··1agstiftnin)!L'ns anda och ml'nin)!''. bl. a. ml'd hiin\"is

ning till att de hes\·iirliga tolkningsprohlem som klausulen med en si1dan 

utformning kunde ge upphov till. innl'har risk för fiskala aktionl'r som 

hyg)!dl' pii l'n felaktig uppfattning om en bestiimm<O"lses inn<O"bi·ird. I 

sammanhanget pekacks ocks:i pi1 att det fanns olika slag :I\ fiirarhctL·n. skilda 

lagtolknin)!Sml'tmln och uttalanden 0L"i1 att ckt \ar fiirenat med stora 

s\·{irighl'lt'r att l"L'nl praktiskt knmhinna och sammanstiilla skilda typL'r a\· 

fi\rarhcten till en enhl'tli)! '\·ilja och mt'ning··. 

[n allmiin skattdlyktsklausul mi1stl' - som utsknttl't tidi)!arL' framhiillit -

knnstrueras s:'1 att inte riittssiikerhctsintresset iivL·ntyras. Den utformning 

klausukn l'rhi1llit i pn>pnsitinnt•n tillgodoser enligt utskottt:ts mening detta 

syftt' biittrl' iin l'Xpl'rtgruppens fiirsla)!. Skattl'domst1>larnas priivning av 

fri1gan huru\·ida skattchötiimmclse kringg!1t1' skall L'niigt propositionen 

kunna a\·sl' inte bara grunderna fiir den regel s1>m kringgi1tts utan ocks;1 svftet 

med den eller de hestiimml'lser som den skattskyldigL' f:1ktiskt utnyttjat. 

Detta gers{1vitt utskottl'l kan hl'diima skattL·domstolarna rimliga miijli)!hetl'I" 

att ingripa mot olika sk:1tteflyktsfiirfarandcn. An·n l'n priivnin)! av L'n 

riittshandlings förcnlighl'l ml'd "lagstiftnin)!t'llS anda och menin)! .. t<>rdc for 

i\nigt i lkrtaiL't fall komma att hl')!riinsas till att avsl' grunderna for 1>ch syftl'I 

ml'd den kringg:'ir1gna och den faktiskt utnyttjade rt')!t'ln. 

\led Lkt anfiirda anser utskottl't sig hiira g11dta att förutsiittningarna för 

klau-,ulens tilliimpning utformas i l'nlighet med p1-.ipnsitionl'ns förslag. 

l.'.tskottl't \ ill i sammanhanget [1nyo erinra 1>111 att lagstiftningl'n om 

gl'nL·ralklausul iir tidshcgriinsad och att Lkn skall ut\"iirdnas friin riittssiiker-
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hetssynpunkt. Som departcmentschden framhtiller kan det komma att 

finnas anledning att mot bakgrund av r:ittsutvceklingcn p~1 skattcflyktsom

ddet pröva klausulens tilliimpningsnmri1de niir erfarenheter har vunnits av 

den praktiska tilliimpningen. 

Processuella frågor. ikrajitriidande 111.111. 

I vpk-motionen 1980/81: 59 har framstiillts yrkanden som inne här viisent

liga utvidgningar av skatteflyktsklausulsreglerna inte bara i förh[1llandc till 

propositionen utan ocks{1 jiimfört med expertgruppens förslag. Motioniirer

na framhiiller bl. a. all det inte finns skiil att medge ansti111d med inbetalning 

av skatt enbart diirfiir att skatten p<\fiirts med stöd av skatteflyktsklausulen. 

De anser inte heller att det finns anledning all göra lagstiftningen 

tidshegriinsad eller att i mtil om klausulens tilliimpning bryta den normala 

instansordningen. Även skattdlyktsndlcn biir sttledes enligt motionärerna 

prövas av taxeringsniimnd som första instans. 

Fri1gor av nu angiven art bör enligt utskottets mening prövas i samband 

med den aviserade utviirderingen av skattellvktsklausulen. 

I avvaktan pti en siidan utviirdering biir lagstiftningen vara tidshegr:insad. 

Utskottet avstyrker följaktligen bifall till mntinn 1'1811/81: .'i'J :iwn i nu 

angivna delar. Inte heller i ii\Tigt hiir mntinnc·n föranleda nt1gon riksdagens 

<ltgiinl. 

Skatteflvktsklausulen iippnar miijlighet att vid taxeringen underkiinna i 

och fiir si_!! riktiga riittshandlingar. om de ingar i ett fi)rfarande s\lm inncbiir 

k ringg:iende ;l\ skattehestiimmelsc. 

I propositinncn föresli1s ett tilliigg i taxeringslagen. Tilliigget ( 11-1 a ~) 

inneh:ir att en dtertaxeringsmiijlighet iippnas i samband med s[1dan riittelse 

a\" taxering so1i1 p<lkallas av lagen om skatteflykt. 

Denna möjlighet till eftertaxering i generalklausulsfallcn har föranlett 

kritik fr;in S\'erigcs industrifiirhund och Stocklwlms handelskammare. 

Organisationerna framh;°1ller i c'n gemensam skrivelse till utskottet att ett 

visst förfarande ).!enom den föreslagna 11rdningl'n k11mlllL'r att kunna angripas 

ihen sedan klausulen varit tilliimplig n:·1gra {1r. och detta trots att heskatt

ningsmyncligheterna \"id lkn ordinarie taxerin).!en fr1t1 alla upp).!iftcr knrrekt 

redo\·i-,~1de i de k lar;1 t i11nen. 

l'riirningen av skattdlyktsklausull'n skall L'nli).!t fiir-,l:t).!L't i fiirsta hand 

anknmma p;'1 liinsriitt. !\led h:insyn h:irtill och di1 ett skattcflyktsfiirfarandl' i 

mi1nga fall kan omfatta transaktioner under flera ar torde i manga fall alla 

omstiindighcter a\" betydelse för i1siittancle a\" .:n riktig taxering inte \"ara 

kiinda vid det mdinarie taxl'ringstillfallet. Detta torck vara det avgiirandc 

sk:ill't fiir att L'n siirskild cf!L'rtaxeringsmöjlighct ansetts erfmdl'rlig fiir 

siidana fall d:ir taxering ;lsiitts med stiid a\" klausulen. 

Som framhitllits a\· lagri1det vid dess behandling av propositionen torde 
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skatteflyktsklausulens praktiska betydelse komma att a\'Se\'iirt försvagas om 

utrymmet för dess till:impning \'id eftertaxering blir alltför begriinsat. 

UtskottL'! vill erinra om att det förhMlandet att dtertaxering p<ifiirs med stöd 

a\' klausulen inte innebiir att skattctilldgg skall p(1fiiras. 1-brfiir krii\'s enligt 

vanliga regler att den skattskyldige liimnat nriktig information till skatte

myndigheterna enligt de regll'r som giiller för skattctilWgg och att 11{1gon av 

cftcrgiftsgrunderna inte kan <°1beropas. 

Utskottet anser sig med det anförda böra godta propositionens förslag om 

eftertaxering i skatteklausulsfallen. 

Organisationerna tar ocksi\ upp fr{1gan om mi"ijligheterna att med 

bindande verkan i skattehänseende läta en transaktion gii Mer i de fall 

skatteflyktsklausulen visar sig tillämplig på ett visst förfarande. De begär 

utredning och förslag i frt1gan till niista höst. 

Ett av de viktigaste syftena med skatteflyktsklausulen iir enligt utskottets 

mening dess allmiinpreventiva funktion. En riitt till [1tergi111g av skatteflykts

transaktioner pö vilka klausulen är tilliimplig kommer med stor sannolikhet 

att eliminera den effekten och öppna mii,iligheter till spekulation. Nt1gon 

siidan riitt bör diirför. i avvaktan p[1 att niirmare erfarenheter vunnits av 

klausulen. inte införas. 

De övriga frågor som tagits upp i organisationernas skrivelse avser 

förhandsbesked och ersiittning för riitteg<°mgskostnader i mål rörande 

skatteklausulen. Utskottet fi.\ruhiitter att dessa och övriga av organisatio

nerna behandlade frt1gor kommer att aktualiseras \'id den kommande 

utviirderingen av den nya lagstiftningen och anser diirför att skrivelsen inte 

heller i dessa delar bör föranleda nfigon [1tgiird. Förhandsbeskeden hör. snm 

organisationerna pi1pekar. handliiggas snabbt. Enligt utsknttcts mening iir 

det med hiinsyn till viirdet för de skattskyldiga av att kunna föl,ia utvecklingen 

av praxis p:'1 skatteflykts11mr;'\det oeks:'1 angeliiget att man. s;"i l<'\ngt det iir 

miijligt. ger offentlighet tit principfri1gor i iirendcn avseende skatteklausu

len. 

Skatu'.flrkt 111cd i11tcmatio11cll a11k11r111i11g 

r s-motionen l LJ7LJ!XO: I )lJ() fra111h(1ller motioniirerna att miijligheterna att 

komma till riitta med internationell skatteflykt. ii\'L'n mL'd den i propositionen 

föreslagna skatteflyktsklausulen. k11mmer att \'ara otillriickliga. DL'tta 

sammanhänger- menar de-mL'd kontrollproblem och med S\"<highetcrna :itt 

bedöma om betalningar till utlandet utgör avdragsgill omkostnad i förviirvs

kiilla. 

Socialdemokraterna i utskottet har med anledning a\' niimnda motion 

begiirt ett tilliigg till lagen om skatteflykt a\· innch;ill all vissa siirskilt 

uppriiknade crS:ittningar friin fysisk persnn eller fiunansforetag i Sverige till 

mollagare i ett li1gskattl'land skall anses a\"Clragsgilla i för\'iinsk:illa endast 
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om det visas att hl'talningen varit niidviindig av affarsmiissiga elkr likartade 

sLil. 

Ett förslag a\· i hun1dsak nu ;111gin:n innehiird h;1r nyligL'll lagts fram a\· 

hrnttsföreh\'ggande ritdl't ( R RÄ P'.\I I 1JS!l: 3) -;um L'tt kd i dt·ss uppdrag att se 

över lagstiftningen mol organiserad och ekonomisk hrottslighL'l. ilRÅ:s 

förslag innehiir 1H.:ks[1 att man \'ids. k. 11mf;1klurerings;1ffiirer med li1gskat

ll'liimkr slnpar kra\·et pt1 bevisad intressegemenskap mellan den i Sverigt' 

skattskyldige fiiretagaren och det utliindska mellankdl't. 

BRA:s förslag iir f. n. förem;·t1 fi.ir remisshehandlin_!!. I avvaktan p[1 

resultatet av 13R,\:s utrednin_!! iir utskottet inte berl'tt bifalla s-IL'damiitcrnas 

lagstiftningsyrkande. Utsknttl't a\·stnker ocksi1 motiun 11>71.i!Sll: l:'ilJll i 

motsvarande del. 

ÖiTi:;,u rrku11dc11 

Joakim Olkn ( m) framht1ller i nwtinn 11>Sll1S I: :'iS all skattcflyktsklausuiL'n 

enligt hans mening hör kunna tilliimpas till fördel inte bara för sl;1ll'n utan 

ocks!1 fiir den enskilde och att s:ill'des en -;kattskvldig i ,·issa situationn hi.ir 

kunna beg:ira att fi'1 t'n ;'1tgiird bediimd. intt' med utg;'111g-;punkt i l'tt fakti-;kt 

handlande utan med lt'dning av hur han bnrt handla fi.ir att upp11:1 det !'lir 

honom gynnsammaste n.:sultatet i skattehiinseendc. :'vlntioniiren ht•giir 

utredning av förutS:ittningarna för en <1dan "nm,·iind" generalklausul. 

En klausul m,·d den av mntinniiren an_!!i\'11a utformningen knmmer t'nli_!!t 

utsknttl'ts mening med niiddndighet all medfiira oii\·erstigliga sv~1righcter i 

den praktiska tilliimpningL'll och 111:.1ste diirfiir anses orealistisk. Utskottet 

avstvrker dii rfiir mnti1 Hlen. 

Utskottl'l har slutligen att ta stiillning till mntinn 11J7l)!SO: 79-1 av Lars 

Clander m. fl. (s). vari mntinniirerna heµiir all regeringen skall \'idta 

;'1tgiirder s1llll syftar till skiirpt kontroll av vissa frireta_!!are. I moti11nen Lis upp 

fri1g11r som har samband med dt•n s. k. _!!r:i arhl'lskr;1ften. 

l'tskottl'l vill med ankdninµ hiira\· erinra um att ett ht•tiinkande 

( Ds Fi llJ76: -1) med förslag till lagstiftning i s\'ftL' att fiirbiittra kontrnll 11ch 

upphiird av skatt 11ch soci:tlfiirsiikringsa\ µi tkr hos entrepreniirer och andra 

uppdragstagare stim utför arbete p;'1 annans arhL'hplalS' f. n. iir fiirt'mitl fiir 

p1:ii\'11ing inom hudgl'tdL·partementet. Prnp11sition i :imnct kan enligt uppµift 

viintas bli fört•lagd riksdagen ,·id delta riksmiite. 

l\ltitionen hör enligt ut>knttl'ts lllt'ning d:irfiir ink fiirankda n;\gnn :ltgiird. 

och utskot!L'l a\styrker följaktligen bifall till den. 

!\!Lit de delar av prPpnsitiunen S\llll utskottet inte tagit upp till siirskild 

behandling har utsknttt't inte funnit ankdninµ till erinran. 
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1. Uformningt:n (mom. Jl 

Rt'sL·n·anterna anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar pi1 s. 16 med "En 

allmiin" och slutar på s. 18 med "praktiska tilliimpningen" bort ha följande 

lydelse: 

En allmiin skatteflyktsklausul mt1sk enligt utskottets mening utformas sii 

att clementiira riittssiikerht:tskrav inte triids fiir niir. Skall ~1 andra sidan en 

s{idan klausul kunna tillgodose n(1gorlunda rimliga effektivitctskrav mi1ste 

det, shvitt utskottet kan bediima. vara oliimpligt att ge bestiimmclserna en 

alltför snäv avfattning od1 ett alltfiir exakt innehi.ill. Med en s:klan 

utformning av reglerna minskar man niimligen skattedomstolarnas möjlig

heter till analog lagtilliimpning. 

Som deparkmentschden fr;1111hfiller i prnpnsitioncn torde just amhitiunen 

att ge skatll'reglerna ett si1 exakt inneht11l som miijligt uq.!iira L'n av orsakerna 

till skattdlyktsproblematiken. I den 111(1n nva fmmer ;1v skattdlykt 

framkommer. miistc nya specidla skattdlyktsregkr tillskapas. nch all 

sannolikhet talar för att lagstiftaren aldrig kunum·r att kunna fiiruhe llCh 

reglera alla tiinkbara skatteflyktssituationL·r. 

Utskottet iir vid medvetet um svarighl'lerna att utforma en klausul Sllm 

tillgodoser rimliga dfcktivitetskrav utan att iin:ntvra riittssiikerhL'len. Fnligt 

utskottets mening har man emL'lkrtid i prnplisitintlL'n valt en utformning som 

i hiig grad kommer att begriiJ1s;1 l;1gstift11i11gens cfkktivitt't nch lk med 

klausulen a\·sedda effekterna. 

\lut propnsititinens fiirslag till gcneralkhusul kan L·nligt utskotll'ts lllL'ning 

riktas samma kritik som mot speci;tllagstiftningcn mot skattdlvkt. l'roposi

tion(·n inncbiir niimligen att L'lt förfarande skall kunna umlcrkiinnas endast 

under den uttryckliga förutsiittningL'll att L'n skatlL'bestiimmdsc kringg~ts. 

I liirntii\·er skall vissa - enligt utsklittl'ts mening alltfiir sn:ivt utftirmadL' -

rekvisit \·ara uppfyllda. l\kd L'n siidan lagstiftningslt'knik iir risken uppen

barligen ht:tydandc för att iiven skattdlykhklausulcn - liksom speciallag

stiftningen p;i onu(1dct - kommer att kunna kringgt1s. I \'art fall torck 

skattedomstolarnas möjligheter att med tilliimpning av klausulen hekiimpa 

skatteflykt bli mycket hcgriinsadc. \'ilket f.ii. be<-tvrks av ett försök att 

tilliimpa klausulen p[t olika. i dag kiinda skattdlyktssituationer. 

Det fi\rslag som utformats av en expertgrupp inom förctagsskattehcred

ningL'n och som - om m;1n bnrtsL·r fri1n tilliimpningsomritdt'l - i princip 

ii\'('rl'nsstiimmer med det förslag som stiillts a\' socialdcnwkraterna i 

utsknttl'l iir. siivitt ul\kottt'I kan bcdiima. rr:1n allmiinpreventiv synpunkt 

förenat med uppenbara fördelar. fr{imst diirigenom att det genom en 

gelll'rcllare utformning ger skattedomstnlarna sti\rrc möjligheter att ingripa 

mnt klara fall av kringg:knde utan att fiir den skull gi'ira a\·kall p(t 

riittssiikl'fhetl·n. Utsknttet anser sig diirfiir och mot bakgrund a\' att 

fi'irhandsbcskcd skall kunna ges fr;'1gor S(llll a\·ser till:impningen av 
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klausulen böra förorda att denna utformas enlighet med sistniimnda 

förslag. 

Utskottet vill i sammanhanget ocks{1 erinra om att lagstiftningen om 

generalklausul skall utviirderas. Som departementschden framht1ller i 

propositionen kan det komma att finnas anledning att mot hakgnmd av 

riittsutvecklingen pii skattdlyktsomri1det pröva behovet av en utvidgning av 

klausulens t illiimpningsomr:ide. 

I det följande kommer utskottet n;igot att kommentera fiirutsiittningarna 

fiir tiWimpningL'n a\' klausulen enligt utskottets förslag. 

I flirsta hand kriivs att den skattskyldige varit aktiv för att uppn{1 en 

skatteförmtin. I Ian skall ha ingi1tt en eller flera avtal eller ha företagit en eller 

flera riittshancllingar. Dessa skall ensamma eller tillsammans med en eller 

flera andra riittshandlingar i vilka han direkt eller indirekt medverkat ha 

berett honom en icke oviisentlig förmi1n i skattchiinseendc. Det m{1ste 

fiirl'li).!ga el! orsakssammanhang mellan det av den skattskyldige valda 

förfarandet och sbttdiirmfmcn. Ett rent faktiskt orsakssammanhang iir hiir 

tillriiL'kli).!t. cl\'s. att beskattningsresultatct skulle ha blivit ett annat nch 

mindre fiirm<inligt om riittshandlingen inte företagits utan den skattskyldige i 

stiillct agerat pf1 det siitt som lagstiftaren förutsatt. Förm<inen skall dessutom 

p<·i sannolika grunder utgöra den skattskyldiges huvudsakliga fördel av 

riittshandlingcn. Detta innebiir att transaktioner som iiven med bortseende 

fri111 skattesynpunkterna iir viilmotiverade frän företagsekonomiska eller 

pri\·atckonomiska synpunkter faller utanför tilHimpningen. Att s(1dana 

transaktioner iir fördelaktiga iiven i skattehiinseende medför givetvis inte 

utan vidare att de skall anses ha tillkommit i skatteflyktssyfte. Om diiremot 

den huvudsakliga fördelen iir en skattcförmiin och om det förfarande 

varigenom denna förm;ln uppnMts framstf1r som konstlat och - bortsett frtrn 

skatteeffekten - som meningslöst skall klausulen kunna tilliimpas. 

Med ··icke O\'iisentlig skattcförm[1n" skall t:nligt utskottet först{1s en 

fiirmim a\· ni1gnrlunda betydenhet. vilket f. ö. torde framgf1 redan a\' den 

nmstiindighetcn att förm{inen skall vara den skattskyldiges huvudsakliga 

fiinkl a\· riittshandlingen. 

Slutligen hör som villknr för klausulens tilliimpning kriivas att skattdiir

mtmen sUir i strid med lagstiftningens grunder. Denna förutsiittning skall 

enligt utskottets mening anses vara uppfylld nm ckt fiirmimliga skatteresul

tatet uppn~itts genom ett fiirfarandc som st[ir i strid antingen med uttryckliga 

uttalamkn av de bgstiftandc instanserna eller med uppliiggningen och 

utformningen av ett visst, i det enskilda fallet aktuellt avsnitt av skattelag

stiftningen. I de fall en skatteförm{in inte varit avsedd av lagstiftaren utan 

tviirtom kan anses strida mot vad denne förutsatt eller menat kan enligt 

utskottets uppfattning n{1gra befogade inviindningar mnt att skattefiirmt1nen 

\'ilµras inte fl'sas. 

Enligt \·an liga principer för hevishi'lrdans fördelning hör det ankomma pt1 

skattemvndigheterna att göra sannolikt att en riittshandling har s{1dan 
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innebörd att den folier under skatteflyktsklausukn. Om myndip.hl'terna 

förcbringar siidan sannnlikhetshevisning. ankommer det sedan p<I den 

skattskyldige att försiika giira sannolikt att föruts;ittningarna for tillämpning 

av klausulen inte iir uppfvllda. ext·mpeh·is genom att visa att transaktionen 

varit berättigad av företagsekont1miska eller andra skäl. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till det av utskottets socialde

mokrater under utskottsbchandlingen framstiillda lagstiftningsyrkandet. 

dels att utskottet under mllll1. 3 bort ht·m,tiilla 

att riksdagen med anledning a\· pnipnsitionen od1 motion lll7lJ.' 

80: I .'il)() i nmts\·arande del samt med avslag pti nwtinn 

1980/81: .'ilJ i motsvarande del bifaller dl't a\· utskottets sncial

demokrater framst:illda lagstiftningsyrkandet i denna del. 

2. Skatteflykt ml'd inll'rnalionell anknytning (mom. 4) 

Reservanterna anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande pii s. 20 som börjar med "BRÅ:s 

fiirslag" och slutar med "motsvarande del" bort ha följande lydelsL': 

Grii\Te forn1L'r a\· internationella skattcundandraganden gi1r mera siillan 

ut p<t att inom ramen för g:illande r:itt fiirl'ta transaktiPner som minskar det 

svenska beskattningsunderlaget. l\lan S:itlt'r i si:illet de materiella reglerna ur 

spel genom att undanhiilla den information som bd1ii\·s för att reglerna skall 

kunna till:impas. De hristantk mi.ijlighc·ll'rna att hos en utliindsk motpart 

kontrollera de uppgifter som liimnas till de S\·enska skattemyndighekrna 

utnyttjas systematiskt fiir att försv~1ra eller nmiijliggöra en riktig taxering. 1 

synnerhL't g:iller detta n:ir transaktiolll'rna föret;1s med en motpart som :ir 

hemmahörande i ett land som intl' \ ill medvnka till ett infnrmation~uthytl' 

med de svl'nska skattemyndight'tern;1. 

Enligt utskllttets mening utgör speci<tllagstiftning mot inlt'rnatinncll 

skatteflykt ett niich·:indigt komplement till en allm:in skattdlyktsklausul. 

Den av BR.Ä. föreslagna lagstiftningen bör kunna utgiira t'lt VL'rksamt ml'del 

mot skattdlykt med intnnationell anknytning. 

BRA:s förslag har nyligl'll publicerats och :ir f.n. fiirem:·d frir rl'111i"he

ha11dling. Enligt utsk\1ttets mening iir det med hiinsyn till dl'n l1mfatt11ing som 

den intl'rnationt'lla skattdlvkten kommit att fil angl·l:iget att mrndighl'lnna 

for miijlighl't att s;i snabbt som miijligt ingripa mot s:1dan skattL'lh'kt. 

UhkottL't ansn ~ig d~irflir höra förnrda ;1tt riksdag.c·n. i an·aktan p<'1 tkt 

slutliga resultatet av HR..\:s utrL·dningsuppdrag. antar pro,·isoriska rq:kr i 

syfte att f(irhindra i11ternati\1t1ell skattdlykt. Dessa kan utformas i .::n!ighet 

med det av utskotlL'h soL·ialdenwkr.iter under utskottsbehandlingcn fr<tm

st:illda ~rkandet. An·n dl' 1:iniga fiirslaµ St)Jll förts fram i motiOllL'n biir enligt 

utskottets mening effektiveras s[1 s11;1hbt som miijligt. Utskotlt't förutS:itlt'r 

att prnposition i Lkssa friigor sn:irast fiirel:iggs riksdagen. 
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dels att utskottet under mnm. 4 bort hemstiilla 

att riksdagen med anledning av motion I 97l)t:·m: I :'ilJ() 

a) antar det a\' utskottets socialdenwkratt'r under utskuttsbehand

lingen framstiillth1 lagstiftningsyrkandt'l avsccmk internatio

nell skattdlykt. 

b) lws regeringen beg:ir förslag till ytterligare lagstiftningst1tgiirder 

111nt intcrnatinnell skattdlykt i enlighet med i motiirnen angivna 

riktlinjer. 

3. Atgärder mot skattefusk (mom. 6) 

Reservanterna anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande p[1 s. 20 som börjar med 

"Utskottet vill" och slutar med "till den" bort ha följande lydelse: 

En arbetsgrupp inom budgetdepartementet lade redan för fyra och ett 

halvt {1r sedan fram en promemoria med förslag om ansvar för skatt vid 

entreprenad ( Dsri 1976: 4 ). Syftet med elen föreslagna lagstiftningen var att 

förbiittra kontroll och uppbörd av skatt och soeialfiirsiikringsavgifter förs. k. 

gra arbetskraft. 

Utsknttet. som anser de av motioniirerna framförda synpunkterna viirda 

beaktande. finner det anmiirkningsviirt att regeringen inte ansett det 

niidviindigt att framlägga förslag till lagstiftning i syfte att stiivja missbruk av 

den art som pi1talas i motion 1979/80: 1000. 

Med hiinsvn hiirtill tillstvrker utskottet bifall till motion 1979/SO: 794. . -

d<'ls att utsknttet under mo111. () bort hemstiilla 

att riksdagen med bifall till motion 1979/8!1: 794 hns regeringen 

bcgiir itlgiirder i syfte att skiirpa kontrollen vid utfärdande av 

13-skattesedlar. 

4. Fiirfattningsförslagcn (1110111. 7) 

Reservanterna anser med ;Hieropande av reservationerna I och 2 att 

utskottet under mom. 7 bort hemställa 

att riksdagen antar de i prnpPsitionen framlagda lagfiirslagen med 

de iindringar och till:igg ;1tt I - 3 ~~lagen mot skatteflykt erh{dler 

följande lydelse och att lagen tillförs en 4 ~ av följande 

lydelse: 

U1sk111tc1s förslag 

s ~ 

Rl'Sl 0n·11111crnas fiirslag 

Drnna lag giiller i fr<.iga om lax- Denna lag giiller i fdga om kom-

<'ri11g 1ill kommunal inknmstskatt. munal inkomstskatt. statlig inkomst-
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U1skottc1.1· fijrslag 

statlig inkomstskatt. statlig förmö

genht'!sskatt. utskiftningsskatt och 

ers: it t ningsskatt. 

l'id 1axcri11gc11 skall hiinsv11 ej tas 

1ill rii11sllll11dli11g som har förc1agi1s 

111 · den skmtskyldige eller lll' juridisk 

J!Crson. 1·,irs i11ko111.1·1 helt eller dc!l'is 

heskattas hos den skauskyldigc, om 

riitts/11111dli11gc11 iir led i el/ ji'irji1ra11dc 

so111 i1111ehiir att sk11ttches1iimmelsc 

kringgås. 

Elr fii1jimmde skall tmses i1111cbiira 

1111 skc111chesriimmelse kringgås 0111 

I . .flirfi1ra11dc1, med hii11sy11 1ill dcr 

ekonomiska rc•.rnltm som - bor/sett 

.f/·{in l>cskatt11i11gen - har llJJjillål/s 

ge110111 .fi'irfara11det, frm11s1t1r so111 c11 

0111\"iig i jiirhållandc 1ill del 11iimws1 

rill hc111ds liggandc fii1jim11u/er . 

.l . .fiirfi1ra11dc1111cdför en ickc m·ii

s,·111/ig skc1ttcjåmui11 so111111cd hii11sy11 

1ill 0111s1ii11ilighe1ema kan a11111s ha 

111gjorr dl'! a1·giirmule skii/er}iirfiirfi1-

rwu/e1 och 

3. c11 1a.rai11g pil gru11ilrnl 111· .för

Ji1ra11ile1 klc1r1 skulle slrida 11101 gru11-

ilemc1 .fhr hes1ii111111clsm i j/·äga eller 

Fir de hes1ii111111clser som skulle 1ill

ii1111ic11 0111 Jii1:fim111dc1lades1ill grund 

.fiir ra.rai11ge11. 

Om 2 * tilhimpas skall taxeringen 

ske som 0111 drn skc111skyldige hc1de 

rn/1 rlcr 11iim111.w 1ill lw11cls liggande 

firfirrmrclc so111 c11·.H'S i .l .~ c111dra 

.wyck1·1 I. ( )111 en .widan grund .får 

ra.rcri11gc11 skulle leda till oskiiligt 

resultat. skall taxeringen best:immas 

till skiiligt belopp. 

26 

Rc.H'1Tt111lef!ws förslag 

skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut

skiftningsskatt och ersiittningsskatt. 

Företar skc111skyldig riittsha11dli11g 

som, e11sa111 ella 1ills11111111l/11s med 

1111m111 riittslw11dli11g i 1·ilkc11 han 

din'kl ellcr imlirekl 111edn·rkar, bere

der 110110111 en i111e m·iise111/ig ska1tc

förmå11 i s1rid 11101 lag1ifrni11ge11s 

grunder och iir del pä grund m· 

0111s1ii111/ighctcmc1 .rn11110/ik1 alt Jiir-

111äm•11 t1/gör hems hurndwkliga jår

del 111· rii1tsl11111dli11ge11. skall skattm 

eller 1a.rcri11ge11 i111e hcs1ii111mas pä 

grundrnl av rä11sha11dli11ge11. 

Om 2 * till:impas skall skcill<'ll c•lla 

taxeringen bes1ii11111w.1 ,,,; gru111/i·c1/ 

in· den 11iimlllsl 1ill hc111cls liggc111cfr 

rii11s/11111dli11g so111. horrs1·11 _tl·ci11 

ska11cfiir111i111e11. skulle ha giril S<llll

lllll eko11omiskc1 re.rnlfcfl. 0111 1'/I 

s1ldc1111 Firfirrwulc inre kan 1illiin11>11s 

el!N skulle leda till oskiiligt resultat. 

skall sk1111e11 ella taxeringen bes1;im

mas till skiiligt bL'lopp. 
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U1sko11e1s jiirslag 

27 

Resen·1m1emas förslag 

Har fvsisk person eller fäma11sfii

re1ag be/all// 111 ränta, royalty cllff 

annan crsii11ni11g fiir 111ny11ja11dc ar 

pate/11. rarumärkc. möns/er eller 

annan diirmed jiimfiirlig riirtighct, 

eller ersättning för ko11.rnl111ppdrag. 

111ark11ad.1fiiring. forskning ella lik

nande till mollaga/"i' i land cliir belop

pen beskalla.1· 1·iise11tlig1 lägre iin i 

cWerige, inedges aFclrag såsom för 

omkostnad i fön·iirh·kiilla endast 0111 

det Fisas all betalning 1ill mo11agare i 

Il/landet varit nödvändig av affärs

mässiga eller likartade skäl. 

Bl•tl'ck11i11gm .fåmamfiirelllg har i 

denna lag samma innebörd som 

ko1111m111alska11clage11 I 1928:370). 
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